Criteris convencionals

I. MAJÚSCULES I MINÚSCULES
Les majúscules són un recurs que serveix per distingir gràficament les paraules
en el text i que contribueix a fer-lo més entenedor.
Els mots poden anar en majúscula per la posició que ocupen en el text (funció
demarcativa) o per la seva mateixa naturalesa (funció distintiva). Les majúscules
amb funció demarcativa no solen presentar problemes, ja que són acceptades
com una norma ortogràfica més. En canvi, la funció distintiva és molt més
complexa, perquè, d’una banda, no respon a una regla fixa i comporta elements
de subjectivitat,79 i de l’altra, depèn de la tradició o l’evolució tant de la llengua
com de la societat.

1. Criteris generals en l’escriptura de majúscules i minúscules
Per explicar el gran ventall d’usos de les majúscules i les minúscules, s’ha
adoptat com a punt de partida la divisió esmentada entre funció demarcativa
i funció distintiva. No obstant això, abans de detallar els casos en què s’ha
d’escriure lletra majúscula o lletra minúscula, convé tenir en compte alguns
criteris generals, sempre aplicables, que facilitaran la comprensió del contingut
dels epígrafs que s’expliquen en els punts 2 i 3 següents. Vet aquí:
a) A principi de text s’ha de començar sempre en lletra majúscula.
b) A més del punt, els punts suspensius i el signe final de la interrogació i
l’admiració poden indicar el final d’una frase. Si és així, la paraula que
segueix aquests signes s’escriu en majúscula.
c) Les majúscules segueixen les mateixes regles ortogràfiques que s’apliquen
en les minúscules.
Àngela, l’Índia, Òmnium Cultural, UCRAÏNA...

d) En general, a l’interior de text no s’ha d’usar la lletra majúscula per
destacar paraules o fragments, llevat dels títols o de les formes verbals que
identifiquen alguns texts administratius.80
El Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, adscriu la
coordinació i l’ordenació dels registres administratius a la DIRECCIÓ GENERAL
DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. [no recomanable]
El Decret 9/2017, de 7 d’abril, de la presidenta de les Illes Balears, adscriu la
coordinació i l’ordenació dels registres administratius a la Direcció General de
Transparència i Bon Govern. [recomanable]
María Moliner arriba a dir, en el Diccionario del uso del español: «[…] el uso de la mayúscula tiene
más valor reverencial que gramatical (lo tiene gramatical en alemán); puede decirse que es un
signo psicológico».
80 La paraula CERTIFIC, per exemple.
79
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e) Els noms propis s’escriuen en majúscula i els noms comuns, en minúscula.
Aquest principi bàsic resol una gran majoria dels casos que es plantegen.
Treballa a la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. [nom
propi que identifica un referent concret]
És una experta en qüestions d’innovació, recerca i turisme. [noms comuns que
es poden aplicar a altres casos de la mateixa classe]

f)

Els noms comuns s’escriuen en majúscula quan estan singularitzats.
He d’exposar les meves conclusions als membres de la Comissió Executiva de la
Junta Autonòmica d’Activitats. [El nom comú comissió i l’adjectiu executiva s’han
singularitzat en aquesta frase perquè designen un referent concret.]
S’ha de crear la comissió executiva de la Junta Autonòmica d’Activitats i se n’ha
d’aprovar el reglament intern. [El nom comú comissió i l’adjectiu executiva no
designen cap referent concret.]

g) Els plurals genèrics dels noms propis i els noms comuns genèrics s’escriuen
en minúscula.
Aquesta competència s’ha transferit als consells insulars. [La forma consells
insulars actua en aquesta frase com a plural genèric dels noms propis Consell
Insular de Mallorca, Consell Insular de Menorca, Consell Insular d’Eivissa i
Consell Insular de Formentera.]
El nom d’aquesta comunitat autònoma81 és Illes Balears. [La forma comunitat
autònoma actua en aquesta frase com un nom comú genèric que designa el
conjunt del territori.]
El Consell de Govern no ha aprovat els projectes de llei. [La forma projectes de
llei actua en aquesta frase com un plural genèric.]

h) Els noms propis composts amb guionet s’escriuen amb el primer element
en majúscula i el segon en minúscula.
Sud-àfrica, Vila-seca, Bell-lloc...

Si es tracta de composts formats per noms propis de persones o llinatges,
s’escriu en majúscula la lletra inicial dels dos elements.
Lluís-Albert, Josep-Antoni Sampere-Martí Gràcia...

i)

La majúscula inicial d’un títol s’aplica a qualsevol paraula que en formi part,
sigui un substantiu, un adjectiu, un article, una preposició, un pronom, una
conjunció, etc. La resta de la denominació s’escriu en minúscula, si no es
tracta d’un nom propi.

En altres casos, el sintagma comunitat autònoma pot ser la designació incompleta d’un nom
propi i, per tant, s’ha d’escriure en majúscula. Vegeu el subapartat 3.6.5 d’aquest capítol.
81
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He de llegir El petit príncep. [article inicial en majúscula]
He de llegir Què és poesia? [pronom inicial en majúscula]
He de llegir A peu per Mallorca. [preposició inicial en majúscula]

j)

En els casos en què tots els elements integrants d’una denominació hagin d’anar
en majúscula, s’hi escriuen concretament els substantius i, si n’hi ha, també
els adjectius, els verbs i els adverbis. En canvi, els articles, les preposicions i
les conjuncions solen anar en minúscula, llevat d’algun cas específic que es
tractarà expressament en aquest capítol.
Aquesta qüestió es va debatre a la sessió de la Comissió Interinsular per a
la Protecció de Persones Menors a les Illes Balears. [S’escriuen en majúscula
els substantius, els adjectius i els noms propis; en minúscula, els articles i les
preposicions.]
Enguany ha cursat l’assignatura Història del Teatre Català des dels Orígens
fins a l’Època Moderna. [S’escriuen en majúscula els substantius i els adjectius; en
minúscula, els articles i les preposicions.]
S’ha organitzat el III Congrés Internacional per a Més Sostenibilitat del Sistema
Sanitari. [S’escriuen en majúscula els substantius, els adjectius i l’adverbi; en
minúscula, la contracció i les preposicions.]

La majúscula es manté quan es tracta d’una denominació incompleta
derivada d’un nom que ja ha aparegut en el text.
la Comissió Interinsular
l’assignatura Història del Teatre Català
el III Congrés per a Més Sostenibilitat

k) El nom dels òrgans administratius, de qualsevol jerarquia, s’escriu en
majúscula, mentre que el dels càrrecs, també de qualsevol jerarquia, va en
minúscula.82
la presidenta del Govern de les Illes Balears [nom del càrrec seguit de la
designació de l’òrgan]
la Direcció General de Recursos Hídrics [nom de l’òrgan]
el cap del Servei d’Obres i Valoracions [nom del càrrec seguit de la designació de
l’òrgan]

La majúscula es manté quan el nom de l’òrgan es designa de manera
incompleta.
la directora general de Recursos Hídrics [nom del càrrec seguit de la designació
incompleta de l’òrgan]
82
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el cap de servei d’Obres i Valoracions [nom del càrrec seguit de la designació
incompleta de l’òrgan]

l)

El nom de les disposicions normatives s’escriu només amb la primera
paraula, que determina el rang de la norma, en majúscula, mentre que la
resta s’escriu en minúscula, llevat que hi hagi noms propis.
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

m) El nom de les parts genèriques de les disposicions normatives s’escriu en
minúscula.
el capítol I de la Llei 1/2017, de 12 de maig, de cambres oficials de comerç,
indústria, serveis i navegació de les Illes Balears
la disposició addicional tercera del Reial decret 25/2000

2. Funció demarcativa: majúscules segons la posició en el text
La funció demarcativa depèn de la puntuació del text i, en conseqüència,
presenta casos majoritàriament fixats per la normativa. A continuació
s’expliquen els signes de puntuació que tenen una influència més directa en els
usos de la majúscula i la minúscula.

2.1. Després de punt
S’escriu en majúscula la paraula que segueix el punt.
La persona usuària del servei de bicicletes ha d’obrir la porta del terminal de
l’estació amb la targeta. A continuació, ha d’introduir o recollir la bicicleta.
Finalment, s’ha d’assegurar que ha tancat correctament la porta.

2.2. Després de coma
S’escriu en minúscula la paraula que segueix una coma. Si el text que ve a
continuació s’escriu en una línia a part, com és el cas del que segueix la salutació
en les cartes i els missatges electrònics, s’escriu en majúscula.
Exemple 1
Em plau fer-vos arribar, adjunt a aquesta carta, l’estudi d’impacte ambiental [...]
Exemple 2
Senyor/Senyora,
Us escric aquestes línies [...]
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Exemple 3
Distingit senyor / Distingida senyora,
Com a resposta a la vostra carta [...]
Exemple 4
Bon dia,
Us escric aquest missatge [...]

2.3. Després de punt i coma
S’escriu en minúscula la paraula que ve a continuació d’un punt i coma.
L’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu s’ha
desplegat, entre d’altres, mitjançant la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny; la
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig; la Llei orgànica 4/2011, d’11 de març, i el
Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre.

2.4. Després de dos punts
En general, s’escriu en minúscula la paraula que segueix els dos punts, quan es
tracta d’un text seguit.
Exemple 1
S’integren els enfocaments transversals en totes les fases del projecte:
enfocament basat en els drets humans, participació comunitària i organització.
Exemple 2
Assumpte: tramesa d’informe

Si el text que ve a continuació dels dos punts inclou més d’una frase, és
recomanable escriure majúscula inicial.
Nota: Us trametem, adjunta, una còpia de l’informe. Us demanam que
l’estudieu amb deteniment abans de la pròxima reunió.

Quan els dos punts introdueixen una enumeració escrita en un text a part, hi
pot haver els casos següents:
a) Majúscula inicial quan els elements de l’enumeració són llargs (substantius
amb complements) o sintàcticament complexos (oracions d’infinitiu,
oracions introduïdes per la conjunció que, oracions independents...). Aquest
mateix criteri s’ha d’aplicar quan es tracti d’enumeracions formades per la
combinació d’elements senzills i elements llargs.83
83
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Les entitats sol⸱licitants han de complir els requisits següents:
a) Estar vàlidament constituïdes de conformitat amb la normativa vigent i
inscrites en el registre corresponent.
b) Disposar de l’organització, l’estructura tècnica i la capacitat suficients i
necessàries per garantir el compliment de l’activitat objecte de subvenció.
c) Tenir entre els objectius estatutaris la realització d’activitats i projectes
relacionats amb la cooperació i la solidaritat entre els pobles.
d) Estar al corrent de pagament.

b) Minúscula inicial quan els elements de l’enumeració són curts o senzills
sintàcticament (solen estar formats amb substantius).84
Heu de trametre fotocòpies dels documents següents:
 document d’identificació
 escriptura de compra
 document d’ingrés normalitzat

Quan els dos punts introdueixen una citació,85 hi pot haver els casos següents:
a) Majúscula inicial quan el text transcrit també hi comença originàriament.
La denúncia interposada per la policia fa referència al Reglament (UE)
núm. 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell, que en l’article 12, sobre
disponibilitat i col⸱locació de la informació alimentària obligatòria, estableix el
següent:
1.

Per a tots els aliments, la informació alimentària obligatòria ha d’estar
disponible i ha de ser fàcilment accessible, de conformitat amb aquest
Reglament.

2.

En el cas dels aliments envasats, la informació alimentària obligatòria ha de
figurar directament en l’envàs o en una etiqueta que hi estigui subjecta.

b) Majúscula inicial quan el text transcrit és un fragment o una oració complets.
La Declaració universal dels drets de l’infant proclama: «L’infant gaudirà d’una
protecció especial i disposarà d’oportunitats i de serveis, dispensat tot això per
la llei i altres mitjans».
L’actor Humphrey Bogart va pronunciar una de les frases més famoses de la
història del cinema: «Sempre ens quedarà París».

c) Minúscula inicial quan el text transcrit és un fragment o una oració
incomplets.
La Declaració universal dels drets de l’infant orienta clarament el legislador
quan afirma que qualsevol llei ha de vetlar per «l’interès superior de l’infant».
En aquest cas, no s’ha d’escriure cap signe de puntuació al final de cada element de l’enumeració.
Les citacions breus (normalment en el mateix paràgraf) s’escriuen entre cometes i amb el punt
final fora d’aquest signe. En canvi, les citacions llargues (en general, les que ocupen tot un paràgraf
o més) s’escriuen amb sagnat i amb un cos de lletra diferent de la resta del text. Vegeu l’apartat 2.4
del capítol I de la part segona.
84
85
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L’estudi d’impacte acústic incideix en el fet que s’ha tingut en compte
«cadascun dels elements que formen la pista de patinatge» per arribar a les
conclusions exposades.

La paraula que segueix els dos punts d’algunes formes lingüístiques usades en
documents administratius comença en majúscula.
Exemple 1
CERTIFIC:
Que [...]
Exemple 2
DECLAR:
Que [...]
Exemple 3
RESOLC:
1. Aprovar [...]
2. Publicar [...]

2.5. Després de punts suspensius
S’escriu en majúscula la paraula que segueix els punts suspensius, quan aquest
signe marca l’acabament d’una frase.
La seva pintura és una amalgama de colors: verd, groc, vermell, blau, morat…
L’obra d’aquest artista s’ha d’inserir en el corrent naïf.

S’escriu en minúscula la paraula que segueix els punts suspensius, quan la frase
se suspèn momentàniament i es reprèn de seguida perquè no s’ha tancat el
període.
No sé què he de fer… què he de pensar..., perquè és un maldecap constant.

2.6. Després dels signes d’interrogació i d’admiració
S’escriu en majúscula la paraula que els segueix, quan els signes d’interrogació
o d’admiració marquen l’acabament d’un període, com si es tractàs d’un punt.86
Quin ensurt! Què vols que facem? Estam molt preocupats per aquesta situació.

S’escriu en minúscula la paraula que els segueix, quan la interrogació o
l’admiració no impliquen l’acabament d’una frase o tenen algun altre signe de
puntuació després.
86
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L’apartat de preguntes més freqüents conté tota la informació ordenada: en
què consisteix el procediment?, quina documentació s’ha de presentar?, quan
s’obre el termini?, quins requisits es demanen?
Al campus d’estiu, juga!, corre!, salta! i... sigues feliç!

2.7. Després de parèntesi
En general, s’escriu en minúscula la paraula que segueix el parèntesi d’obertura.
La grip també s’anomena influença (no influència).

Ara bé, en cas que el text entre parèntesis sigui una frase completa, s’escriu
en majúscula inicial i, aleshores, el punt final es col⸱loca abans del parèntesi de
tancament.
La inauguració comença a les 20 hores. (Heu de confirmar l’assistència.)

2.8. Després de barra inclinada
En general, s’escriu en minúscula la paraula que segueix la barra inclinada. No
obstant això, s’escriu en majúscula el segon dels elements en el cas d’algunes
fórmules de salutació de les cartes o els missatges electrònics.
Exemple 1
Llista de resultats, amb la qualificació apte / no apte
Exemple 2
Valoració positiva/negativa
Exemple 3
Senyor/Senyora,
Us inform que [...]
Exemple 4
Distingit senyor / Distingida senyora,
Em plau comunicar-vos [...]

A més, en alguns texts, com ara impresos, formularis, etc., s’escriu en majúscula
inicial el segon element si el primer també hi va.
Marcau amb una X:

Home /

Dona

3. Funció distintiva: majúscules segons la naturalesa de la paraula
La funció distintiva té relació directa amb els conceptes de nom propi i nom
comú. En principi, la diferència entre ambdós és clara: el nom comú s’aplica a
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tots els referents de la mateixa espècie, mentre que el nom propi designa un
referent concret o particular.
Això no obstant, l’ús real de la llengua es complica en aquest sentit perquè sovint
un nom comú es converteix en un de propi «per un procés d’especialització
o determinació», tal com indica l’opuscle Majúscules i minúscules publicat pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Seguint la mateixa publicació, el problema principal rau en el fet que no solament
hi ha noms propis per natura (com els noms de pila, els llinatges o els topònims),
en els quals la majúscula és evident, sinó que també n’hi ha per convenció.
Aleshores, en aquest darrer cas, el nom que només designava un conjunt, una
generalitat (puig, castell, consell...) passa a referir-se també —perquè així ho ha
establert la norma o l’ús tradicional— a un element determinat, singular (Puig
d’en Valls, es Castell, Consell Insular de Formentera...).
A partir d’aquest plantejament, a continuació s’expliquen, agrupats en blocs
temàtics, els usos més importants de les majúscules i les minúscules distintives.
En alguns casos s’han afegit remarques que completen la informació.

3.1. Noms referits a persones
3.1.1. Noms propis, llinatges i dinasties
S’escriuen en majúscula.
Miquel Àngel Creus Miramar, Antònia M. de Gispert Garcias, Xisco Grau...
els Amer, els Gómez, els Borbons, els Àustries...

Remarques
 Els llinatges que inclouen la preposició de, si apareixen sense el nom de pila,
s’escriuen amb aquesta preposició en majúscula.
La Sra. De Gispert ha cancel⸱lat la visita.

3.1.2. Noms propis de sants i divinitats
S’escriuen en majúscula.
sant Cosme, sant Damià, santa Cecília...
Xiva, Al⸱là, Buda, Jesucrist...

Remarques
 El mot sant o santa s’escriu en majúscula en els casos següents:
• Quan forma part d’un topònim.
• Quan es refereix a un edifici singular.
• Quan forma part d’una festivitat cívica.
402
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Viu a Santa Maria del Camí. [topònim]
L’església de Santa Eulàlia és gòtica. [edifici singular]
He d’anar a les beneïdes de Sant Antoni. [festivitat cívica]
Demà és la revetla de Sant Joan. [festivitat cívica]

3.1.3. Pseudònims, sobrenoms i àlies
S’escriuen en majúscula, i també en lletra cursiva, si acompanyen els antropònims
(noms propis de persona) respectius.
Agustí Calvet i Pascual, Gaziel
Joan March Ordinas, en Verga
Frank Sinatra, la Veu
Toni Romaguera, Parró
na Bel Rollet

S’escriuen només en majúscula quan van sols, sense els antropònims respectius.
Gaziel va viure exiliat a l’estranger alguns anys.
El poble mallorquí de Santa Margalida va veure néixer en Verga.

Remarques
 Els articles i les preposicions que formen part de pseudònims, sobrenoms o
àlies s’escriuen en minúscula i, quan pertoca, en lletra cursiva.
 Els sobrenoms referits a reis, papes i sants s’escriuen en majúscula i en lletra
rodona.
Pere III el Cerimoniós
Jaume I el Conqueridor
Benet XIII, Papa Luna
Sant Antoni el Gran

3.1.4. Noms comuns procedents de personatges de ficció
S’escriuen en minúscula. Es tracta de noms que solen procedir de personatges
de ficció i que han passat al lèxic comú per referir-se al caràcter, a l’aspecte físic,
etc., d’una persona.
El seu germà sempre ha estat un quixot.
El trobaven un adonis.
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3.1.5. Noms de càrrecs
S’escriuen en minúscula.
la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
el director general d’Agricultura i Ramaderia
el gerent de la Universitat de les Illes Balears

3.1.6. Tractaments
S’escriuen en majúscula.87 Quan els noms de càrrecs van precedits dels
tractaments protocol⸱laris corresponents, tota la denominació s’escriu en
majúscula.
l’Excel⸱lentíssima Senyora Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears
l’Excel·lentíssim Senyor President de l’Audiència Provincial de les Illes Balears

No obstant l’anterior, el càrrec s’escriu en minúscula si va separat amb una
coma de la resta de la denominació.
l’Excel⸱lentíssima Senyora Esperança Ximelis Canet, presidenta del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears
el president de l’Audiència Provincial de les Illes Balears, Excel⸱lentíssim Senyor
Ferran Costa i Barceló

S’escriuen en majúscula les formes protocol⸱làries abreujades.
l’Excma. Sra. Esperança Ximelis Canet
l’Il⸱lm. Sr. Ferran Costa i Barceló

S’escriuen en majúscula, en la forma abreujada, els tractaments generals de
respecte que s’esmenten a continuació:
senyor (Sr. Pons)
senyora (Sra. Martí)
doctor (Dr. Verd)
doctora (Dra. Terrassa)
mare88 (M. Helena Canyelles)
Per a més informació sobre l’escriptura de les formes de tractament, vegeu el capítol I de la
part cinquena.
88 En sentit religiós.
87
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pare89 (P. Bartomeu Munar)
monsenyor (Mons. Gelabert)
mossèn (Mn. Pistach)
prevere (Pvre. Jaume Coll)
sant (St. Josep)
santa (Sta. Marta)

Remarques
 Els tractaments de respecte s’associen al nom de la persona, no al càrrec
que ocupa aquesta persona.
el senyor cap del Departament de Recerca Avançada, Miquel Planells
[no recomanable]
el senyor Miquel Planells, cap del Departament de Recerca Avançada
[recomanable]

 Els articles i les preposicions que formen part dels noms de càrrecs amb
tractament s’escriuen en minúscula.
 Les formes de tractament no catalanes s’escriuen en majúscula.
Sir Peter Ustinov
Madame Marinette de Fontainebleau
Frau Hilda Bennemann
Don José Antonio Ramírez

3.1.7. Noms de títols acadèmics, nobiliaris i eclesiàstics
S’escriuen en minúscula, excepte si van precedits del tractament protocol⸱lari
corresponent.
la doctora en dret civil
el comte de Montenegro
la marquesa de Pompadour
el rei Felip VI
el papa Francesc
89

En sentit religiós.
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Però, amb tractament protocol⸱lari:
Sa Majestat el Rei Felip VI
Sa Santedat el Papa Francesc

3.1.8. Noms de professions i oficis
S’escriuen en minúscula.
la notària
el mestre d’aixa
la interventora general
el cuiner

3.1.9. Gentilicis
S’escriuen en minúscula.
el poble nord-americà
les manacorines i els llucmajorers

3.2. Noms referits a animals, vegetals i éssers mitològics
3.2.1. Noms propis (reals o ficticis)
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles i les preposicions.
el Drac de na Coca
el Bou de Tarragona
el Pi de Formentor
la Savina de sa Tanca d’Allà Dins
Neptú
Apol⸱lo

Remarques
 Hi ha casos en què el genèric que acompanya el nom propi no forma part
de la denominació i, per tant, s’escriu en minúscula.
la mula Francis
l’ovella Dolly
l’os Yogi
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3.2.2. Noms vulgars d’animals i vegetals
S’escriuen en minúscula.
pi
esclata-sang
sargantana balear
ferreret

3.2.3. Noms científics d’animals i vegetals
S’escriu en majúscula la primera paraula de la denominació i, en minúscula, la
resta. A més, tot el nom va en cursiva.
L’espècie Pinus halepensis és el tipus de pi més nombrós a les Illes Balears.
L’esclata-sang és el bolet Lactarius sanguifluus.
La sargantana balear és coneguda científicament com a Podarcis lilfordi.
El nom científic del ferreret és Alytes muletensis.

3.3. Noms referits a objectes singularitzats
3.3.1. Noms propis d’objectes
S’escriuen en majúscula, perquè es tracta del nom d’objectes de diversa tipologia
que s’han singularitzat.
l’espasa Excalibur
la bomba Little Boy

Remarques
 Normalment, el genèric que acompanya el nom propi no forma part de la
denominació i, per tant, s’escriu en minúscula.

3.3.2. Denominacions oficialitzades
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions.
S’inclouen en aquest subapartat les mencions i les denominacions de qualitat
d’alguns productes, com ara les denominacions d’origen, d’origen qualificada i
d’origen protegida, i també les indicacions geogràfica i geogràfica protegida.
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un vi de la Denominació d’Origen Binissalem
el Vi de la Terra Serra de Tramuntana - Costa Nord
un vi de la Indicació Geogràfica Vi de la Terra de Formentera
la Indicació Geogràfica Protegida Sobrassada de Mallorca

També s’escriuen en majúscula tots els elements que formen part d’altres
denominacions referides a reconeixements oficials (per exemple, figures de
protecció de territoris, espais naturals...).
El Consell Insular ha duit a terme una campanya de difusió de Menorca
Reserva de Biosfera.
Han visitat una zona de l’Àrea Natural d’Especial Interès Costa Nord de
Ciutadella.
El recorregut de la cursa passa per alguns indrets inclosos en el catàleg de llocs
de la Serra de Tramuntana Patrimoni de la Humanitat.
S’ha prohibit fondejar al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera.
La Reserva Natural de s’Albufereta té una superfície de 211,43 hectàrees
terrestres.

Remarques
 S’escriu en minúscula el topònim d’origen que, genèricament, es refereix a
una denominació.
Enguany, el premi al millor vi s’ha concedit a un binissalem.
Organitzaran un tast amb vins de la terra, priorats i riojas.

 També s’escriu en minúscula la denominació oficial usada en sentit genèric.
És imprescindible no deixar brutor en els espais que són patrimoni de la
humanitat.
Han travessat en barca un parc natural de la costa balear.
Les cases de Son Fortesa han estat declarades bé d’interès cultural.
L’illa de Menorca va ser designada reserva de biosfera.

3.3.3. Noms propis de mitjans de transport
S’escriuen en majúscula, i també en lletra cursiva, tots els elements que formen
part de la denominació, si són noms individualitzats.
S’inclouen en aquest subapartat els noms propis de vehicles, vaixells, avions,
naus, aeronaus, trens, etc.90
90
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Avui matí han batiat un Airbus 330 amb el nom Ramon Llull.
Des de l’Enola Gay varen llançar la bomba atòmica sobre Hiroshima.
El Rainbow Warrior és un vaixell amb una llarga història al costat de
l’organització Greenpeace.

Remarques
 S’escriuen en majúscula, i en rodona, els noms propis no individualitzats.
un tren Talgo
un avió Concorde

3.3.4. Noms de marques i productes comercials
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles i les preposicions.
Tenen un Peugeot de color gris.
La marca Coca-Cola té més de cent anys d’antiguitat.
Entre totes les ginebres que hi havia, no hi podia faltar el Gin Xoriguer.
Amb el Préstec Family Il⸱lusió et donen facilitats per viatjar.
Podrà accedir a un habitatge perquè el seu banc li ha concedit la Hipoteca
Especial per a Llars.

Remarques
 Hi ha noms de marques comercials que han passat al lèxic comú i tenen un
sentit genèric. Per tant, en aquest cas s’escriuen en minúscula.
Prendre’s una aspirina.
Llegir un tebeo.

3.4. Noms de lloc
3.4.1. Topònims de les Illes Balears
S’escriuen en majúscula. El Decret 36/1988, de 14 d’abril, estableix les formes
oficials dels topònims de les Illes Balears.91
L’article (estàndard o salat) que inclou alguns topònims de les Illes Balears s’escriu
en minúscula. També s’hi escriu l’article personal, si n’hi ha.
Decret 36/1988, de 14 d’abril, pel qual es publiquen en el BOCAIB les formes oficials dels
topònims de les Illes Balears (BOCAIB núm. 51, de 28/04/1988). Vegeu també l’apèndix 1.
91
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es Capdellà
sa Pobla
Sant Josep de sa Talaia
la Mola
la Savina
l’Horta
sa Indioteria
Cala en Bosc
na Macaret
Puig d’en Valls

Més concretament, respecte a la majúscula i la minúscula en els articles dels
topònims, el Decret 36/1988 indica el següent:
Només cal utilitzar la majúscula quan l’article es trobi en posició inicial absoluta
o després de pausa. En tots els altres casos, inclosos els llistats toponímics i la
cartografia, és aconsellable la grafia de l’article en minúscula.

Per tant, en les adreces incloses en determinats texts, on l’article del topònim
està en posició inicial absoluta, aquest article s’escriu en majúscula, encara que
vagi precedit del codi postal.
07640 Ses Salines
07749 Es Migjorn Gran

Altrament, les partícules ca i so, quan formen part dels topònims, s’escriuen
en majúscula. A més, aquestes partícules es poden contreure en contacte
amb l’article masculí (estàndard, salat o personal), de la qual cosa resulten les
combinacions següents: cas/cal/cals, can, son i sos. Del contacte amb l’article
femení, deriven les combinacions ca sa / ca la, ca na i so na.
Ca Mestre Gaspar
Can Mandana
Cas Roget
Cals Abats
Ca na Crussa
Ca na Tona de Baix
Son Ferrer
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Son Vilar
Sos Fulles
So na Mora

Així mateix, d’acord amb l’Ortografia catalana publicada l’any 2017 per l’IEC, tant
l’article (estàndard o salat) com les partícules ca i so s’apostrofen seguint les
normes ortogràfiques generals.
Ca l’Abat
Ca s’Amitger
Ca n’Escandell
Ca n’Ivernis
So n’Anglada
So n’Armadans
So n’Espanyolet
So n’Oleo

Finalment, cal afegir que el genèric que acompanya alguns topònims s’escriu
en majúscula. En aquests casos, la majúscula en el genèric es justifica perquè
el conjunt del topònim (nom genèric + nom propi) es considera indissociable.
Cala en Porter
Cap de Barbaria
es Coll d’en Rabassa
Illa de l’Aire

Remarques
 L’article (estàndard o salat) que forma part d’alguns topònims es pot
contreure amb les preposicions a, de i per, de la qual cosa resulten les
combinacions següents: as/al, des/del i pes/pel.
es/els Hostalets, as/als Hostalets, des/dels Hostalets, pes/pels Hostalets
es/el Mercadal, as/al Mercadal, des/del Mercadal, pes/pel Mercadal

3.4.2. Altres topònims catalans
S’escriuen en majúscula. S’apliquen els mateixos criteris descrits anteriorment
sobre l’escriptura de l’article, les contraccions i els genèrics.
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la Bisbal d’Empordà / a la Bisbal d’Empordà / de la Bisbal d’Empordà / per la
Bisbal d’Empordà
l’Hospitalet de Llobregat / a l’Hospitalet de Llobregat / de l’Hospitalet de
Llobregat / per l’Hospitalet de Llobregat
el Ràfol d’Almúnia / al Ràfol d’Almúnia / del Ràfol d’Almúnia / pel Ràfol
d’Almúnia
els Banys d’Arles i Palaldà / als Banys d’Arles i Palaldà / dels Banys d’Arles i
Palaldà / pels Banys d’Arles i Palaldà
Llocnou de la Corona
Vistabella del Maestrat
Corbera de les Cabanes

3.4.3. Topònims no catalans
S’escriuen en majúscula. Si tenen forma catalana, s’apliquen els mateixos criteris
descrits sobre l’escriptura de l’article, les contraccions i els genèrics.
Normandia
Istanbul
el Caire / al Caire / del Caire / pel Caire
l’Havana / a l’Havana / de l’Havana / per l’Havana

Si no tenen forma adaptada al català, l’article s’escriu en majúscula i no es
contreu amb les preposicions.
Hollywood
Mesnil-sous-Vienne
Los Angeles / a Los Angeles / de Los Angeles / per Los Angeles92
El Bierzo / a El Bierzo / d’El Bierzo / per El Bierzo
La Paz / a La Paz / de La Paz / per La Paz
Las Alpujarras / a Las Alpujarras / de Las Alpujarras / per Las Alpujarras
Le Havre / a Le Havre / de Le Havre / per Le Havre
L’Aquila / a L’Aquila / de L’Aquila / per L’Aquila

92

412

En català, aquest topònim no du accent.

Part setena

3.4.4. Noms d’accidents i elements geogràfics
S’escriu en minúscula el genèric que indica el tipus d’accident o element
geogràfic.
la serra de Tramuntana
el puig Massanella
el torrent de Pareis
les coves dels Hams
el mar Mediterrani / la mar Mediterrània
l’ermita de Son Seguí
el port de la Savina
la cala Trebalúger
l’illot des Vedrà
la platja de ses Salines
l’embassament de Cúber

No obstant l’anterior, tal com s’explica en el subapartat 3.4.1, a vegades el
genèric ha passat a formar part del nom propi, de manera que el conjunt
(nom genèric + nom propi) es considera indissociable. En aquests casos, tota la
denominació s’escriu en majúscula.
el Puig Major
el Camí de Cavalls
el Gorg Blau
el Cap Enderrocat

Remarques
 En casos com península Ibèrica, s’escriu en minúscula el genèric quan
acompanya el nom propi; en canvi, si el genèric va sol, s’escriu en majúscula.
Aquesta espècie vegetal és endèmica d’algunes zones de la Península.

 Els punts cardinals s’escriuen en minúscula, llevat que formin part d’un nom
de lloc.
el sud d’Eivissa
Àfrica del Sud
Sudan del Sud
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una persona de nacionalitat nord-americana
una persona natural d’Amèrica del Nord

3.4.5. Noms de vies públiques i nuclis diversos
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació i,
en minúscula, els genèrics que indiquen el tipus de via (carrer, plaça, avinguda,
passeig, camí, travessia...) o nucli (barriada, urbanització, polígon industrial...).
També van en minúscula les preposicions i els articles.
carrer de Nuredduna
carrer del Gremi dels Traginers d’Oli
carrer de Julià Bujosa Sans, Batle
plaça de les Tres Creus
plaça de la Biosfera
plaça del Cardenal Despuig
passeig del Born
avinguda d’Ignasi Wallis
camí Vell de Bunyola
carretera Nova d’Estellencs
travessia d’en Ballester
barriada de Santa Catalina
urbanització de Son Caulelles
polígon industrial de Son Castelló

El nom genèric també s’escriu en minúscula quan va abreujat.
c. de Nuredduna
pl. de la Biosfera
pg. del Born
av. d’Ignasi Wallis
urb. de Son Caulelles
pol. de Son Castelló

Per tant, aquest genèric només s’escriu en majúscula en posició inicial absoluta
(incloent-hi les adreces que hi ha en determinats texts) i després de punt.
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Remarques
 Com s’ha vist en els exemples anteriors, les denominacions completes de
les vies públiques s’escriuen habitualment seguint l’estructura següent:
nom genèric [sencer o abreujat] + preposició de + article [segons el cas] + nom
propi

Ara bé, en alguns casos (normalment, quan el nom propi és un adjectiu) no
hi ha preposicions ni articles.
carrer Llarg
plaça Major
plaça Nova
camí Roig

3.4.6. Noms de demarcacions i divisions territorials
S’escriu en minúscula el genèric que indica el tipus de demarcació o divisió
territorial.
la comarca de Llevant
la província de Sevilla
la regió de la Nova Aquitània
la comunitat autònoma de les illes Canàries

3.4.7. Correferents històrics, polítics o turístics
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles i les preposicions. S’entén per correferent la forma lingüística
que designa el mateix referent93 que un altre element.
l’Orient Mitjà
el Tercer Món
l’Illa de la Calma [per Mallorca]
l’Illa Blanca [per Eivissa]
la Ciutat de la Llum [per París]

3.4.8. Noms d’edificis singulars
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles i les preposicions.
93

Referent: ‘Realitat extralingüística, concreta o abstracta, a la qual es refereix un signe’ (DIEC2).
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el Teatre Principal de Maó
la Catedral de Mallorca
la Llotja
el Palau de l’Almudaina
el Consolat de Mar
el Castell de Bellver

3.4.9. Noms de dependències d’edificis
S’escriuen en minúscula.
l’aula 7
el despatx núm. 8
la sala d’actes
la sala de plens
el 1r pis
la segona planta
la sala de professors

No obstant l’anterior, hi ha dependències d’edificis que s’han singularitzat i, per
tant, s’escriuen en majúscula.
el Paranimf de la UIB
la Sala de Graus de l’edifici Ramon Llull
la Sala Gran del Teatre Principal

3.4.10. Noms d’astres i cossos celestes
S’escriuen en majúscula els substantius i els adjectius que formen part de la
denominació.
el Sol
la Lluna
l’Ossa Major
l’Ossa Menor
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S’escriuen en minúscula quan el referent no és l’objecte singularitzat, sinó el
nom comú.
No es podrà fer l’excursió perquè fa massa sol.
Fixau-vos que avui hi ha lluna plena.

3.5. Expressions de temps
3.5.1. Noms de dies, mesos, estacions i segles
S’escriuen en minúscula, excepte si formen part del nom d’una festivitat o d’una
fita històrica.
dilluns, dimarts, dimecres...
gener, febrer, març...
hivern, primavera, estiu, tardor
el segle i a. C., el segle v, el segle xxi...
el Dijous Sant, el Divendres Sant
el dia de la Mare de Déu d’Agost
el Primer de Maig, la festa dels treballadors
l’aniversari de la Primavera de Praga
el Segle d’Or de la poesia catalana

3.5.2. Noms de festivitats i celebracions
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions.
el dia de Cap d’Any / de Nadal / de Pasqua / de Sant Sebastià...
la Setmana Santa
el Dia Internacional de la Dona
el programa d’activitats de les Festes de la Terra
el certamen d’art amb motiu de les Festes de la Patrona
el Dia Internacional del Llibre

3.5.3. Noms de períodes temporals
S’escriuen en minúscula. En general, es tracta de denominacions en què preval
la idea de delimitació històrica.
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l’edat mitjana
el període quaternari
el paleolític
l’antiguitat clàssica
l’època de l’imperi romà
l’imperi austrohongarès

3.5.4. Noms de moviments artístics, ideològics, socials, culturals o religiosos
S’escriuen en minúscula normalment, excepte algunes denominacions que,
per tradició, van en majúscula. En aquest darrer cas, la majúscula distingeix el
moviment (artístic, cultural...) del nom comú.
el classicisme
el barroc
el surrealisme
l’expressionisme
el gòtic
el romànic
l’humanisme
el catolicisme
l’islamisme / l’islam
l’arrianisme

Però:
el Noucentisme
la Il⸱lustració
el Modernisme
el Renaixement
la Renaixença
el Romanticisme

Remarques
 En contexts en què pugui haver-hi noms de moviments en majúscula i en
minúscula, es pot optar per escriure’ls tots en lletra majúscula, per la funció
distintiva d’aquesta lletra i per mantenir un mateix criteri al llarg del text.
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3.5.5. Noms de fets històrics, culturals i singulars
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles i les preposicions.
la Revolució dels Clavells portuguesa
un estudi sobre la Primera República
el Trienni Liberal durant el regnat de Ferran vii
una exposició de fotografies del Maig del 68
la Guerra del Francès
la Batalla de Llucmajor, la Batalla d’Almansa, la Batalla de Lepant...
la Guerra Civil
la Primera Guerra Mundial
la Guerra dels Sis Dies, la Guerra dels Balcans, la Guerra de l’Iraq...

3.6. Noms d’institucions, organismes, entitats i òrgans
3.6.1. Designacions completes d’institucions, organismes, entitats i òrgans
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions. S’inclouen en aquest
subapartat tant els noms dels ens i òrgans formalment constituïts com els de
les seves unitats internes (departaments, serveis, seccions, àrees...).
Té una reunió a la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, òrgan que depèn de la Conselleria
de Serveis Socials i Cooperació.
Ha parlat amb algú de la Secció III, adscrita al Servei de Centres i Programes de
la Direcció General d’Esports.
Va fer una conferència a l’Institut d’Estudis Autonòmics.
Per saber-ho, convé que telefoneu a l’Oficina d’Informació al Consumidor de
l’Ajuntament de Maó.
S’ha constituït la Plataforma Cívica de Son Carrió.
Tots els membres de l’Associació per a la Defensa de l’Ase Mallorquí assistiren a
l’acte de cloenda.
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Remarques
 S’han de distingir els casos en què la denominació va referida a un càrrec
(per tant, s’escriu en minúscula) dels casos en què s’esmenta l’òrgan (per
tant, s’escriu en majúscula).
Les qüestions tècniques s’han discutit entre la cap de servei d’Habitatge i el cap
de secció de Contractació. [noms de càrrecs en minúscula + noms dels òrgans en
majúscula]
Les qüestions tècniques s’han discutit entre el personal del Servei d’Habitatge i
el de la Secció de Contractació. [denominacions dels òrgans en majúscula]

 A vegades, una mateixa denominació pot anar referida tant al càrrec
com a l’ens; en aquesta situació, el mateix context permet discernir si la
denominació correspon a l’un o a l’altre i, per tant, si s’ha d’escriure en
minúscula o en majúscula.
Els membres del col⸱lectiu de mares i pares d’acollida mantingueren una
trobada amb el síndic de greuges elegit recentment.
El Síndic de Greuges de les Illes Balears és l’òrgan encarregat de protegir i
defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans, i té
una missió semblant a la del Defensor del Poble que recull la Constitució
espanyola.

En cas que el context no permeti fer la distinció entre ens i càrrec, s’ha
d’optar per la majúscula.
S’ha adreçat al Síndic de Greuges per presentar una queixa relacionada amb
els vessaments tòxics.

 En la redacció de texts administratius, pot donar-se la circumstància que la
primera designació genèrica d’un organisme quedi singularitzada a partir
de la segona menció (i en endavant). En aquest punt, com que ja es tracta
d’un nom concret, s’escriuen en majúscula tots els elements que formen
part de la denominació.
D’acord amb el que disposa l’article 10 de l’Ordre de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia de 8 d’abril de 2008, una comissió avaluadora ha d’examinar
les sol⸱licituds d’ajudes de subvencions d’aquesta convocatòria. […] La Comissió
Avaluadora ha d’estar formada per un president, un secretari i tres vocals.

 Hi ha noms d’entitats privades (empreses, establiments, centres comercials...)
que s’escriuen amb tots els elements en majúscula, incloent-hi els articles.
L’empresa El Corte Inglés va subministrar tots els productes encarregats en el
termini de deu dies.
L’exposició romandrà a Sa Botigueta fins al dia 23 de març.
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Durant el tast gastronòmic se serviran diferents productes de Ses Antigues
Neules.
Va fer un encàrrec de peces de ceràmica a L’Albelló, que ven el gènere que
prèviament han fabricat els seus artesans.
L’activitat del Grup El Gas, SA, es du a terme gràcies a la compra d’energia en el
mercat elèctric.

3.6.2. Designacions incompletes d’institucions, organismes, entitats i òrgans
S’escriuen en majúscula, seguint el criteri anterior. Són designacions incompletes
perquè, normalment, ja ha aparegut en el text el nom complet de l’ens o
òrgan; d’aquesta manera, s’evita una repetició innecessària i s’aconsegueix una
redacció més simple.
A continuació es reprodueixen els mateixos exemples anteriors, però amb la
designació incompleta i en el marc de diferents redaccions.
La reunió serà a les 20 h a la seu de la Conselleria esmentada. [per Conselleria
de Serveis Socials i Cooperació]
Ha estat una gran feina de la Fundació d’Atenció i Suport. / Ha estat una gran
feina de la Fundació. [per Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears]
Ha parlat amb algú de la Secció III, adscrita al Servei indicat. [per Servei de
Centres i Programes]
Aquest Institut [per Institut d’Estudis Autonòmics] organitza un cicle de
conferències sobre l’Estatut d’autonomia.
Telefonau a aquesta Oficina [per Oficina d’Informació al Consumidor de
l’Ajuntament de Maó] per informar-vos-en.
La Plataforma [per Plataforma Cívica de Son Carrió] va exposar els seus
objectius.
L’Associació [per Associació per a la Defensa de l’Ase Mallorquí] vol aconseguir la
recuperació de l’ase en les labors del camp.

3.6.3. Designacions correferents d’institucions, organismes, entitats i òrgans
S’escriuen en minúscula. Com s’ha dit en el subapartat 3.4.7, una forma
correferent designa el mateix referent que un altre element.
La cambra autonòmica [per Parlament de les Illes Balears] va aprovar una llei a
favor de la protecció dels animals.
El consistori ciutadellenc [per Ajuntament de Ciutadella] ha presentat el
programa de festes de Sant Joan.
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L’executiu [per Govern de les Illes Balears] ha presentat al Parlament un projecte
de llei.

3.6.4. Designacions especials d’institucions, organismes, entitats i òrgans
A continuació s’expliquen els casos d’alguns noms d’ús habitual que, segons
quin és el referent, s’escriuen en majúscula o en minúscula.

Administració/administració
S’escriu en majúscula quan es refereix a una administració concreta. Quan és
un concepte genèric, ja sigui en singular o en plural, s’escriu en minúscula.
Treball a l’Administració autonòmica / a l’Administració de l’Estat / a
l’Administració de justícia... [casos concrets d’administració]
Tothom vol treballar a una administració pública. [cas general, inconcret]
Les administracions radicades a la comunitat autònoma de les Illes Balears
cooperen entre si. [cas de plural genèric]

Govern/govern
S’escriu en majúscula quan es refereix al poder executiu, normalment autonòmic
o estatal. Quan indica l’acció de governar o un concepte genèric, s’escriu en
minúscula.
El Govern ha decidit abaixar els imposts. / El Govern en funcions s’ha de reunir
divendres. [casos concrets: pot ser l’autonòmic o l’estatal]
Exercir el govern d’un país implica prendre decisions. [cas general: acció de
governar]

Església/església
S’escriu en majúscula quan es refereix al cristianisme o a una confessió cristiana
concreta. Si no s’anomena una confessió concreta o es designa un edifici de
culte, s’escriu en minúscula.
Vol ser ministre de l’Església anglicana. [confessió concreta]
Els manaments de l’Església. [cristianisme]
L’Església ortodoxa forma part de les esglésies cristianes. [confessió concreta
seguida de plural genèric]
Han de reformar l’església del seu poble. [edifici]
El concert es farà a l’església de Sant Martí. [edifici]
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Estat/estat, Exèrcit/exèrcit, Imperi/imperi
S’escriuen en majúscula quan tenen un referent concret, singularitzat. Quan
són conceptes genèrics, ja sigui en singular o en plural, s’escriuen en minúscula.
L’Estat espanyol i l’Estat francès són membres de la Unió Europea.
[usos concrets]
Qualsevol estat de la Unió Europea ha de respectar la lliure circulació de
persones. [ús genèric]
Els estats de la Unió Europea s’han reunit avui matí. [ús genèric]
La secretària d’estat de Comerç s’ha reunit amb el conseller de Treball, Comerç
i Indústria. [ús genèric]
S’ha entrevistat amb un capità de l’Exèrcit / de l’Exèrcit britànic / de l’Exèrcit de
l’Aire... [ús concret]
Els exèrcits estatals han optat per una actitud no bel⸱ligerant. [ús genèric]
El baix Imperi romà correspon al darrer període en què es divideix la història
de l’Imperi romà. [ús concret]
El magnat de les sales de joc va crear un imperi econòmic. [ús genèric]

3.6.5. Designacions referides a l’Administració autonòmica
D’acord amb els subapartats anteriors, el nom de l’Administració autonòmica
pot revestir les formes següents, segons siguin designacions completes o
incompletes.
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears [completa, amb
tots els elements que en formen part escrits en majúscula]
l’Administració de la Comunitat Autònoma [incompleta]
la Comunitat Autònoma [incompleta]
l’Administració autonòmica / l’Administració / aquesta Administració...
[incompletes i correferents]

Remarques
 En els casos anteriors, comunitat autònoma s’escriu en majúscula perquè el
nom sencer es refereix a la institució.
S’han esmentat les competències que afecten el règim jurídic i el sistema de
responsabilitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears / de la Comunitat
Autònoma.
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 En canvi, quan el nom es refereix al territori, comunitat autònoma s’escriu en
minúscula.
Participen en la conferència diverses institucions amb seu a les Illes Balears / a
la comunitat autònoma de les Illes Balears. [per exemple, ajuntaments, consells
insulars...]

Cal esmentar la importància d’aquesta distinció, perquè l’ús de la majúscula
o de la minúscula determina el significat del concepte.
els advocats de la Comunitat Autònoma [funcionaris adscrits a l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma]
els advocats de la comunitat autònoma [qualsevol advocat de les Illes Balears]

 Finalment, s’ha d’evitar l’ús abusiu del sintagma comunitat autònoma per
referir-se al territori de les Illes Balears, cas aquest en què és preferible usar
directament el topònim.
S’ha publicat l’estadística sobre el nombre de turistes que han visitat enguany
la comunitat autònoma de les Illes Balears. [no recomanable]
S’ha publicat l’estadística sobre el nombre de turistes que han visitat enguany
les Illes Balears. [recomanable]

3.6.6. Noms d’organitzacions administratives de tipus territorial
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions. S’inclouen en aquest
subapartat els noms d’àrees administratives que agrupen un territori on es
presta un servei a la població, per exemple, de tipus assistencial.
La Unitat de Seguretat del Pacient de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha
tingut una iniciativa relacionada amb la cultura de la seguretat del pacient.
Ha llegit la Carta de serveis corresponent a les entitats que integren la xarxa
d’atenció primària de l’Àrea de Salut de Menorca.
Bona part del personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Lluís ha sol⸱licitat el
carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

Remarques
 S’escriuen en minúscula les designacions genèriques d’aquests tipus de
noms.
El sistema d’atenció primària comprèn tant l’assistència sanitària a demanda
com la programada i urgent.
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3.6.7. Noms d’espais per a la convergència i la cooperació
S’escriuen en minúscula, excepte els noms propis que formen part de la
denominació, si n’hi ha. S’inclouen en aquest subapartat els noms d’espais
sorgits com a conseqüència d’acords entre diversos països o institucions amb
vista a la consecució d’objectius comuns en ensenyament, coneixement, recerca
i investigació, etc.
l’espai europeu d’educació superior
l’espai europeu del coneixement
l’espai Schengen

3.7. Noms de centres educatius, sanitaris, sociosanitaris i esportius
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions. S’inclouen en aquest
subapartat tant els noms dels centres de titularitat pública com privada.
el Centre d’Educació Infantil i Primària Puig d’en Valls
l’Institut d’Educació Secundària Quartó del Rei
l’Hospital Comarcal d’Inca
el Palau Municipal d’Esports Son Moix

Remarques
 Hi ha moltes denominacions de centres educatius, sanitaris, sociosanitaris
i esportius que inclouen, com a part específica, noms propis de persona o
de lloc. Si aquesta part específica comença per un article, s’ha d’escriure en
majúscula inicial, ja que es considera que forma part del nom propi.
el Centre d’Educació Infantil i Primària S’Olivera
el Centre de Salut Es Viver
la Unitat Bàsica de Salut So Na Monda
la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel

3.8. Noms de texts i documents
3.8.1. Títols de texts legals i documents administratius
a) S’escriu en majúscula inicial només la paraula que designa el tipus de text
legal i, si n’hi ha, els noms propis que formen part dels títols. S’inclouen en
aquest subapartat els noms concrets de lleis, decrets, ordres, reglaments,
directives comunitàries, etc.
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la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
la Llei del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
el Projecte de llei de modificació de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears
el Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat
de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l’envelliment actiu
el Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic
dels instituts d’educació secundària
l’Ordre del conseller de Medi Ambient de 3 de maig de 2006 per la qual
s’estableixen les bases reguladores de subvencions per a activitats d’educació
ambiental a les Illes Balears a favor de persones i entitats sense ànim de lucre
la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE

També s’escriuen en majúscula inicial els noms de les sentències i els d’alguns
altres texts jurídics o administratius, com ara el cas de les resolucions, els acords
de Consell de Govern i els convenis que es publiquen en el BOIB.
la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de
maig de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment
de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció
administrativa (A2)
el Conveni col⸱lectiu del sector del metall de les Illes Balears
la Sentència 1885/2017, de 2 de juny, de la Sala Penal del Tribunal Suprem

Remarques
 Les designacions incompletes també s’escriuen amb la primera paraula en
majúscula, seguint el criteri anterior.
la Llei 3/2007
la Llei del patrimoni
el Decret 120/2002
la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de
maig de 2017
la Directiva 2014/24/UE

 En canvi, les designacions genèriques o no singularitzades dels texts legals
i dels documents administratius s’escriuen en minúscula.
les lleis del Parlament de les Illes Balears
una llei del Parlament de les Illes Balears
els projectes de llei del Govern de les Illes Balears
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La convocatòria de subvencions s’ha d’aprovar mitjançant resolució del
conseller competent en la matèria.
les sentències del Tribunal Suprem

 En el cas de títols de disposicions normatives incloses en altres normes, es
manté la majúscula inicial.
el Decret 31/2012, de 13 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Escola
Balear d’Administració Pública
el Decret 136/2000, de 22 de setembre, pel qual es modifica el
Decret 112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l’habilitació dels guies
turístics a les Illes Balears

 Respecte a la denominació text refós, per un criteri de simplificació s’opta
per escriure’l sempre amb la paraula inicial en majúscula, tant si s’esmenta
de manera independent com si forma part del text legal del qual emana.
el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques
el Reial decret legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques

b) En el cas específic dels documents administratius, s’escriuen en minúscula
la majoria dels que representen actes de tràmit, això és, la diligència, el
certificat, la carta, la sol⸱licitud, la declaració responsable, la comunicació,
la citació, la convocatòria, l’ofici, la nota interna, l’acta i la proposta de
resolució. En canvi, la resolució, l’acord de Consell de Govern, l’informe, el
conveni i el contracte es poden escriure amb la paraula que identifica el
document en majúscula si es considera que estan prou singularitzats i és
necessari atribuir-los la categoria de nom propi.
D’acord amb el certificat expedit per la cap de la Secció VI de la Direcció
General de Comerç i Empresa, no consta l’obertura de cap expedient de sanció
dins el primer trimestre d’enguany.
Avui s’ha signat el Conveni de col⸱laboració entre la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports i el Consell Insular d’Eivissa per a la digitalització dels fons
dels arxius de l’illa d’Eivissa.
Es va dictar una resolució a partir de l’Informe tècnic del cap del Servei
de Política Financera i Assegurances de 8 de maig de 2016 en matèria de
cooperatives de crèdit.
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3.8.2. Parts genèriques de texts legals i documents administratius
S’escriuen en minúscula.
el capítol IV del títol VII de la Llei 3/2007
la disposició addicional primera i la disposició transitòria de la Llei del
patrimoni
el preàmbul del Decret 3/2017
la secció 1a del capítol IV del títol I de la Llei 2/2018
els antecedents de la Resolució del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears de 24 de maig de 2017

3.8.3. Títols d’obres de creació
S’escriu en majúscula només la primera lletra del títol i, si n’hi ha, també els
noms propis. A més, tota la denominació va en lletra cursiva. S’inclouen en
aquest subapartat els títols de llibres, enciclopèdies i obres d’art plàstiques,
musicals o cinematogràfiques (novel⸱les, narracions curtes, contes, llibres de
poesia, obres de teatre, biografies, assajos, pintures, discs, etc.).94
Mossèn Salvador Galmés va escriure la novel⸱la Flor de card el 1911.
Anton Karas va compondre la música de la pel⸱lícula El tercer home.
En el disc Entre la mar i el vent, Uc posa música a algunes lletres de Marià
Villangómez.
És autora d’una ressenya sobre el quadre Tres ics i l’escultura Gran elefant dret,
de l’artista Miquel Barceló.

3.8.4. Títols de parts d’obres de creació
S’escriu en majúscula només la primera lletra del títol i, si n’hi ha, també els
noms propis. A més, tota la denominació va entre cometes. S’inclouen en aquest
subapartat les parts d’una obra completa (capítols, epígrafs, apartats, etc.) i les
que siguin susceptibles d’integrar-s’hi (poemes, contes, cançons, etc.), tant si
van acompanyades del títol de l’obra completa com si no hi van.95
El poema «Arqueologia del cos» pertany al llibre La volta celeste, de Miquel
Àngel Lladó.
El segon capítol de la primera part del manual d’autoajuda es titula «Els
fonaments de la transformació».
Un exemple clar de cançó emblemàtica és «Illes dins un riu».
94
95
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3.8.5. Títols de publicacions periòdiques
S’escriuen en majúscula, i també en lletra cursiva, tots els elements que formen
part de la denominació, excepte els articles, les preposicions i les conjuncions.
S’inclouen en aquest subapartat els noms de diaris, setmanaris, revistes, etc.,
tant en paper com en línia.
He llegit un article a Serra d’Or.
Estan subscrits al diari Ara Balears.
Va consultar els articles que Gabriel Alomar publicà a L’Almudaina.
Ha llegit sencer el darrer número de la publicació digital Llengua i Ús.

3.8.6. Títols de parts de publicacions periòdiques
S’escriu en majúscula només la primera lletra del títol i, si n’hi ha, també els
noms propis. A més, tota la denominació va entre cometes.
Han comentat alguns articles periodístics que va escriure Nadal Batle en el
Diari de Balears, com per exemple «El salari dels poetes» i «El seu regne no és
d’aquest món».
En la secció «Preguntes amb història» de la revista Sàpiens hi ha estudis
diversos sobre personatges i fets del passat.

3.8.7. Noms de col⸱leccions de llibres i obres
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions. A més, tota la denominació
va entre cometes.
la col⸱lecció «Illes d’Or»
la col⸱lecció «Criteris Lingüístics»

3.8.8. Noms de bases de dades, registres, inventaris, catàlegs i reculls semblants
S’escriu en majúscula inicial només la paraula que designa el tipus de recull
i, si n’hi ha, els noms propis que formen part dels títols. S’inclouen en aquest
subapartat noms de bases de dades, registres, inventaris, etc., que s’han
singularitzat; per tant, en aquest cas s’equiparen als títols de texts legals i
documents administratius pel que fa a l’ús de majúscules i minúscules.
S’ha obert el termini d’inscripció a la Base de dades general de professorat
acreditat.
El Sistema d’informació poblacional, registre administratiu que depèn de la
Conselleria de Salut, conté dades relacionades amb recursos sanitaris.
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En el Catàleg balear d’espècies protegides es recull la fauna protegida de les
Illes Balears.
Aquesta pròrroga s’ha d’anotar en l’Inventari general de béns i drets de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
La Relació de llocs de treball s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El Cens de població i habitatges tenia una periodicitat decennal.

Remarques
 S’escriuen en minúscula les designacions genèriques d’aquests tipus de
reculls.
Ha fet una consulta a la base de dades referida al cens de població de 2011.

 En el cas del terme registre, s’ha de distingir quan designa un recull o una
base de dades (només amb la inicial en majúscula) de quan es refereix a una
unitat administrativa (en majúscula tots els substantius i els adjectius).
Es poden inscriure en el Registre únic de fundacions de les Illes Balears totes
les entitats de naturalesa fundacional que desenvolupin les seves activitats en
l’àmbit territorial de les Illes Balears. [base de dades]
Heu de presentar la documentació al Registre General de la Conselleria. [unitat
administrativa]

3.8.9. Noms de projectes, estudis, discursos i altres texts de contingut tècnic
S’escriu en majúscula inicial només la primera paraula de la denominació i,
si n’hi ha, també els noms propis. S’inclouen en aquest subapartat els casos
següents:
a) Denominacions introduïdes pel nom genèric (projecte, estudi...), el qual
identifica el tipus de text. En aquest cas, només el genèric s’escriu en
majúscula.
S’ha presentat el Projecte de construcció del vial B de la parcel⸱lació urbanística
RR 03400037.
Els redactors han transcrit literalment el Discurs de la presidenta sobre l’estat
de l’autonomia.
Segons l’Estudi sobre el mercat de productes de segona mà, hi ha hagut un
augment en la venda de cotxes de turisme.
S’ha presentat l’Informe de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de l’any
2018.
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Aquests noms, com a regla general, no s’escriuen entre cometes. Ara bé,
n’hi pot haver si l’extensió del títol, o la puntuació interna, fan convenient
delimitar-ne amb precisió l’inici i l’acabament.
El «Projecte de condicionament de l’ME-1, de Ferreries a Ciutadella, nou
accés del camí del Pilar i eixamplament de la voravia» ha estat dotat
pressupostàriament.
El Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) ha
elaborat, gràcies al finançament del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació
i Medi Ambient, el document «Estudi de l’efectivitat de mètodes de control
d’espècies invasores de la família Colubridae a les Illes», que detalla que
aquests rèptils ocupen 8.725 hectàrees a Eivissa.

b) Denominacions en què el nom genèric no forma part del títol. En aquest
cas, el genèric s’escriu en minúscula i tota la denominació va entre cometes,
només amb la primera paraula en majúscula.
Ha quedat aprovat el projecte «Millora de la carretera general en el tram
Ferreries-Ciutadella. Eixamplament dels vorals fins a 2,5 m d’amplada», amb la
qual cosa aviat s’iniciaran les obres previstes.
El moderador ha fet un resum de l’estudi «Fracàs escolar a l’ESO» just abans de
començar el debat.
El discurs «Les mesures de protecció mediambiental a les Illes Balears» ha
generat certa polèmica en els mitjans de comunicació.

Remarques
 S’escriuen en minúscula les designacions genèriques d’aquests tipus de
texts.
S’ha presentat el projecte de reforma de l’autopista.
L’Ajuntament d’Eivissa ha encarregat un estudi sobre l’impacte del carril bici en
la circulació pel nucli urbà.

3.8.10. Noms de programes, plans i campanyes
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació
—excepte els articles, les preposicions i les conjuncions—, en els casos en què
el nom genèric (programa, pla...) introdueix el títol.
S’ha iniciat la Campanya de Prevenció de la Sida a les Illes Balears.
El Consell de Govern ha aprovat el Programa d’Inserció Laboral de la Renda
Mínima d’Inserció.
El Govern ha donat per extingit el Pla de Protecció de Boscs i Zones Arbrades,
una vegada assolits els objectius.
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Si el nom genèric no forma part del títol, el genèric s’escriu en minúscula i tota
la denominació va entre cometes, només amb la primera paraula en majúscula.
La Conselleria acaba de posar en marxa la campanya «Depèn de tu».
Aviat començarà el programa públic d’ocupació «Creant oportunitats de feina».
«L’aigua és un bé escàs. Pensa-hi!» és una campanya que dona consells de
bones pràctiques per estalviar aigua a diferents espais de la llar.

Remarques
 S’escriuen en minúscula les designacions genèriques d’aquests tipus de
texts.
No havia revisat el pla de millora del mercat de productes ecològics que havien
criticat els empresaris.
Després de consultar els programes de garantia juvenil, és més fàcil obtenir
una bona oportunitat laboral.

3.8.11. Noms de certificats, carnets i imposts
S’escriuen en minúscula.
el certificat de nivell A2 de coneixements de llengua catalana
el document nacional d’identitat
l’impost sobre activitats econòmiques

3.9. Noms d’activitats socials, culturals, acadèmiques i esportives
3.9.1. Noms de cursos, seminaris i tallers
S’escriu en majúscula inicial només la primera paraula de la denominació (sigui
el genèric o no) i, si n’hi ha, també els noms propis.
M’he matriculat al Curs de prevenció de riscs laborals.
Va assistir al seminari La llengua a les Illes Balears.
La directora del centre va mantenir un diàleg amb la ponent del Taller d’estudi
assistit per a famílies i alumnes.

Aquests noms, com a regla general, no s’escriuen entre cometes. Ara bé, n’hi
pot haver si l’extensió del títol, o la puntuació interna, fan convenient delimitarne amb precisió l’inici i l’acabament.
El curs «Ús de la signatura electrònica i del DNI electrònic. Projecte
Cl@ve. Administració electrònica al Servei de Salut de les Illes Balears»
té persones inscrites en llista d’espera.
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Necessita coneixements sobre l’aplicació SAP. Per això s’ha inscrit al curs
«Sistema SAP R/3 2017. Gestió d’actius fixos: expedients de contractació i
expedients de patrimoni».

Remarques
 S’escriuen en minúscula les designacions genèriques d’aquests tipus
d’activitats.
S’han inscrit a un curs de foment de l’empatia social i a dos seminaris sobre
relacions laborals.

3.9.2. Noms de congressos, jornades, simposis, trobades, taules rodones,
conferències, debats, ponències, col⸱loquis, fòrums i altres activitats semblants
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació
—excepte els articles, les preposicions i les conjuncions—, en els casos en què
el nom genèric (congrés, jornada...) introdueix el títol.
S’ha iniciat el II Congrés Internacional d’Economia Empresarial.
Hi va haver una notable assistència a totes les sessions del Segon Congrés
Internacional de la Llengua Catalana.
Cal fer arribar als periodistes la ressenya de la IV Jornada sobre Mitjans de
Comunicació.
Els investigadors han rebut una invitació per assistir al II Simposi Internacional
sobre Gestió de Recursos Naturals.
Han consultat la Guia metodològica del Fòrum Institucional de Qualitat del
Sector Públic de les Illes Balears.

Si el nom genèric no forma part del títol, el genèric s’escriu en minúscula i tota
la denominació va entre cometes, només amb la primera paraula en majúscula.
Va presentar una ponència al congrés «L’ensenyament de la informàtica a
l’educació secundària obligatòria».
El director pronunciarà demà la conferència «El futur turístic de les Illes
Balears».
La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’Eivissa ha organitzat
la taula rodona «Escola inclusiva: cap a on anam?».

Remarques
 S’escriuen en minúscula les designacions genèriques d’aquests tipus
d’activitats.
El col⸱loqui sobre el futur de la ciutat ha començat fa mitja hora.
Actuarà de moderadora en el debat sobre assetjament laboral.
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3.9.3. Noms d’exposicions, fires, mostres i festivals
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació
—excepte els articles, les preposicions i les conjuncions—, en els casos en què
el nom genèric (exposició, fira...) introdueix el títol.
la Fira de la Flor d’Ametler
l’Exposició Universal de Sevilla
la Mostra Gastronòmica de Formentera
el Festival Internacional de Jazz de Menorca

Si el nom genèric no forma part del títol, el genèric s’escriu en minúscula i tota
la denominació va entre cometes, només amb la primera paraula en majúscula.
Els alumnes visitaran l’exposició «Aquí planeta Terra».
El fotògraf brasiler Sebastião Salgado va presentar a Eivissa l’exposició
«Gènesi».

Remarques
 S’escriuen en minúscula les designacions genèriques d’aquests tipus
d’activitats.
En el marc de la setmana cultural, està previst organitzar una mostra de cuina i
dos festivals de música popular.

3.9.4. Noms de premis, guardons, distincions, concursos i esdeveniments
esportius
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions.
el Premi Nobel
el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
els Premis Vuit d’Agost
la Medalla d’Or del Govern de les Illes Balears
el Concurs de Narrativa i de Recerca Ramon Llull
la Copa de la Reina
el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1
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Hi ha casos en què la paraula que indica la distinció (premi, concurs...) no forma
part de la denominació i, per tant, s’escriu en minúscula.
el premi Ciutat de Palma
el concurs de curtmetratges Illes en Curt

Remarques
 Quan aquestes denominacions figuren en plural, s’escriu en minúscula la
paraula o paraules que adopten el nombre plural.
les medalles d’or del Govern de les Illes Balears
els premis Nobel
quatre grans premis consecutius de Mònaco de Fórmula 1
dos concursos de Narrativa i de Recerca Ramon Llull

3.9.5. Noms d’assignatures
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions.
Ha obtingut una matrícula d’honor a l’assignatura Matemàtiques Aplicades II.
En el grau de Dret, hi ha les assignatures Introducció al Dret Processal i
Fonaments Clàssics de la Democràcia i de l’Administració.

3.9.6. Noms de cicles educatius, disciplines i matèries
S’escriuen en minúscula.
l’educació general bàsica
l’ensenyament secundari obligatori
el batxillerat LOGSE
la formació professional
les normes jurídiques del dret administratiu
el conseller competent en matèria d’urbanisme

3.9.7. Noms d’estudis superiors i de titulacions acadèmiques
S’escriuen en minúscula les denominacions genèriques relatives a estudis
superiors i titulacions acadèmiques (grau de, graduat/graduada en, diplomatura
de, diplomat/diplomada en, llicenciatura de, llicenciat/llicenciada en...).
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En canvi, s’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de
les denominacions específiques referides a estudis superiors i titulacions
acadèmiques, excepte els articles, les preposicions i les conjuncions.
el grau d’Antropologia Social i Cultural
la diplomatura d’Infermeria
el títol de batxiller, de grau mitjà...
S’han graduat en Antropologia Social i Cultural.
Va compulsar la fotocòpia del títol de llicenciada en Belles Arts.
S’ha publicat la llista de centres que ofereixen el cicle formatiu de grau superior
d’Edificació i Obra Civil.
el Màster en Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’Ensenyament i
el Tractament de Llengües
Va presentar la documentació que l’acredita com a Especialista Universitari en
Intervenció Socioeducativa.

Remarques
 S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part dels noms
d’alguns estudis superiors (Doctorat en, Màster en, Diploma de, Especialista
Universitari en, Expert Universitari en / Experta Universitària en...), excepte
els articles, les preposicions i les conjuncions.
Ha demanat una còpia del programa del Doctorat en Traducció i Estudis
Interculturals.
Ha tramitat la matrícula per al Màster Universitari en Tecnologies de la
Informació i la Comunicació en l’Ensenyament i el Tractament de Llengües.
El Diploma d’Especialització en Màrqueting i Vendes s’oferirà el curs vinent.

 En el cas del títol de graduat en educació secundària obligatòria, la part
específica s’escriu en minúscula perquè es tracta d’un cicle educatiu i no
d’una denominació específica.

3.10. Noms relacionats amb la xarxa Internet
3.10.1. Noms de llocs web, pàgines web i portals d’Internet
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions.
La pàgina web Gestions i Tràmits remet a les diverses àrees de govern de
l’Ajuntament de Palma.
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El Portal del Pacient del Servei de Salut de les Illes Balears permet consultar la
història clínica i demanar cita prèvia.
En el Perfil de Contractant que hi ha publicat a la web del Consell Insular de
Formentera s’especifiquen els projectes d’obres en fase d’exposició pública.

Remarques
 El terme internet es pot escriure en majúscula o en minúscula, segons si
es refereix, respectivament, al nom propi de la xarxa informàtica o a la
consideració de la xarxa com a mitjà de comunicació, paral⸱lelament a
televisió, ràdio i telèfon.
Avui en dia, Internet és la primera font d’informació. [xarxa informàtica]
Va comprar un bitllet d’avió per internet. [mitjà de comunicació]

 Així mateix, la paraula intranet s’escriu en majúscula quan forma part d’un
nom singularitzat, i va en minúscula quan es tracta d’una denominació
genèrica.
El recull de normes s’ha publicat a la Intranet del Govern de les Illes Balears.
[nom singularitzat]
Aquesta organització social disposa d’una intranet molt interactiva. [nom en
sentit genèric]

3.10.2. Noms de programes, plataformes i aplicacions informàtiques en línia
S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació,
excepte els articles, les preposicions i les conjuncions. S’inclouen en aquest
subapartat els noms de cercadors, metacercadors, bases de dades i xarxes
socials.
els cercadors Google, Yahoo!, Terra...
els serveis de Google Maps, Yahoo! Mail...

Remarques
 S’escriuen en majúscula tots els elements que formen part de la denominació
singularitzada d’espais virtuals, programes o serveis en xarxa, excepte els
articles, les preposicions i les conjuncions. En canvi, aquests noms s’escriuen
en minúscula quan s’usen en sentit genèric.
S’han de tancar els procediments oberts a la Seu Electrònica del Govern de les
Illes Balears.
La sol⸱licitud s’ha de tramitar mitjançant la seu electrònica de cada institució.
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Les licitacions es poden consultar a la Plataforma de Contractació del Sector
Públic.
S’ha implantat la nova plataforma electrònica intermunicipal de contractació
pública.

3.10.3. Noms d’elements d’un web96 o una aplicació informàtica
S’escriu en majúscula inicial la primera paraula del nom. A més, tota la
denominació va entre cometes. S’inclouen en aquest subapartat els noms dels
blogs i els dels apartats, enllaços, botons, etc., que integren un web o una
aplicació informàtica.
el blog «La catosfera viatgera», la xarxa de blogs «Estol.cat», el blog de cuina
«Per anar fent gana»...
Si voleu fer una consulta avançada, clicau sobre l’apartat «Afina la cerca».
En cas que no es vulguin rebre noves notificacions, s’ha de prémer el botó
«Cancel⸱la la subscripció».
Per iniciar el procés de compra, s’ha d’anar en primer lloc a l’apartat «No som
un robot».
Trobareu l’adreça on s’ubica l’empresa a «Dades de contacte».

El mot web pot ser masculí o femení. És masculí quan indica un lloc web, és a dir, el conjunt de
pàgines web d’una organització; és femení quan es refereix a una pàgina web, que és una pàgina
concreta del web.
96
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