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Introducció
 
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és el butlletí mitjançant el qual es publiquen les lleis de la Generalitat de 
Catalunya, les disposicions generals dictades pel Govern i per l’Administració de la Generalitat, i també els actes, anuncis 
i altres documents de la Generalitat i d’altres entitats o persones, quan correspongui d’acord amb l’ordenament jurídic.

A més dels anuncis que publiquen les administracions públiques (licitacions, informació pública sobre una autorització 
administrativa, etc.), es poden contractar totes les insercions que determina la normativa vigent, com ara anuncis de dis-
solució de cooperatives, pèrdua de títols acadèmics, convocatòria d’assemblees d’empreses, subhastes notarials, etcètera.

L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) és l’organisme responsable de l’edició diària –de dilluns a 
divendres no festius– del DOGC en les dues edicions separades en català i en castellà. Per la seva banda, el departament 
emissor dels documents és el responsable del contingut des del punt de vista legal i lingüístic.

Les lleis i en general els documents que afecten específicament l’Aran també es publiquen en versió aranesa, d’acord amb 
la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, amb la finalitat, entre d’altres, de protegir aquesta llengua. 
A l’adreça de la Direcció General de Política Lingüística <http://www.gencat.cat/llengua/aranes> trobareu informació útil 
sobre aspectes diversos de l’aranès, des de normes ortogràfiques a una llista de persones capacitades per fer traduccions 
a l’aranès.

Tots els documents publicats s’emmagatzemen en la base de dades del Diari, que és una font de consulta fonamental en 
el procés d’elaboració de documents destinats a la publicació al DOGC. Es pot consultar a l’adreça <http://www.gencat.
cat/dogc>. Hi trobareu tots els documents, en català i castellà, i podreu fer cerques per un o diversos criteris. Podreu loca-
litzar documents anàlegs a aquells amb què treballeu amb la màxima immediatesa.

Pel que fa als apartats d’aquests Criteris, s’estructuren en blocs de continguts que hem valorat de més incidència en el 
procés de revisió dels documents. Aquests aspectes algunes vegades s’entrecreuen (com en el cas de l’estructura de vis-
tos i atesos, que es comenta tant a l’apartat dedicat a l’estructura dels documents com a l’apartat relatiu a la puntuació) 
i també trobareu alguns hiperenllaços que relacionen continguts, tenint en compte que potser no sempre trobareu la 
solució al vostre dubte en el primer apartat consultat, ja que en cap cas aquest dossier pretén ser un recull exhaustiu de 
normes i convencions.

Finalment, clou aquest recull una recopilació de referències bibliogràfiques i webs que us poden servir d’ajuda, de la ma-
teixa manera que us convidem a considerar el DOGC un punt de referència per als vostres dubtes o suggeriments.

Març de 2013

Àrea de Publicació Oficial de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
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1. Aspectes generals dels documents

1.1 Estructura

L’estructura de les disposicions, a grans trets, és aquesta:

•	Títol

•	Cos de text
 Part expositiva, part dispositiva

•	Datació

•	Signatura

•	Annexos (si escau)

Pel que fa als anuncis, l’estructura és, generalment, més 
senzilla perquè el cos del text no té part expositiva i dispo-
sitiva ni estructura en articles.

1.2 Redacció dels títols

Els títols compleixen una funció substancial; han de con-
tenir informació suficient per identificar correctament el 
document i n’han de fer possible la localització un cop pu-
blicats, mitjançant consulta a la base de dades.

El títol ha de començar indicant la categoria de la norma 
de què es tracti (per exemple: DECRET ) en majúscules i el 
tema en minúscules, amb les característiques i l’estructura 
segons el tipus de document que es detallen a continuació:

Reial decret llei
Reial decret
Recurs d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat
Conflicte de competència
Conflicte en defensa de l’autonomia local
Llei
Decret legislatiu
Decret llei
Decret
Ordre
Altres normes amb rang reglamentari
Dictamen
Acord del Govern
Acord
Resolució
Instrucció
Acta
Circular
Edicte
Anunci
Correcció d’errades

a) Qüestions generals

Porten títol totes les disposicions i els actes administratius 
que es publiquen al DOGC, sense cap excepció. 

Els títols han de ser breus però prou identificatius. En 
aquest sentit, quan els títols són susceptibles de coincidir 
en els seus termes exactes amb altres títols, és recomana-
ble que continguin informació singular, com ara un núm. 
d’expedient, un municipi, etc.

La informació que s’inclou en la redacció de títol s’ha d’ex-
treure literalment del cos de la disposició i el títol ha de ser 
idèntic en català i castellà. 

Introducció 3

1. Aspectes generals dels documents 4

1.1 Estructura 4

1.2 Redacció dels títols 4

1.3 Redacció del cos de text 8

1.4 Signatures 9

1.5 Annexos 11

1.6 Taules 13

2. Recomanacions generals  
per a sèries de documents 15

2.1 Què és una plantilla 15

2.2 Els usuaris de les plantilles i la seva tasca 15

2.3 Origen i correcció de les plantilles 16

 3. Toponímia 18

3.1 Noms de poblacions 18

3.2 Noms de divisions territorials 19

3.3 Noms d’accidents geogràfics 19

3.4 Toponímia urbana: vies públiques, barris 19

4. Majúscules i minúscules 20

5. Qüestions gramaticals 29

5.1 Gerundi 29

5.2 Participi 29

5.3 Veu passiva 30

5.4 El temps verbal 30

5.5 Ordre dels elements de la frase 31

5.6 Casos específics 32

6. Ortotipografia 33

6.1 Qüestions generals 33

6.2 L’apòstrof 35

6.3 Les xifres 37

6.4 Abreviatures, sigles i símbols 38

6.5 La cursiva i la negreta 39

6.6 Les cometes 40

6.7 Les subdivisions 40

6.8 La puntuació 41

7. Versió en castellà 44

7.1 Verificadors ortogràfics 44

7.2 Traducció automàtica 44

7.3 Alguns exemples habituals 45

7.4 Llista de recomanacions generals quant a lèxic i 
llenguatge jurídic i administratiu en castellà 47

7.5 Abreviacions 50

8. Ús no discriminatori de la llengua 51

8.1 Formes genèriques, noms col·lectius o abstractes 52

8.2 L’ús de “persona” i “part” 52

8.3 Desdoblaments 52

8.4 Barres 52

8.5 Altres qüestions 52

9. Recursos i bibliografia 54

10. Requeriments tècnics 57

10.1 Sobre el fitxer informàtic 57

10.2 Sobre el tractament de les imatges 59



5Criteris d’elaboració de documents per al DOGC

Els títols dels documents han d’acabar amb un punt:

•	Perquè són una unitat amb sentit complet.

•	Perquè l’absència de punt fa que el sistema informàtic no 
identifiqui correctament el títol en el procés automàtic 
de publicació posterior.

b) Contingut

Els títols han de contenir:

•	El rang del document (decret, ordre, anunci, etc.).

•	La data, llevat dels anuncis, les correccions d’errades i, 
excepcionalment, altres documents d’origen diferent.

•	El codi de tres lletres del departament corresponent (en el 
cas d’ordres i resolucions), el número de disposició i l’any, 
llevat dels edictes i anuncis i alguns altres documents.

•	El títol pròpiament dit, és a dir, la descripció de l’objecte 
del document.

Els títols no han de contenir:

•	L’organisme de la Generalitat que emet la disposició per-
què queda recollit a l’encapçalament del DOGC, d’acord 
amb el que s’indica en el formulari d’enviament.

•	La comarca a la qual pertanyen els municipis, llevat que 
aquesta informació formi part del contingut essencial del 
document.

•	Més informació que la que conté el cos del document.

•	Llistes extenses de noms o d’expedients.

•	Dades de caràcter personal, llevat que siguin imprescindi-
bles per a l’objectiu de la publicació.

Exemples 

Exemple incorrecte no recomanable per excés de de-
tall:
7  RESOLUCIÓ JUS/952/2011, d’11 d’abril, per la qual, 
havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la lega-
litat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Pro fes sionals de 
la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de 
Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona.

Exemple recomanable:
3  RESOLUCIÓ JUS/952/2011, d’11 d’abril, per la qual 
s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la 
Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de 
Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona.

c) Estructura bàsica

Els títols dels documents presenten una estructura amb 
certes especificitats en funció del rang corresponent. A 
continuació s’exemplifiquen els casos més habituals.

c.1. LLEI o DECRET
núm./any, + dia i mes, + tema.

Exemples

LLEI 1/2011, del 17 de febrer, d’autoritzacions finan-
ceres i normes pressupostàries i tributàries durant el 
període de pròrroga pressupostària.

DECRET 1/2011, de 4 de gener, de reestructuració del 
Departament de la Presidència.
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c.2. ORDRE o RESOLUCIÓ
codi de departament (tres lletres)/núm./any, + dia i 
mes, + tema.

Exemples

ORDRE AAM/2/2011, de 13 de gener, per la qual s’es-
tableixen les bases reguladores dels ajuts als plans de 
rees tructuració i reconversió de la vinya i es convoquen 
els ajuts corresponents per a la campanya 2010-2011.

RESOLUCIÓ ENS/9/2011, de 3 de gener, per la qual es 
nomena la presidenta del Consell de Direcció del Con-
sorci d’Educació de Barcelona.

c.3. ACORD
GOV/núm./any, + dia i mes, + tema.

Exemple

ACORD GOV/1/2011, d’11 de gener, de nomenament 
del president de la representació catalana a la Comissió 
Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

c.4. EDICTE
dia i mes i any, + tema.

Exemple

EDICTE de 10 de gener de 2011, de notificació d’un 
acte administratiu (exp. 1110/2010).

c.5. ANUNCI
tema.

Exemple

ANUNCI pel qual es fa pública la renúncia a la formalit-
zació d’un contracte de serveis (exp. 25/2012).

c.6. CORRECCIÓ D’ERRADES
al/a la + títol literal del document esmenat (DOGC 
núm. xxxx, pàg. xxxx, de xx.xx.xxxx).

Exemple

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 48/2011, de 4 de 
gener, d’estructuració del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC 
núm. 5791, pàg. 719, de 7.1.2011).

d) Especificitats

d.1. Nomenaments, cessaments i convocatòries

Als títols d’aquests documents es recomana de fer constar 
només dos nivells d’organigrama: la denominació del lloc 
de treball i la direcció general o el servei territorial a què 
pertany. A l’interior de la disposició ja s’hi trobaran tots els 
ascendents de la plaça (negociat/secció/servei/subdirecció 
general/direcció general). En cas, però, de documents de 
secretaries generals i direccions de serveis, s’hi ha de fer 
constar el departament corresponent perquè la identifica-
ció sigui unívoca.

Exemple 1

RESOLUCIÓ GRI/33/2011, d’11 de gener, de nomena-
ment de personal eventual del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals.

Exemple 2

RESOLUCIÓ EMO/303/2011, de 21 de gener, de nome-
nament de funcionaris i funcionàries per ocupar llocs 
de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya del De-
partament d’Empresa i Ocupació.
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Exemple 3

RESOLUCIÓ JUS/4175/2010, de 26 de novembre, per 
la qual es fa pública la convocatòria de concurs es-
pecífic de mèrits i capacitats per a la provisió d’un 
lloc de cap de Programes d’Atenció Especialitzada del 
Centre Penitenciari de Puig de les Basses, dependent 
de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació 
i Justícia Juvenil (convocatòria de provisió núm. JU/
CP009/2010).

Exemple 4

RESOLUCIÓ INT/229/2011, de 17 de gener, per la qual 
es resol el concurs oposició per a la provisió de llocs de 
treball de les àrees regionals de trànsit de la categoria 
de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de 
registre de la convocatòria 120/10).

! Les convocatòries, ja siguin de personal, ajuts, subvencions, etc., 
sempre especifiquen al final i entre parèntesis el codi de referència.

Pel que fa al gènere en la denominació de les places, és 
recomanable utilitzar la forma doble en les convocatòries 
(exemple 5), atès que és un text obert, i s’ha d’utilitzar el 
gènere que correspongui en els nomenaments i els cessa-
ments (exemple 6).

Exemple 5

RESOLUCIÓ INT/230/2011, de 31 de gener, per la qual 
es resol el concurs general de mèrits i capacitats per a 
la provisió de llocs de treball de caporal o caporala de 
l’escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat 
(convocatòria de provisió núm. DGPEIS/01/2010).

Exemple 6

RESOLUCIÓ JUS/384/2011, de 10 de febrer, de cessa-
ment i nomenament de diversos membres del Consell 
Rector del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especia-
litzada i de cessament i nomenament de la seva vice-
presidenta.

Per a més informació sobre l’ús no discriminatori de la llen-
gua, vegeu l’apartat 8 d’aquests Criteris.

d.2. Els edictes

Els títols dels edictes han de tendir a la concisió i han de te-
nir sentit independentment del text. D’altra banda, sempre 
que sigui possible es recomana que se singularitzin amb 
una referència inequívoca (número d’expedient, etc.).

Exemple 1

EDICTE de 3 de gener de 2011, sobre un acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre 
referent al municipi d’Amposta.

Exemple 2

EDICTE de 25 de gener de 2011, pel qual es notifica la 
Resolució de 23 de novembre de 2010, relativa a l’ex-
pedient disciplinari núm. 1/2010.

Exemple 3

EDICTE d’1 de febrer de 2011, pel qual es fan públi-
ques les resolucions dictades per la directora dels Ser-
veis Territorials de Treball a Girona en expedients de 
sanció per infraccions d’ordre social.
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d.3. Els anuncis

Els títols dels anuncis no porten data i han de ser espe-
cialment curts i concrets, amb indicació del tema de què 
tracten, i han de tenir sentit independentment del text. Així 
mateix, com en el cas dels edictes, sempre que sigui pos-
sible es recomana que se singularitzin amb una referència 
inequívoca (número d’expedient, etc.).

Exemple 1 incorrecte

7  ANUNCI pel qual es fa pública la següent adjudi-
cació.

Exemple 2 correcte

3  ANUNCI pel qual es fa pública l’adjudicació d’un ser-
vei de neteja de diverses dependències (exp. 2099768).

Exemple 3 correcte

3  ANUNCI per a la licitació de diversos contractes de  
sub mi nistrament (exp. 2008CP0084, 2008CP0085 i 
2008CP0086).

1.3 Redacció del cos de text

Tot el document s’ha de redactar amb una disposició dels 
blancs coherent. En el cas de documents llargs i complexos, 
es poden fer servir negretes.

El cos de text de les disposicions normalment es divideix en 
dues parts: la part expositiva i la part dispositiva.

La part expositiva de les disposicions pot presentar dues 
formes:

a) Estructura basada en “vistos” i “atesos”.
Vist + fets (Vist que l’Agència Catalana de l’Aigua ha 
emès informe favorable sobre…)

Atès + doctrina jurídica (Atès el que disposa la Llei 
5/2007…)

En tots dos casos, els paràgrafs acaben amb punt i coma (;) 
si el text queda sintàcticament inconclòs, excepte el darrer, 
que acaba amb coma (,).

b) Estructura amb paràgrafs que tenen frases senceres 
(amb verb principal corresponent) i van acabats amb 
punt (.)

La part dispositiva està encapçalada per un verb o una lo-
cució que expressa l’acte d’autoritat i està relacionada amb 
el rang de la disposició (“Decreto”, “Ordeno”, “Resolc”).

A continuació, la part dispositiva pot estar organitzada en 
articles o bé en apartats amb guió llarg i numeració:

Exemple

Article 1
Subvencions
1.1 Les subvencions (…).
1.2 D’acord amb l’article (…).

Article 2
(...)

Tal com es pot observar en l’exemple anterior, si els articles 
porten títol, aquest ha d’anar a sota i sense punt final. Si 
només hi ha un article, és recomanable que digui “Article 
únic”.

Els títols dels subapartats duen punt final.

Exemple

–1 Es nomena la senyora (…).

Introducció 3

1. Aspectes generals dels documents 4

1.1 Estructura 4

1.2 Redacció dels títols 4

1.3 Redacció del cos de text 8

1.4 Signatures 9

1.5 Annexos 11

1.6 Taules 13

2. Recomanacions generals  
per a sèries de documents 15

2.1 Què és una plantilla 15

2.2 Els usuaris de les plantilles i la seva tasca 15

2.3 Origen i correcció de les plantilles 16

 3. Toponímia 18

3.1 Noms de poblacions 18

3.2 Noms de divisions territorials 19

3.3 Noms d’accidents geogràfics 19

3.4 Toponímia urbana: vies públiques, barris 19

4. Majúscules i minúscules 20

5. Qüestions gramaticals 29

5.1 Gerundi 29

5.2 Participi 29

5.3 Veu passiva 30

5.4 El temps verbal 30

5.5 Ordre dels elements de la frase 31

5.6 Casos específics 32

6. Ortotipografia 33

6.1 Qüestions generals 33

6.2 L’apòstrof 35

6.3 Les xifres 37

6.4 Abreviatures, sigles i símbols 38

6.5 La cursiva i la negreta 39

6.6 Les cometes 40

6.7 Les subdivisions 40

6.8 La puntuació 41

7. Versió en castellà 44

7.1 Verificadors ortogràfics 44

7.2 Traducció automàtica 44

7.3 Alguns exemples habituals 45

7.4 Llista de recomanacions generals quant a lèxic i 
llenguatge jurídic i administratiu en castellà 47

7.5 Abreviacions 50

8. Ús no discriminatori de la llengua 51

8.1 Formes genèriques, noms col·lectius o abstractes 52

8.2 L’ús de “persona” i “part” 52

8.3 Desdoblaments 52

8.4 Barres 52

8.5 Altres qüestions 52

9. Recursos i bibliografia 54

10. Requeriments tècnics 57

10.1 Sobre el fitxer informàtic 57

10.2 Sobre el tractament de les imatges 59



9Criteris d’elaboració de documents per al DOGC

–2 Les funcions que (…).
2.1 Cessament i presa de possessió.
El cessament de (…).
2.2 S’han d’emetre (…).

Datació del document

En tots els casos ha de constar la localitat i la data del do-
cument d’aquesta manera: Localitat, (dia) de/d’ (mes) de 
(any sencer)

Exemple

Barcelona, 3 de gener de 2012

1.4 Signatures

Consideracions generals

a) Tots els documents que s’han de publicar al DOGC des-
prés de la indicació de la data han d’incloure la signa-
tura amb el nom i els cognoms i el càrrec de la persona 
que signa. Només en casos en què explícitament se 
sol·licita, qui signa apareix amb un sol cognom.

En cap cas s’admet l’article davant del càrrec i l’estructura 
sempre és la següent:

Nom
Càrrec

Exemple incorrecte

7 A Barcelona, a 28 de febrer de 2012
 El secretari general d’Empresa i Ocupació
 Enric Colet

Exemple correcte

3Barcelona, 28 de febrer de 2012
 Enric Colet

 Secretari general d’Empresa i Ocupació

b) La signatura només apareix una vegada i sempre des-
prés de la part dispositiva, al final del document o 
abans de l’annex o els annexos, si n’hi ha.

c) Si la persona que signa ocupa el càrrec en funcions, 
s’ha d’especificar aquesta circumstància sense coma al 
davant i desplegat.

Exemple incorrecte

7  Josep Eladi Baños Díez
 Rector, en funcions

Exemple correcte

3 Quima Giménez Puig
 Rectora en funcions

d) Per indicar l’encàrrec de signatures, les abreviatures 
que s’utilitzen són les següents:
P. d. (per delegació)
P. a. (per autorització)
P. v. (per vacant)
P. s. (per substitució)
P. o. (per ordre)

Aquestes abreviatures sempre van amb punt i amb un es-
pai de separació entre les dues lletres. 
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Sovint, al costat d’aquestes abreviatures, hi ha la indicació 
de la disposició (publicada al DOGC o de caràcter intern) 
que les autoritza.

En aquest sentit, cal tenir en compte el que estableixen les 
normes reguladores corresponents.

Exemple incorrecte

7  La consellera de Justícia
 p.d. (Res. JUS/60/2006, d’11.01.2006, DOGC
 núm. 4558, de 25.01.2006)
 Adolfo Martínez Mas
 Director de Serveis

Exemple correcte

3 P. d. (Resolució JUS/60/2006, d’11.1.2006,
 DOGC núm. 4558, de 25.1.2006)
 Adolfo Martínez Mas

 Director de Serveis

Casos específics

a) Serveis territorials

A les signatures dels directors dels serveis territorials no hi 
apareix el departament de procedència, però s’hi especifi-
ca el territori, per no allargar innecessàriament el peu de 
signatura.

Exemple

Eliseu Oriol Pagés
Director dels Serveis Territorials a Barcelona

b) Signatura dels decrets

b.1. Si corresponen únicament al Departament de la Pre-
sidència, els signa només el/la president/a de la Ge-
neralitat.

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

b.2. Si es fan a proposta d’un altre departament o de més 
d’un, els signa en primer lloc el/la president/a i en se-
gon lloc el/la conseller/a o els consellers corresponents 
segons el seu rang per l’ordre establert.

Exemple

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,  
Alimenta ció i Medi Natural

c) Signatures contingudes dins d’un annex

En els casos que el text de la disposició contingui un an-
nex amb el qual es publica un conveni, un acord o una 
resolució entre dues o més institucions, han de constar els 
signants, els càrrecs i la institució que representen.

Exemple

Pel Ministeri d’Educació

Ángel Gabilondo
Ministre d’Educació 

Per la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
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d) Encàrrec de funcions

Exemple

Maria Teresa Aragonés i Perales
Directora
Per encàrrec de funcions

Resolució GAP/4179/2006, de 15 de desembre (DOGC 
núm. 4785, de 21.12.2006)

e) Per suplència

Exemple

El director general de Política Financera i Assegurances

Per suplència (Ordre ECF/588/2006, de 21 de desem-
bre, DOGC núm. 4787, de 27.12.2006)

Miquel Salazar i Canalda
Secretari de Política Financera, Competència i Consum 

Qüestions de gènere

Cal utilitzar la forma masculina o femenina en funció de la 
persona que ocupa el càrrec.

! En el document castellà cal que prestem aten ció a “jefe/
jefa” (en català és invariable) i a “gerent” i “gerente”, que és 
invariable, tant en català com en castellà.

1.5 Annexos

Sovint els documents publicats al DOGC contenen deter-
minada informació que, per la seva naturalesa i contingut, 
s’ha de publicar en un annex. Els aspectes següents són els 
més importants pel que fa als annexos.

a) Situació

Els annexos han de figurar a continuació del peu de signa-
tura de la disposició o anunci.

b) Indicació

S’ha d’indicar que es tracta d’un annex.

c) Numeració

Si hi ha més d’un annex, s’han de numerar amb xifres arà-
bigues (annex 1, annex 2) sempre que no hi hagi cap raó 
específica per no fer-ho.

d) Títol

És convenient que l’annex tingui un títol, especialment si hi 
ha més d’un annex en el mateix document.

Exemple

Annex

Delimitació de la trama urbana consolidada del muni-
cipi d’Amposta

e) Referències a l’annex

Per lògica estructural, hi ha d’haver una o diverses referèn-
cies a l’annex dins de l’articulat de la disposició.

Exemple

Resolc:

—1 Convocar, pel sistema de lliure designació, quatre llocs 
singulars del Departament d’Economia i Conei xe  ment 
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(convocatòria de provisió núm. EC/013/07), que es de-
tallen a l’annex 2.

—2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figu ren 
a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

f) Usos

Generalment s’han d’utilitzar annexos per:

•	Recollir conceptes que no es puguin expressar mitjançant 
l’escriptura, com ara plànols, gràfics, etc.

•	Recollir sèries de persones, béns, llocs, supòsits, etc., res-
pecte als quals s’hagi de concretar l’aplicació de les dis-
posicions del text.

•	Recollir altres documents que, per les seves característi-
ques particulars, s’hagin d’integrar a la disposició com a 
annex, com ara bases de convocatòries, premis, subven-
cions, ajuts, etc.

g) Exclusions

Mai no s’ha d’incloure en els annexos tot el que es pugui 
regular dins l’articulat del text normatiu principal, sens per-
judici del que s’especifica a l’apartat “Usos”.

Encara que dins la disposició normativa el reglament que 
s’aprova es consigni al mateix lloc que un annex, aquest 
reglament no s’ha de considerar com un annex de la dispo-
sició, d’acord amb la definició d’annex que es fa en aquests 
Criteris. Aquest és el cas dels convenis i els acords, que no 
són annexos pròpiament dits, sinó textos que van prece-
dits per la disposició que els dóna valor legal. Per tant, en 

aquests casos el text que s’adjunta com a annex no ha de 
dur el títol “Annex”, sinó el seu propi títol.

Exemple 1

CONVENI
col·lectiu de treball del sector de locals d’espectacles 
de Catalunya per als anys 2009-2012.

Exemple 2

AcoRD
de declaració d’impacte ambiental del Projecte de 
lega lització i ampliació d’una explotació avícola d’en-
ceball al terme municipal de la Torre de l’Espanyol 
(exp. EL20050028). 

h) Altres qüestions específiques

h.1. Blocs de text

Sovint els annexos contenen llistes d’informació organitza-
da en blocs de text. En aquests casos cal que hi hagi una 
distribució de blanc uniforme entre els blocs i sempre hi ha 
d’anar punt al final de cada apartat.

Exemple

Nom de l’entitat: XXXX.
NIF: XXXX.
Total quantitat concedida: 26.643,85 euros.

Nom de l’entitat: XXXX.
NIF: XXXX.
Total quantitat concedida: 57.043,90 euros.
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h.2. Textos de format predeterminat

De vegades el contingut dels annexos prové d’una base 
de dades. En aquests casos és força freqüent que et text 
hagi rebut un tractament automatitzat que no sigui di-
rectament adaptable a la publicació (per amplada, etc.). 
Quan s’esdevingui aquesta situació, es recomana fer una 
adaptació del text pensant en les característiques del for-
mat final, però això no sempre és senzill. En aquests ca-
sos, consulteu els responsables del DOGC per trobar-hi 
una solució.

h.3.Textos construïts sobre un formulari

Els documents que s’elaboren a partir d’un formulari (utili-
tat que permet fer servir menús desplegables per comple-
tar el contingut d’un text model) s’han de desar com a text 
sense format quan s’envien al DOGC per publicar.

h.4. Imatges

Quant a les imatges que formin part del document (lo-
gotips, plànols, impresos, documentació complementària, 
etc.), cal actuar en funció del format del fitxer:

•	Si es tracta d’un fitxer JPG, s’ha d’inserir en el punt que li 
correspongui dins del document principal. Aquesta serà 
la posició final de la imatge en la publicació.

•	Si es tracta d’un fitxer PDF, en el moment de l’enviament 
s’ha d’adjuntar al text principal com un fitxer indepen-
dent (seguint l’ordre d’aparició dins el document, si n’hi 
ha més d’un), d’acord amb les instruccions del formulari. 
En la publicació el PDF quedarà inserit al final del docu-
ment però vinculat en un punt del document principal on 

s’identificarà amb un hipervincle amb el nom del vostre 
fitxer; per aquesta raó, és molt important que aquesta 
denominació no contingui referències informals, perso-
nals o excessivament llargues, ni tampoc claudàtors ja que 
n’impossibiliten la transmissió. En aquest sentit, serien 
denominacions adequades “Mapa_Girona”, “Llicencia” 
o “Criteris_ambientals” i no, per exemple, “Mapa_dar-
rera_versio”, “Llicencia_Marta” o “Criteris_ambientals_
[copia]”. Així mateix, el fitxer ha de tenir la tipografia in-
crustada (vegeu amb més detall els requeriments tècnics, 
a l’apartat 10).

Exemple

Annex

Normes urbanístiques del Pla de millora urbana Dos de 
Maig, de Manresa
(Vegeu la imatge al final del document)

1.6 Taules

És molt freqüent que els documents hagin d’incloure tau-
les. En aquest sentit, sempre que siguin imprescindibles, cal 
tenir en compte el següent:

•	Les taules sempre han de dur encapçalaments de colum-
na que només han d’aparèixer un cop, al començament 
de la taula. 

•	Els conceptes de cada columna han de començar amb 
majúscula.

•	Les taules han de tenir format de graella, és a dir, s’han de 
fer emprant la funcionalitat “taula” del sistema d’edició 
de textos utilitzat, sense tabuladors ni fent servir mètodes 
“ma nuals” per arrenglerar columnes.
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Exemple 1

Annex 1

Torn de nou ingrés

Denominació Lloc de treball Centre

Tècnic de sistemes Divisió de comunicació Delegació Territorial 

de Barcelona

Analista programador Divisió de gestió Delegació Territorial 

de Barcelona

Analista programador Divisió de gestió Delegació Territorial 

de Barcelona

Si l’encapçalament de columna és molt més ample que el 
contingut de la columna, és recomanable abreujar l’encap-
çalament.

Si s’utilitzen abreviatures, s’hi ha d’incloure la llegenda cor-
responent, que sempre ha de tenir un sentit lògic.

Exemple 2

Annex

C = codi del lloc; N = nivell; H = horari (E = especial); 
FP = forma de provisió (CE = concurs específic); 
TL = tipus de lloc (C = comandament).

DNI C Lloc Centre Localitat N H FP

00000000X CR1 Cap de 
servei

CP Quatre 
Camins

La Roca 
del Vallès

21 E CE

00000000X CR1 Cap de 
servei

CP Quatre 
Camins

La Roca 
del Vallès

21 E CE

00000000X CR1 Cap de 
servei

CP Quatre 
Camins

La Roca 
del Vallès

21 E CE

00000000X CR1 Cap de 
servei

CP Quatre 
Camins

La Roca 
del Vallès

21 E CE

00000000X CR1 Cap de 
servei

CP Quatre 
Camins

La Roca 
del Vallès

21 E CE

! Cal tenir en compte que l’aspecte final de les taules publicades 
vindrà molt determinat pel tractament que hagi rebut l’original.
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2. Recomanacions generals  
 per a sèries de documents

A l’hora de preparar un document per publicar al DOGC, 
pot ser que a priori es detectin característiques que el facin 
similar a altres documents propis del mateix departament 
emissor o d’un altre. En aquest cas, pot resultar molt útil 
la consulta de la base de dades del DOGC <http://www20.
gencat.cat/portal/site/portaldogc>, a partir de la qual es 
poden obtenir textos que serveixin de model per al nou 
text que s’ha de publicar.

Basar-se en documents publicats anteriorment, quan això 
és possible, assegura l’homogeneïtat i redueix el temps 
dedicat a la preparació i la revisió. En qualsevol cas, ja 
sigui a partir de documents publicats anteriorment o  
partint de zero, quan es publiquen documents que es 
pot considerar que pertanyen a una sèrie (convocatòries,  
subvencions, anuncis de licitació, etc.), les bones pràctiques 
haurien de comprendre el treball amb models (plantilles).

2.1 Què és una plantilla

Una plantilla és un model que serveix per generar docu-
ments similars, en sèrie. Ateses les funcions i la naturalesa 
del DOGC, una gran part dels seus documents tenen una 
estructura idèntica i, per tant, responen a uns models o 
plantilles, amb una part fixa i una part variable que inclou 
uns buits que s’han d’emplenar. S’acostumen a indicar 
amb una ratlla, creus, etc.

Així, els avantatges de l’ús de les plantilles se centren en 
dos aspectes:

•	Des del punt de vista pràctic, representa una gran econo-
mia de temps, d’esforços i de recursos, ja que s’estalvien 
processos inútilment repetitius: davant d’un conjunt de 
documents similars que s’han de publicar, si s’usa una 
plantilla, la persona especialista que els redacta ho ha de 
fer una sola vegada; les assessories jurídiques hi interve-
nen una vegada; la persona que els ha d’introduir dins 
del sistema informàtic s’estalvia de reescriure’n inneces-
sàriament la part fixa cada vegada, i finalment els serveis 
lingüístics han de concentrar la seva atenció, bàsicament, 
en la part variable. 

•	Des del punt de vista de la qualitat lingüística, treballar 
amb un sistema de plantilles ajuda a garantir el rigor que 
ha de caracteritzar el fons i la forma dels documents ofi-
cials que s’han de publicar al DOGC. Treballar amb un sis-
tema de plantilles ajuda en gran mesura a garantir l’homo-
geneïtat dels documents que s’han de publicar i a crear un 
model de llenguatge que esdevingui una referència de 
català administratiu i jurídic modern i eficaç. 

2.2 Els usuaris de les plantilles i la seva tasca

Els usuaris de les plantilles són les persones dels diversos 
serveis o unitats dels departaments que s’encarreguen 
d’introduir els documents en el circuit informàtic. Quan 
aquestes persones han d’elaborar un document d’estruc-
tura fixa, en seleccionen la plantilla corresponent, deixen 
la part fixa invariable i emplenen els blancs amb les dades 
particulars d’aquell document. Així doncs, les parts que van 
canviant solen ser la data, el número d’expedient, els noms 
i cognoms de les persones, les adreces, els termes munici-
pals, etc.
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2.3 Origen i correcció de les plantilles

La necessitat d’originar una plantilla pot ser detectada de 
dues maneres diferents: per part de l’usuari emissor o per 
part dels responsables de la revisió lingüística dels docu-
ments, si bé generalment és el personal que elabora els do-
cuments en primera instància qui, quan ha de publicar docu-
ments en sèrie, normalment preveu i prepara una plantilla.

Els responsables de la supervisió lingüística s’encarreguen 
de la supervisió lingüística final de les plantilles. Les seves 
funcions són les següents:

a) Supervisió de l’ortografia, la sintaxi i la terminologia de 
les plantilles.

b) En el cas de conjunts de plantilles d’una mateixa unitat 
o servei, s’asseguren que s’han seguit els mateixos cri-
teris de coherència i homogeneïtat formal.

c) Comproven l’exactitud dels títols i les fonts de la le-
gislació que s’hi citen, amb el suport de les bases de 
dades del DOGC, BOE i DOUE.

d) Apliquen els criteris estilístics establerts per tal d’homo-
geneïtzar totes les plantilles i documents dels diferents 
departaments de la Generalitat, molt especialment pel 
que fa als títols. Així el DOGC es publica amb criteris 
unitaris.

Pel que fa al sistema general de plantilles, n’hi ha que funcio-
nen de forma independent respecte de les altres, com po-
den ser les correccions d’errades, els encàrrecs de despatx, 
etc., però la majoria formen part d’un grup de models. En 
aquest segon cas, solen ser plantilles que formen part d’un 
sistema, i estan unides pel contingut i la funció que fan. Per 
exemple, els contractes de l’Administració han de seguir el 
procediment que preveu la llei, i això inclou, a grans trets, 

un anunci de licitació i un de formalització. Un altre exem-
ple, també simplificat, és el del procediment sancionador: 
mitjançant edictes, es notifiquen a les persones interessa-
des la incoació i el plec de càrrecs, la proposta de resolu-
ció, la resolució i la resolució dels recursos, si s’escau, dels 
expe dients sancionadors que s’han de publicar al DOGC. 
Aquests són només dos exemples dels molts casos en què 
un document forma part d’un conjunt de documents. 

És per tot això que, a l’hora de redactar i corregir plantilles, 
cal identificar en primer lloc si funcionen soles o bé perta-
nyen a un conjunt sistematitzat. En aquest darrer cas, cal 
tenir ben present una visió àmplia de tot el conjunt.

Cal tenir en compte, així mateix, que una mateixa plantilla 
pot ser utilitzada per diferents àrees o serveis, és a dir, pot 
ser compartida.

Es poden distingir dos nivells:

a) Plantilles compartides dins d’un mateix departament.

Els departaments s’organitzen en serveis territorials que, 
a grans trets, tenen funcions idèntiques. Per aquest mo-
tiu, hi ha serveis territorials que treballen coordinats i 
comparteixen plantilles, i n’hi ha d’altres que podrien 
coordinar-se adequadament per tal de poder-ho fer.

b) Plantilles compartides entre diferents departaments.

Hi ha plantilles que poden usar tots els departaments, 
com per exemple les correccions d’errades, els decrets 
de nomenaments i cessaments, els decrets d’encàrrecs 
de despatx, etc. En aquests casos es recomana buscar 
documents semblants a la base de dades del DOGC1.

 1 Per a les iniciatives SIGOV vegeu les recomanacions i els models que figuren 
a la intranet de l’Oficina del Govern.
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Finalment, hi ha un gran nombre de documents que es 
publiquen de forma pràcticament idèntica any rere any. 
Aquest és el cas de moltes ordres de subvencions, ator-
gament de premis, medalles, així com les actualitzacions 
anuals de taxes com el cànon de l’aigua, d’alguns serveis 
sanitaris, els preus de les autopistes, etc. També es repetei-
xen amb pocs canvis les resolucions de convocatòries de 
personal amb tot el procediment que estableix la norma-
tiva.

Quan en les diferents àrees o serveis es prevegi la publi-
cació d’algun document periòdic, cal tenir present que és 
molt útil fer servir la plantilla corresponent o bé l’última 
versió ja corregida pels lingüistes i modificar-ne només les 
dades necessàries per actualitzar-la. A la base de dades del 
DOGC es pot obtenir el document publicat i fer-lo servir 
per elaborar una plantilla.

Exemple

Model de correcció d’errades.

CORRECCIÓ D’ERRADA/D’ERRADES 
a [l’Ordre (identificació), la Resolució (identificació), 
l’Edicte, l’Anunci)...] de (data i títol literal i complet) 
(DOGC núm. xxxx, de xx.xx.20xx).

Havent observat una errada/errades al text de l’esmentat/
l’esmentada (Ordre, Resolució, Edicte, Anun ci...), tra-
mès al DOGC i publicat al núm. xxxx, de xx.xx.20xx, 
se’n detalla la correcció oportuna:

A la pàgina xxxx, on diu:
“text publicat”,
ha de dir:
“text corregit”.

xxxxxxxxx, xx de xxxxxxxx de 20xx

Signatura
Càrrec

CORRECCIÓN DE ERRATA/ERRATAS
en [la Orden (identificación), la Resolución (identifica-
ción), el Edicto, el Anuncio...] de (fecha y título literal y 
completo) (DOGC núm. xxxx, de xx.xx.20xx).

Habiendo observado una errata/erratas en el texto del  
citado/de la citada (Orden, Resolución, Edicto, Anun-
cio...), enviado al DOGC y publicado en el núm. xxxx, 
de xx.xx.20xx, se detalla su oportuna corrección:

En la página xxxx, donde dice:
“texto publicado”,
debe decir:
“texto corregido”.

xxxxxxx, xx de xxxxxx de 20xx

Firma
Cargo
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 3. Toponímia

Pel que fa als noms referits a llocs, és a dir, de pobla cions, 
estats, nacions, regions, comarques, accidents geogràfics, 
barris, vies públiques, llocs característics i monuments, cal 
tenir en compte, d’una banda, la tendència natural d’ex-
pressar-los en català i, d’una altra, els criteris legals que 
s’han de seguir en aquest àmbit.

Trobareu assessorament al lloc web de la Direcció General 
de Política Lingüística. A l’Optimot, es pot consultar el No-
menclàtor oficial de toponímia major de Catalunya. Vegeu 
també l’opuscle Criteris de traducció de noms, denomina-
cions i topònims.

En general, la tendència és traduir tot el que sigui suscepti-
ble de traducció d’acord amb la tradició.

Cal remarcar

En el cas de noms de lloc no catalans amb article, cal re-
marcar que escrivim l’article amb majúscula inicial. 

Per exemple:
La Almunia de Doña Godina
Los Angeles
comarca de La Serena
comarca d’El Cerrato
passeig de Los Tilos

Noms d’organismes oficials que continguin topònims de 
fora de l’àmbit territorial català: van en català, si hi ha tra-
dició de traducció. Per exemple:
Junta d’Andalusia
Ajuntament de Saragossa

3.1 Noms de poblacions

3.1.1 Principat de Catalunya, Catalunya del Nord, Franja 
de Ponent, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 
Comunitat Valenciana, Andorra i l’Alguer: fem servir 
la forma catalana dels topònims i s’ha d’escriure sen-
se abreujar. 

 Per exemple:
 Santa Coloma de Gramenet
 Sant Adrià de Besòs
 Santa Perpètua de Mogoda
 la Torre de Cabdella
 Maó
 Santa Eulària
 Xàtiva
 el Tarròs

Llocs web de consulta

•	Per als ens locals de Catalunya: Direcció General 
d’Administració Local: <http://www.municat.gencat.cat>

•	Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya:  
<http://www.gencat.cat/toponimia/nomenclator>

•	Per als topònims de la Catalunya del Nord: Nomenclàtor 
toponímic de la Catalunya del Nord de l’Institut d’Estudis 
Catalans: <http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do
?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_
rapida&idCatalogacio=3288>

•	Per als topònims de la Franja de Ponent: L’Enciclopèdia 
<http://www.enciclopedia.cat>

•	Per als municipis valencians: Nomenclàtor oficial de la 
Generalitat Valenciana: <http://www.cma.gva.es/web/
indice.aspx?nodo=59015&idioma=V>
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3.1.2 Resta d’àmbits territorials: en català, excepte si hi 
ha una forma oficial en les altres llengües oficials de 
l’Estat i que s’ha publicat al BOE. 

 Per exemple:
 Osca
 Còrdova 
 Lleó
 Milà
 Marràqueix 
 Però:
 A Corunya
 Ourense
 Guipuzkoa

Llocs web de consulta

•	L’Enciclopèdia: <http://www.enciclopedia.cat>

•	Registre d’entitats locals del Ministeri de Política 
Territorial i Administració Pública:  
<http://ssweb.mpt.es/REL/>

3.2 Noms de divisions territorials

En general, els noms dels estats, nacions, comunitats autò-
nomes, regions naturals, divisions administratives i comar-
ques, siguin d’on siguin, van sempre en català, o bé perquè 
n’hi ha tradició o bé perquè s’ha adaptat la grafia.

Per exemple:
Espanya
Txetxènia
Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa
Comunitat Autònoma del País Basc
Costa Blava
les Ardenes

els Monegres
Roine-Alps
Costa de Ponent
Però:
comarca de Las Alpujarras

Llocs web de consulta

•	Optimot, consultes lingüístiques:  
<http://www.gencat.cat/optimot>

•	L’Enciclopèdia: <http://www.enciclopedia.cat>

3.3 Noms d’accidents geogràfics

En general, la toponímia major i menor, sigui d’on sigui, 
sempre va en català, quan hi ha tradició.

Per exemple:
riu Groc
mar Roig
Però:
platja de La Concha
Marismas del Guadalquivir 

Llocs web de consulta

•	Optimot, consultes lingüístiques:  
<http://www.gencat.cat/optimot>

•	L’Enciclopèdia: <http://www.enciclopedia.cat>

3.4 Toponímia urbana: vies públiques, barris

Els noms de les vies públiques i els barris porten la part 
genèrica en català i la part específica procurem que sigui 
la forma oficial aprovada que correspongui, és a dir, la que 
consta al rètol de la via pública. Per exemple:
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av. Diagonal
carrer Major
c. de les Escoles
carrer la Bòria
barri de Santa Cruz (Sevilla)
carrer de Sancho de Ávila
Però:
Carrera de San Jerónimo
Central Park

En cas de dubte, cal consultar els nomenclàtors dels ajun-
taments. 

4. Majúscules i minúscules

L’ús de les majúscules i les minúscules no és una qüestió 
gramatical pròpiament dita, sinó més aviat un recurs con-
vencional per remarcar la naturalesa d’un mot o el lloc que 
ocupa en la frase.

La majúscula, en la funció demarcativa, la farem servir en 
la posició inicial d’un mot o després de determinats signes 
de puntuació; la funció distintiva marca la diferència entre 
els noms comuns i els noms propis, i és en aquest apartat 
on hem redactat aquestes recomanacions. 

Al llarg del temps, l’ús de les majúscules i de les minúscules 
ha estat marcat pels costums d’institucions de renom, per 
les tradicions de col·lectius professionals, per les modes que 
imposen els diaris de més difusió i per les opinions d’estudio-
sos de la llengua respectades després per la majoria. 

Fins fa poc temps, en els textos en general, i també en 
els normatius, hi havia un abús de les majúscules que va 
donar lloc als anomenats “majusculistes”: el resultat eren 
textos de difícil lectura plens de majúscules sense cap cri-
teri racio nal. En contra s’hi van posicionar els “minuscu-
listes”, que a la pràctica van obviar la funció distintiva de 
la majúscula.

L’objectiu d’aquestes orientacions pràctiques és aconseguir 
que els textos que generen la Generalitat de Catalunya i els 
organismes que en depenen i que s’hi relacionen assoleixin 
el grau més alt d’unificació en el cas específic de l’ús de la 
majúscula i la minúscula. Els textos han de ser entenedors 
i fàcils de llegir, ens han de servir per comunicar i comu-
nicar-nos, i tots han de seguir les mateixes normes per tal 
d’aconseguir unificació i homogeneïtat. 
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L’obra de referència que resol els dubtes sobre aquesta 
matèria és l’opuscle Majúscules i minúscules de la Direcció 
General de Política Lingüística:

<http://www.gencat.cat/llengua/majuscules>
Recomanem la lectura de la Presentació, la Nota a la sego-
na edició i la Introducció.

Atesa l’especificitat dels textos que es publiquen al DOGC 
hem cregut oportú fer un recull d’exemples ordenats alfa-
bèticament, amb els termes més utilitzats, els que generen 
més dubtes o els que ens arriben de formes diverses.

Com a norma de partida cal recordar que:

a) els càrrecs s’escriuen en minúscula inicial: directora, 
conseller, etc.

b) els organismes i òrgans de govern concrets s’escriuen 
amb majúscula inicial: Direcció General d’Anàlisi i Pros-
pectiva; Direcció de Serveis, Gabinet Jurídic de la Gene-
ralitat de Catalunya.

c) la denominació de rang dels documents van amb ma-
júscula inicial.

d) les parts de les disposicions (articles, capítols...) van 
amb minúscula.

e) tant en català com en castellà s’apliquen els mateixos 
criteris (agost, agosto).

A/a
abril
Acord (Acord del Govern, Acord del Consell d’Adminis tra-

ció de...)
un acord
Acord d’adhesió
Acord de la Comissió Negociadora

Acord de revisió de l’IPC
Acord de revisió del Conveni
Acord de revisió salarial
Acord del Govern
Acta Única Europea, l’
actuacions (en un judici)
Addenda (a un conveni)
Administració 
Administració ambiental (Llei 3/1998, del 27 de febrer, de 

la intervenció integral de l’Administració ambiental)
Administració autonòmica
Administració esportiva
Administració General de l’Estat
Administració de justícia
Administració local
Administració municipal
advocat/ada
agost 
aiguamolls de X
Alcaldia
Alcaldia Presidència
Ambaixada de X
annex (dins el text)
Anunci (document)
Any Clavé
Any Internacional Gaudí
Àrea Bàsica de Salut de X
àrea de coneixement d’enginyeria del Departament d’En -

gi   nyeria
àrea de coneixement d’estadística aplicada
àrea de coneixement de filologia
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de X
àrea privada de caça
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àrea protegida de X
àrees bàsiques de salut (ABS)
article (dins el text)
Assemblea (òrgan decisori)
assemblea, convocar una (simple reunió)
assignatura (de literatura romànica)
Associació de Veïns de X
autopista X
Autoritat del Transport Metropolità
Avantprojecte

B/b
barri de X
bases d’actuació
batxillerat
brigada municipal d’obres

C/c
Cadastre
Caixa General de Dipòsits
campus de Bellaterra (UAB)
campus Nord
campus Sud
Can Canals Nou (nom de l’edifici)
can Canals Nou (nom de la família que habita la casa)
cap de negociat (càrrec genèric)
cap del Negociat de Recursos i Sancions (lloc)
cap (càrrec genèric)
cap del Servei Jurídic (càrrec)
capítol (dins el text)
carretera nacional X
carta d’artesà
Carta municipal de Barcelona

casa consistorial
casa de la vila
casal (centro recreativo, casa de colonias, etc., en castellà)
casal cultural (casa de cultura, en castellà)
casal d’avis (hogar de ancianos, de personas mayores, en 

castellà)
casal d’estiu (centro de verano, actividades de verano, en 

castellà)
catedràtic/a de física molecular
cèdula de citació
cementiri municipal de X
centre d’acolliment
Centre d’Acolliment de X
centre d’assistència primària (CAP)
Centre d’Assistència Primària de X
centre obert municipal
centre penitenciari 
Centre Penitenciari de X
certificat d’estudis (primaris, secundaris, universitaris)
Circuit de Catalunya
Ciutat Comtal, la
codi (núm. de)
Codi civil
Codi de comerç
Codi de conveni
Codi penal
Col·legi Professional de X
col·legi públic 
Comissió Assessora (òrgan constituït formalment)
Comitè d’Empresa
comunitat autònoma
Comunitat Autònoma de X
Comunitat General de Regants de X
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comunitats autònomes
concert econòmic, social (subscrit entre X i Y)
Concert econòmic del País Basc
Consell Comarcal de X
Consell d’Administració
Consell de Ministres
conseller/a
consorci
Consorci del Besòs
Consorci del Gran Teatre del Liceu
Constitució espanyola
Conveni col·lectiu
corporació local
Cos d’Agents Rurals
cos de Bombers
cos de la Guàrdia Urbana
cos de Mossos d’Esquadra
cos de Policia Nacional
cos específic de X
cos general d’administració
Creu de Sant Jordi (creus de Sant Jordi)

D/d
Declaració dels drets de l’home i del ciutadà
Declaració dels drets de l’infant
Declaració dels drets humans
Declaració universal dels drets humans
Decret legislatiu
decrets legislatius
Decret llei
decrets llei
deixalleria comarcal de X
Denominació Comarcal de Productes Alimentaris

departament (però Departament de Justícia, Departament 
de Territori i Sostenibilitat…)

Departament de Filologia Catalana
Departament de Filosofia de la Universitat de Girona
departaments
desembre
desglossat núm. 1
deute públic
Dia de la Constitució
Dia del Llibre i de la Rosa
Dia Internacional de la Dona
Dia Internacional de la Gent Gran
Dia Mundial del Llibre
Diada (la de l’11 de setembre)
Diada Nacional de Catalunya
diligències prèvies
director/a de Serveis (càrrec)
disposició addicional
disposició derogatòria
disposició final
disposició transitòria
doctor/a
doctor en X
doctor honoris causa
document nacional d’identitat (DNI)
dret, s’ha matriculat en

E/e
EDAR (estació depuradora d’aigües residuals)
Edicte
edifici Fòrum
edifici Olímpia
Eix del Llobregat, l’
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Premi de les Lletres Catalanes
Premi de Recerca X
premi de X
Premi Internacional Catalunya
premi/s Nobel de X (el genèric)
Premis a la Qualitat
president/a
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Sala Penal
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5. Qüestions gramaticals

A continuació s’exposen algunes de les qüestions gramati-
cals que sorgeixen sovint i que plantegen dubtes.

5.1 Gerundi

El gerundi és una forma no personal del verb que es conju-
ga en la forma simple o composta.

El gerundi compost indica una acció anterior a la del verb 
principal i generalment té caràcter temporal o causal. 

3  Havent examinat les actuacions, el jutge dictarà 
sen tència.

El gerundi simple sovint s’utilitza malament. Únicament es 
consideren correctes els gerundis simultanis o immediata-
ment anteriors (modals). La resta d’usos del gerundi (de 
posterioritat, de conseqüència, copulatiu, especificatiu i fi-
nal) són incorrectes.

Exemples de gerundis incorrectes i possibles alternatives:

Gerundi de posterioritat 

7  Van trametre el Decret al DOGC, publicant-se l’en-
demà.

3  Van trametre el Decret al DOGC, i es va publicar 
l’endemà

3  Van trametre el Decret al DOGC, el qual es va pu-
blicar l’endemà.

Gerundi de conseqüència

7  La normativa obliga a especificar el lloc de procedèn-
cia, d’engreix i de sacrifici de cada partida de carn, no 

podent-se comercialitzar cap partida que no contin-
gui aquesta informació.

3  La normativa obliga a especificar el lloc de procedèn-
cia, d’engreix i de sacrifici de cada partida de carn, 
per la qual cosa no es pot comercialitzar cap parti-
da que no contingui aquesta informació.

Gerundi copulatiu o de coordinació

7  La Llei manté el concepte, incloent la persona físi-
ca...

3  La Llei manté el concepte i inclou la persona física...

Gerundi especificatiu o de relatiu

7  S’ha de trametre l’escrit notificant la denúncia...
3  S’ha de trametre l’escrit que notifica la denúncia...

Gerundi final

7  Ha de comparèixer la persona interessada exposant 
el seu dret...

3  Ha de comparèixer la persona interessada per expo-
sar el seu dret...

5.2 Participi

Participis passius

En general, es recomana canviar-los per que + verb en pre-
sent en els casos en què la norma o disposició legal pot 
passar a ser subjecte:

7  […] en els termes previstos en aquest article.
3  […] en els termes que preveu aquest article.

7  De conformitat amb les condicions establertes en 
aquesta Ordre...
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3  De conformitat amb les condicions que estableix 
aquesta Ordre…

Però

3  Els casos previstos no inclouen les excepcions se-
güents.

Aquesta norma de redacció s’aplica només als textos legals 
en català, no a la traducció castellana.

Quan en una oració impersonal s’esmenta una norma o 
disposició legal, si aquesta pot passar a ser subjecte, és pre-
ferible canviar l’oració a forma personal: 

7  a la Llei s’estableix...
3  la Llei estableix...

7  al títol V es disposa...
3  el títol V disposa...

5.3 Veu passiva

Les oracions actives mantenen l’ordre natural de la frase (S 
+ V + complements), mentre que les passives, en canviar 
l’ordre, situen la informació més important, el subjecte, al 
final.

Tot i que no convé rebutjar sistemàticament la veu passiva, 
es recomana no abusar-ne i substituir-la per l’activa, a favor 
de les característiques del llenguatge administratiu. 

En distingim dos casos:

a) Passiva perifràstica (ser + participi de verb transitiu); 
convé passar-la a activa:

7  Les condicions són fixades per la Comissió.

3  La Comissió fixa les condicions.

b) Passiva pronominal (pronom es + verb transitiu en 3a 
persona); suggerim respectar-la (si no és que hi consta 
l’agent expressat), ja que canviar-la pot ser arriscat i 
fins i tot innecessari. 

7  Es van aprovar els pressupostos pel Comitè.

3  El Comitè va aprovar els pressupostos.

 Però si no hi consta el complement agent:

3  Es van aprovar els pressupostos.

5.4 El temps verbal

5.4.1 Redacció en present

Preferiblement s’han de redactar els textos legals en pre-
sent, ja que es descriu una situació vigent:

7  El/La president/a tindrà les funcions següents...
3  El/La president/a té les funcions següents...

7  Aquest Reglament es regirà per la normativa euro-
pea.

3  Aquest Reglament es regeix per la normativa euro-
pea.

5.4.2 Futur d’obligació

En català, en general es considera que el temps futur d’un 
verb no implica cap obligació. El seu ús habitual respon a 
un calc de l’estructura dels documents en castellà. Per tant, 
es recomana evitar-lo en la mesura que sigui possible.

En un text normatiu, per expressar una obligació és prefe-
rible utilitzar la forma haver de, el verb caldre o fins i tot el 
mateix present d’indicatiu:
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7  La persona interessada presentarà els documents 
següents.

3  La persona interessada ha de presentar els docu-
ments següents.

3  Cal que la persona interessada presenti els docu-
ments següents.

És important recordar, també, que en els casos en què el 
futur no expressa una obligació és preferible conservar-lo:

3  S’han de notificar al sol·licitant els efectes que es pro-
duiran si no respecta els terminis assenyalats.

5.5 Ordre dels elements de la frase

L’ordre lògic dels components de la frase és un element 
molt important amb vista a un llenguatge clar, senzill i pre-
cís. Sempre que sigui possible, s’ha de respectar.

Aquest ordre hauria de ser el següent: subjecte + verb + 
complements forts (directe, indirecte, preposicional d’objec-
te, atributs i predicatius) + complements cir cumstancials:

La comissió ha d’aprovar els estatuts dins el termini es-
caient.

Cal respectar un canvi d’ordre si l’objectiu és remarcar una 
informació important que s’ha posat en primer lloc:

A aquest centre li són d’aplicació les disposicions se-
güents:

S’ha de tenir en compte que no es poden separar les perí-
frasis verbals:

7  La persona interessada pot, en el termini que esta-
bleix l’article 2, presentar la seva sol·licitud.

3  La persona interessada pot presentar la seva sol·li-
citud en el termini que estableix l’article 2.

Ordre lògic de l’adjectiu

En general, els adjectius qualificatius se situen darrere dels 
noms. El llenguatge jurídic o administratiu, però, tendeix a 
transgredir aquest ordre, fenomen que convé evitar:

7  Les parts han formulat els corresponents escrits de 
qualificació.

3  Les parts han formulat els escrits de qualificació cor-
responents.

7  Segons el que disposa l’esmentada Ordre.
3  Segons el que disposa l’Ordre esmentada.

Només hi ha uns quants adjectius qualificatius que se situ-
en davant del nom, com ara pròxim, possible, etc.: 

3  La pròxima sessió del judici tindrà lloc dimarts.
3  Cal notificar-ho als possibles interessats.

Per ampliar aquesta informació, vegeu:
<http://www.gencat.cat/justicia/
llengjur/teoria/tema1.html>
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5.6 Casos específics

Verbs cessar i nomenar

Davant la impossibilitat d’usar transitivament el verb ces-
sar amb el sentit de destituir algú del seu càrrec –és un 
mateix qui cessa en un càrrec, no es pot cessar, o plegar, 
algú en un càrrec– i com que en llenguatge administratiu 
es consideren pejoratius els verbs transitius que podrien 
substituir el verb cessar quan no s’utilitza bé (separar, des-
tituir, remoure, rellevar, revocar, etc.), es proposa usar una 
perífrasi formada amb aquest verb que permeti servir-se’n 
correctament.

7  Cessar el senyor (…) com a director del Servei.

3  El senyor (…) cessa com a director del Servei.

De la mateixa manera, és habitual l’ús incorrecte del verb 
nomenar i els complements que l’acompanyen. Així, l’es-
tructura que ha de regir aquest verb és “nomenar + CD 
(sense preposició) + càrrec”.

7  Es nomena la senyora (…) com a presidenta de l’As-
sociació.

3  Es nomena la senyora (…) presidenta de l’Asso cia ció.

Nota: Recordem que en castellà el CD va precedit per a 
(“Se nombra a la señora [...] presidenta”).

Document exemplificatiu d’alguns dels aspectes d’a-
quest apartat

RESOLUCIÓ TES/XXX/2011, de 19 de setembre, per la qual 
es modifica el termini de justificació 7 establert a (3 que 
estableix) la Resolució MAH/2800/2006, de 9 d’agost, de 
subvencions per promoure accions de sostenibilitat local.

La Resolució MAH/2800/2006, de 9 d’agost, per la qual es 
convoquen subvencions per promoure accions de sosteni-
bilitat local, preveu al punt 5 que les entitats beneficiàries 
7 realitzant (3 que realitzin) el projecte amb posterioritat 
al 30 de novembre de 2006 7 presentaran (3 han de 
presentar) la documentació acreditativa de l’activitat sub-
vencionada abans del 30 de setembre de 2007.

Atès que la convocatòria 7 ha estat resolta (3 s’ha resolt) 
amb poca antelació en relació amb la data límit per justifi-
car les activitats subvencionades, és necessari modificar 7 
l’esmentat termini (3 el termini esmentat).

Atès 7 l’exposat (3 el que s’ha exposat), a proposta del 
director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat i 
d’acord amb l’article 92.3 del Text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de novembre,

Resolc:

Les entitats beneficiàries de les subvencions convocades 
per la Resolució MAH/2800/2006, de 9 d’agost, per la qual 
es convoquen subvencions per promoure accions de soste-
nibilitat local, que realitzin el projecte amb posterioritat al 
30 de novembre de 2006, 7 poden, excepcionalment, 
presentar (3 excepcionalment, poden presentar) la docu-
mentació acreditativa de l’activitat subvencionada fins al 
30 de novembre de 2007.

Barcelona, 19 de setembre de 2011

Nom
Càrrec
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6. Ortotipografia

En l’àmbit de les convencions tipogràfiques, qüestions de 
tecleig i altres, en les línies que segueixen trobareu un ex-
tracte dels criteris ortotipogràfics que proposa l’EADOP, ba-
sats en convencions estàndard.

És un material de suport i de consulta per a tothom qui 
redacti o revisi els documents que s’han de publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Es tracta de qües-
tions de tipografia, tecleig, convencions ortotipogràfiques 
que serveixen per donar forma als textos, fer-los coherents 
i intel·ligibles. 

6.1 Qüestions generals

Les lletres (famílies tipogràfiques)

S’ha de fer servir la mateixa tipografia i el mateix cos de 
lletra en tot el document. No s’han d’emprar les majúscu-
les per destacar la importància de les paraules. Indiquem 
les paraules que han d’anar en cursiva a l’apartat 6.5, La 
cursiva. 

7  El senyor FERMÍ CAPMANY ha d’exercir les fun cions

3  El senyor Fermí Capmany ha d’exercir les funcions

L’ús de les tipografies dels documents que es trameten al 
DOGC està limitat a les famílies més comunes, com ara 
Helvètica, Arial, Times, Times New Roman, Verdana, Cou-
rier.

Els espais en blanc

Entre paraules

Només hi ha d’haver un espai entre paraules. 

Entre paràgrafs

Cal fer les separacions entre blocs de text (línies en blanc) 
de manera coherent mitjançant una ratlla en blanc o més, 
segons la jerarquia interna del document. 

N’hi ha d’haver:

Entre el títol i el cos del document.
Entre els paràgrafs de la part expositiva.
Entre els articles.
Per separar capítols i seccions.
Davant de la data.
Davant de la signatura.

Adreces d’Internet

Les adreces d’Internet s’han de verificar, és a dir, s’ha de 
comprovar que enllacen amb les pàgines web que corres-
pongui.

La barra inclinada

S’ha de fer servir en les adreces d’Internet, per marcar el 
gènere i el nombre en els casos que s’esmenten a l’apartat 
8.4 i en la denominació de les disposicions.

S’ha d’evitar l’ús de la barra per indicar oposició o alternan-
ça, ja que la conjunció “o” expressa els dos valors alhora:

7  la detecció i/o l’anàlisi de les causes del problema
3  la detecció o l’anàlisi de les causes del problema
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Els parèntesis 

No convé utilitzar-los en aclariments ni en el títol, tret del 
número d’expedient, ni en el text de les disposicions, ja que 
compliquen l’expressió dels textos.

Les regles de les remissions legislatives a dins dels do -
cu ments

Quan dins d’un text es fa una remissió a articles de la ma-
teixa disposició o d’altres disposicions, s’ha de respectar la 
forma amb què han estat numerats.

article 2.2.a) 

Quan se citen subapartats és preferible repetir el número 
de l’article.

7  article 11.1 i 2 i 3.g) i h)
3  articles 11.1, 11.2, 11.3.g) i 11.3.h)

Quan s’esmenta una sèrie d’articles ha de quedar definit 
quin és el primer i l’últim dels articles indicats.

“... el que preveuen els articles 133 al 137, ambdós in-
closos”.

Designació de les disposicions

Les lleis i els decrets es denominen amb el número corres-
ponent i l’any, separats per una barra, seguit del dia i el 
mes, entre comes.

Llei 1/2011, del 17 de febrer,
Decret 70/2011, de 4 de gener,

Les ordres, les resolucions i els acords es denominen amb 
el codi, el número corresponent i l’any, separats per barres, 
seguits del dia i el mes, entre comes.

TES/35/2011, d’11 de gener,

La datació

La datació del document es compon de:

població, seguida d’una coma i data (el dia del mes i l’any, 
en xifres; sense punt final)

3  Barcelona, 26 d’abril de 2011

La població i la data no van precedides de la preposició a.

7  a Barcelona, a 26 d’abril de 2011

L’expressió de les adreces

Se separa el nom de les vies urbanes del número correspo-
nent amb una coma. Davant del número no és imprescin-
dible posar-hi núm.

c. Ramon Turró, 16,

Se separa el número de la via urbana del pis i la porta amb 
una coma. 

El pis i la porta d’un edifici s’indiquen amb números ordi-
nals i no duen coma, solament els separa un espai.

El codi postal va precedit d’una coma, però solament va 
separat del municipi per un espai.

c. Ramon Turró, 16, 2n 3a, 08019 Barcelona

Introducció 3

1. Aspectes generals dels documents 4

1.1 Estructura 4

1.2 Redacció dels títols 4

1.3 Redacció del cos de text 8

1.4 Signatures 9

1.5 Annexos 11

1.6 Taules 13

2. Recomanacions generals  
per a sèries de documents 15

2.1 Què és una plantilla 15

2.2 Els usuaris de les plantilles i la seva tasca 15

2.3 Origen i correcció de les plantilles 16

 3. Toponímia 18

3.1 Noms de poblacions 18

3.2 Noms de divisions territorials 19

3.3 Noms d’accidents geogràfics 19

3.4 Toponímia urbana: vies públiques, barris 19

4. Majúscules i minúscules 20

5. Qüestions gramaticals 29

5.1 Gerundi 29

5.2 Participi 29

5.3 Veu passiva 30

5.4 El temps verbal 30

5.5 Ordre dels elements de la frase 31

5.6 Casos específics 32

6. Ortotipografia 33

6.1 Qüestions generals 33

6.2 L’apòstrof 35

6.3 Les xifres 37

6.4 Abreviatures, sigles i símbols 38

6.5 La cursiva i la negreta 39

6.6 Les cometes 40

6.7 Les subdivisions 40

6.8 La puntuació 41

7. Versió en castellà 44

7.1 Verificadors ortogràfics 44

7.2 Traducció automàtica 44

7.3 Alguns exemples habituals 45

7.4 Llista de recomanacions generals quant a lèxic i 
llenguatge jurídic i administratiu en castellà 47

7.5 Abreviacions 50

8. Ús no discriminatori de la llengua 51

8.1 Formes genèriques, noms col·lectius o abstractes 52

8.2 L’ús de “persona” i “part” 52

8.3 Desdoblaments 52

8.4 Barres 52

8.5 Altres qüestions 52

9. Recursos i bibliografia 54

10. Requeriments tècnics 57

10.1 Sobre el fitxer informàtic 57

10.2 Sobre el tractament de les imatges 59



35Criteris d’elaboració de documents per al DOGC

L’alineació

Els documents originals per publicar no han d’anar sag-
nats, és a dir que no han de dur espais en blanc a l’inici del 
paràgraf. Per tant, van alineats per l’esquerra.

Llistes, relacions, enumeracions

Quan les subdivisions vagin amb una lletra i un parèntesi 
de tancar [a), b)], al davant i al darrere no hi ha d’haver cap 
tabulació.  

6.2 L’apòstrof

Usos de l’apòstrof

A part de les regles d’apostrofació establertes per la gramà-
tica normativa, cal tenir en compte els casos problemàtics.

Apostrofació davant de sigles

Per a l’apostrofació davant sigles o acrònims, reproduïm el 
contingut de la fitxa de l’Optimot que hi fa referència:

Per saber quan s’han d’apostrofar els articles definits el i la o 
la preposició de davant les sigles i els acrònims, cal tenir en 
compte que n’hi ha de dos tipus: les sigles i els acrònims que 
es pronuncien com a mots (per exemple, IVA o INCAVI ) i les 
sigles que es llegeixen lletra per lletra (per exemple, UGT ).

a) Pronunciació sil·làbica

En el cas de les sigles i els acrònims que es llegeixen com 
qualsevol altra paraula, els articles el i la i la preposició de 
s’apostrofen o no d’acord amb les regles generals d’apos-
trofació dels mots sencers:
el PIB (igual com escrivim el pigment )
l’IVA (igual que l’imperi )
la NASA (igual que la natació)
l’UVI (igual que l’ungla)
la UFEC (igual que la universitat )
la UEFA (igual que la uabaïna)
de RENFE (igual que de rebot )
d’IVA (igual que d’inversió)

b) Pronunciació lletrejada

En el cas de les sigles que es llegeixen lletra per lletra, si 
la sigla comença amb vocal, també es fa servir l’apòstrof 
d’acord amb la regla general. Cal tenir en compte que 
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l’accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pro-
nunciació de la darrera lletra:
l’IPC
l’OAP
l’A-7
la UPC
la IBM
la ITV
d’ADN
d’UGT

Si la sigla es llegeix lletra per lletra i comença amb un so 
consonàntic (per exemple, DNI, de-ena-i ), no es fa l’apos-
trofació:
el DNI
la BBC
de DDT

Però si el nom de la primera consonant comença amb vocal 
(per exemple, FMI, efa-ema-i ), sí que s’apostrofa, tant els 
articles el i la com la preposició de:
l’FMI
l’SPD
l’NBA
l’N-II
d’FM

c) Pronunciació combinada

En el cas de les sigles que es pronuncien combinant la pro-
nunciació sil·làbica amb la pronunciació lletrejada, se se-
gueix el criteri de les lletrejades:
el PCUS (el pe-cus)
l’MPOC (l’ema-poc)
la BDOL (la be-dol )

d) Pronunciació desplegada

Quan una sigla es pronuncia desplegant-la hem d’apostro-
far o no considerant el desplegament, i no la grafia de la 
sigla:
la LECr (la Llei d’enjudiciament criminal )
el TSJC (el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)
de CCOO (de Comissions Obreres)

e) Pronunciació i grafia

A l’hora de pronunciar una sigla o un acrònim i d’escriure 
l’article definit o la preposició de que els precedeixen, una 
pronúncia pot condicionar el criteri d’apostrofació i una 
grafia pot condicionar un o altre tipus de lectura.

Per exemple, davant de sigles que comencen amb i o u 
seguides de vocal, com ara IESE (Institut d’Estudis Superiors 
de l’Empresa), es poden donar dues pronunciacions dife-
rents. Si es pronuncien amb la i o la u semiconsonàntiques, 
no s’ha d’apostrofar l’article masculí el ni la preposició de; 
però si es pronuncien amb la i o la u vocàliques, sí que cal 
apostrofar-los:
el IESE (el ie-se)
l’IESE (l’i-e-se); també podem llegir la denominació desple-
gada: l’IESE (l’Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa).

Un altre cas pot ser el d’una sigla com SNL darrere de l’ar-
ticle definit. Si es vol que es llegeixi la denominació desple-
gada, no s’ha de fer l’apostrofació; en canvi, si es vol que 
es llegeixi lletrejada, s’haurà d’apostrofar l’article:
el SNL (el Servei de Normalització Lingüística)
l’SNL (l’essa-ena-ela) 
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6.3 Les xifres

Les magnituds que duguin subíndexs o superíndexs s’han 
d’escriure amb la xifra corresponent sense cap espai en 
blanc amb la xifra o lletra anterior.

7  100 m3; H2O  3  100 m3; H2O

Els percentatges (%) i altres símbols com ara els graus (º), 
els minuts (’), els segons (’’) també s’escriuen amb el símbol 
enganxat a la xifra anterior. 

7  30 º C, 80 %, 15 º, 30 ’, 15 ”  
3  30ºC, 80%, 15º, 30’, 15’’

La manera correcta de reproduir les marques de les curses 
en determinades proves físiques és la següent:

7  40 h 50’ 58’’  3  4 h 50 min 58 s

En les fórmules, els símbols d’operar s’escriuen amb un es-
pai per davant o darrere de la xifra corresponent. 

7  850x420=357.000  3  850 × 420 = 357.000

Nota: us recomanem que pareu una especial atenció a les 
fórmules complexes (amb símbols matemàtics, físics, quí-
mics), perquè arribin al DOGC correctament. 

Quan es transcriuen números de telèfon o números de DNI, 
NIF, CIF, és recomanable separar-los amb blocs que duen 
punt, per evitar que quedin partits si salta la línia. 

7  902 25 63 94  3  902.25.63.94

En la numeració de les subdivisions de text (annexos i ar-
ticles) es recomana utilitzar les xifres aràbigues cardinals.

article 4, annex 1

Nota: al DOGC, excepcionalment, es respecten certes nu-
meracions amb xifres romanes de documents normalment 
generats per fonts no procedents dels departaments de la 
Generalitat.

Si una quantitat expressada en xifres rodones és de milions, 
bilions, etc., cal posar-hi la preposició de/d’ a continuació 
de la xifra.

100.000.000 d’euros

Quan s’abreuja una data, cal escriure’n l’any sencer i els 
dies i mesos sense zero a l’esquerra, separats per un punt.

7  23.04.2010 3  23.4.2010
7  08.03.2009 3   8.3.2009

S’han de separar les hores dels minuts amb un punt i no 
pas amb una coma, un apòstrof o dos punts.

7  (13,30 h; 13’30 h; 13:30 h)  3  13.30 h

Quan en les disposicions s’esmenta el BOE o el DOGC, 
abans del número i la data hi posem núm.

DOGC núm. 4390, de 8.7.2007

Quan es designa una disposició, cal escriure’n l’any sencer. 

Resolució JUI/2514/2003

Les subdivisions constituïdes per adverbis llatins de repe-
tició, emprades ocasionalment en alguns documents, són 
les següents:

bis, ter, quater, quinquies, sexties, septies, octies, novies, 
decies, undecies, duodecies
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Numerals cardinals

Els numerals cardinals es reprodueixen amb un punt cada 
tres xifres començant per la dreta (per indicar els milers i 
els milions).

23.486.380,00 euros

Les xifres que pertanyen a sèries no porten punts en els 
milers:

la pàgina 1120
foli 3000
article 1270 del Codi civil

Però si ens referim a volums:

el llibre té 1.800 pàgines.

Quan s’ha d’esmentar un nombre dins del text, per exem-
ple per indicar un termini, etc., preferiblement s’ha d’es-
criure amb lletres quan és de l’u al nou, i amb xifres, quan 
és a partir del 10. En tot cas, s’ha de procurar seguir una 
coherència interna.

3  Licitació de tres contractes. 
3  Licitació de 15 contractes.

7  Al cap de tres setmanes i 11 dies
3  Al cap de 3 setmanes i 11 dies (per coherència in ter-

na)

En llistes o relacions, tots els nombres s’expressen amb xi-
fres.

5 ordinadors
15 llits
15 cadires

En els nombres decimals, cal separar amb una coma (no un 
apòstrof) la part entera de la fracció decimal.

853,52 euros

Numerals ordinals

Quan es representen els nombres ordinals en forma d’abre-
viatura, no s’hi ha de posar el punt final ni l’abreviatura 
volada, tant en singular com en plural.

primer = 7  1r / 1º 3   1r
primera = 7  1a 3   1a
primers = 7  1rs 3   1rs
primeres = 7  1es 3   1es

6.4 Abreviatures, sigles i símbols

Es poden trobar els enllaços amb les principals llistes d’abre-
viatures en català a l’opuscle Abreviacions de la Direcció 
General de Política Lingüística <http://www20.gencat.cat/
portal/site/Llengcat> (Publicacions/Criteris lingüís tics).

En la publicació dels documents al DOGC ens regim pels 
criteris que s’hi indiquen, però amb determinades especifi-
cacions que assenyalem tot seguit:

Generalment, no s’abreugen els topònims ni els noms de 
lloc: 

7  Sta. Eulàlia de Ronçana, c. de St. Domènec
3  Santa Eulàlia de Ronçana, c. de Sant Domènec

En l’expressió de les adreces, es prefereix el punt final a les 
abreviatures en comptes de la barra.

7  c/ Provença
3  c. Provença 
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A les abreviatures SA i SL, els donem un tractament de 
sigla, és a dir que no hi posem el punt darrere les lletres ni 
deixem un espai entremig. Abans d’aquestes abreviatures, 
hi posem la coma i un espai.

7  L’empresa Llumdelsol S. A. ha sol·licitat un aprofita-
ment d’aigua

3  L’empresa Llumdelsol, SA, ha sol·licitat un aprofita-
ment d’aigua

S’escriuen els noms de pila que consten només d’inicials 
amb un espai entremig.

7  J.M. Alemany
3  J. M. Alemany

Normalment, es fa servir la forma abreujada M. per Maria 
(ni Mª ni Ma.) 

7  J. Mª. Alemany
7  J. Ma. Alemany

No es parteixen a final de ratlla ni les abreviatures ni el 
símbols.

7  Les entitats que reben la supervisió del COP-
 CA han de presentar la documentació

No s’han de fer servir abreviatures de termes jurídics com 
ara RD (Reial decret) en les disposicions o per designar les 
parts de les disposicions, com per exemple els articles.

7  L’art. 2 del RD
3  L’article 2 del Reial decret 

En els documents (el títol i el text) recomanem fer servir 
les denominacions desplegades (Llei de contractes de les 
administracions públiques; Pla general d’ordenació urba-
na) en comptes de les sigles (LCAP; PGOU), però en cas 

d’esment reiterat de les normes, podem recórrer a certs 
recursos per fer el text menys feixuc, com ara referir-nos-hi 
amb: “aquesta Llei”, “l’Ordre esmentada”, etc. 

Només s’han d’emprar les sigles quan es refereixen a ins-
titucions o organismes (excepcionalment instal·lacions o 
altres conceptes) que es denominen així habitualment: el 
CAP, l’IDAE, l’INCASÒL, les ETAP, l’ATM, etc. Si les sigles no 
són d’ús habitual o freqüent, abans de fer-les servir, en el 
text cal fer-ne constar la forma desplegada.

Els tractaments protocol·laris, si cal emprar-los, són a l’adre-
ça següent del Departament de Justícia: 
<http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/ 
ARXIUS/doc_24132780_1.pdf>

Per norma general s’ha de desplegar el tractament de 
senyor/a.

Es nomena la senyora Lluïsa Fortuny
Es nomena el senyor Lluís Fortuny

6.5 La cursiva i la negreta

a) Els títols de les publicacions periòdiques, d’obres, lli-
bres i revistes van en cursiva.

 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 Publicat als diaris El Periódico i Arreu 

b) També es fa servir la cursiva per a les paraules escrites 
en una altra llengua i les locucions llatines no adapta-
des. 

 ad personam, in itinere
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Les abreviatures corresponents a estrangerismes (p. ex. lla-
tinismes) es poden escriure en rodona o en cursiva.

 a. m. / a. m. (ante meridiem)

c) Els noms científics de les plantes, animals i microorga-
nismes van en cursiva.

 El taronger de l’espècie Citrus aurtantium 

d) En el cas de documents amb estructura complexa i 
apartats de densitat o llargària notable, es pot fer servir 
com a recurs la negreta per marcar subdivisions.

6.6 Les cometes

Fem servir les cometes tipogràfiques altes i dobles (“”). 
Quan apareixen cometes dins de cometes, fem servir les 
cometes simples (‘ ’). 

a) Els títols de les conferències, ponències, discursos, etc., 
van entre cometes. Només la inicial de la primera pa-
raula va en majúscula.

 La conferència “La internacionalització de les empreses 
catalanes d’R+D+I”

b) Els títols de les exposicions, campanyes, lemes, van en-
tre cometes.
Només la inicial de la primera paraula va en majúscula.

La campanya institucional “El tabac ben lluny”
L’exposició “Parcs naturals, més enllà dels límits”

c) Els noms dels programes no s’escriuen entre cometes. 
Només la inicial de la primera paraula va en majúscula.

 El programa Graduï’s. Ara pot!
 Subprograma de tècnics de suport a la recerca
 Programa Vida als anys

d) Transcripcions de fragments de text

 Quan en un document es reprodueix la transcripció li-
teral d’un text que té diversos paràgrafs, els iniciem 
amb cometes d’obrir i cada paràgraf amb les de tancar. 
Tanquem la transcripció amb les cometes de tancar.

 “La Resolució xxxxx
 ”xxxxxx
 ”xxxx.”

 Si la transcripció és molt extensa (si ocupa més d’una 
pàgina), es poden ometre les cometes de seguiment, 
però s’han de posar les d’obrir al principi i les de tancar 
al final.

 Sobre la puntuació de les transcripcions de fragments 
de text, vegeu l’apartat 6.8, La puntuació.

6.7 Les subdivisions

La informació que conté un document en la part dispositiva 
es pot dividir en títols, capítols, seccions, articles, etc.

Els títols, seccions i capítols normalment es numeren amb 
números romans.

7  Títol 3 3  Títol III
Capítol 6 Capítol VI

Els articles van precedits de la paraula article i el número 
corresponent. Es recomana que els articles duguin un títol 
que indiqui el contingut o la matèria a què es refereixen. El 
títol de l’article s’escriu a la línia de sota i no porta punt final.

7  Article 1 Registre d’entrada o sortida de documents.
3  Article 1
Registre d’entrada i sortida de documents
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Hi ha altres divisions que no porten la paraula article, sinó 
simplement una xifra aràbiga precedida d’un guió i, a con-
tinuació, el títol, sense punt final. Si bé s’admeten diferents 
variants, la recomanació del DOGC és la següent:

7  -1. Participants
3  –1 Participants

Subdivisions de l’article

Les subdivisions de l’article s’expressen habitualment repe-
tint el número de l’article, seguit de punt, i del número de 
la subdivisió sense punt. El text que conté acaba amb punt 
final.

7  1.1.Els llocs que consten a l’annex 2 són objecte d’ad-
judicació directa

3  1.1 Els llocs que consten a l’annex 2 són objecte d’ad-
judicació directa.

Quan se subdivideix un apartat, normalment s’empren pa-
ràgrafs indicats amb lletres minúscules, ordenades alfabè-
ticament: a), b), c).

En cas que el document contingui un sol article, es recoma-
na que es designi com a “article únic”.

Les disposicions (addicionals, transitòries, derogatò-
ries, finals)

Si el document només inclou una disposició (addicional, 
transitòria, derogatòria, final), es recomana que s’indiqui 
com a “disposició (addicional/transitòria/derogatòria/final” 
única). 

Si n’hi ha més d’una, hem de vigilar que l’encapçalament 
vagi en plural.

Disposicions addicionals/transitòries/derogatòries/finals  
(si n’hi ha més d’una)

Sobre la puntuació de les subdivisions, vegeu l’apartat se-
güent.

6.8 La puntuació

Des del punt de vista sintàctic, la puntuació d’un text és 
molt important per fer-lo comprensible. Tots els signes de 
puntuació són importants en relació amb el significat que 
es vol expressar.

Des del punt de vista formal, cal tenir en compte que darre-
re de qualsevol signe de puntuació hi va un espai en blanc 
abans de la paraula següent, però no abans de la paraula 
anterior.

7  Al president de la junta ,se li ha de comunicar la re-
solució.

3  Al president de la junta, se li ha de comunicar la reso-
lució. 

La coma

En la part dispositiva dels documents, el paràgraf imme-
diatament anterior al Decreto, Resolc o Ordeno porta una 
coma final.

Vist l’article 6 de l’Ordre de 28 de febrer de 2006, de 
delegació de competències en diversos òrgans del De-
partament d’Economia i Finances,

Resolc:

En les dates la coma separa el lloc de la data: 

Lleida, 6 d’octubre de 2008
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En les adreces la coma separa el nom del carrer del número 
de l’edifici, el número de l’edifici del pis i la porta, i el dis-
tricte postal.

c. Bonsuccés, 103, 8è 2a, 08001 Barcelona

El punt

Cal posar el punt al final d’una oració que té sentit complet 
i no està enllaçada amb cap altra.

Es fa servir per separar els apartats dels articles de les dis-
posicions i lleis que es trameten al DOGC.

L’article 24.1.a) de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 
persones en situació de dependència.

L’ús del punt en les subdivisions

Els títols dels articles no porten punt final. 

Article 1
Registre d’entrada i sortida de documents (sense punt final)

—1 Característiques generals (sense punt final)

El text corresponent a les subdivisions dels articles sí que 
acaba amb punt final.

7  1.1.Els llocs que consten a l’annex 2 són objecte d’ad-
judicació directa

3  1.1 Els llocs que consten a l’annex 2 són objecte d’ad-
judicació directa.

Els títols dels annexos no porten punt final.

Annex
Resum de la liquidació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, quadrienni 1996-1999

En els annexos, quan el text es presenta disposat en blocs, 
tots els subapartats, paràgrafs, unitats d’informació, etc., 
han de dur punt final.

Entitat: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
Import: 1.237.400,00 euros.
Finalitat: piscina coberta, pavelló i sala.

Per a més informació sobre aquesta qüestió, vegeu l’apar-
tat 1.5, Annexos.

a) Els títols dels documents porten punt final.
b) Els títols dels articles, no.
c) El text de les subdivisions dels articles, sí.
d) Els títols dels annexos, no.

Els dos punts

Els dos punts es fan servir per introduir enumeracions i sè-
ries que poden anar precedides de:

per exemple:
com ara:
següents:

També hi poden anar abans de conclusions, conseqüències, 
resums, etc., per introduir citacions o transcripcions literals.

A la pàgina 18574, a l’últim paràgraf de l’article 1, on 
diu:

“El nivell d’instructor NAUI Open Water Instructor cor-
respon a la qualificació oficial de bussejador instructor 
esportiu...”,

Les paraules Decreto, Resolc o Ordeno van seguides de dos 
punts.

Decreto:
Resolc:
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Per designar els expedients hem de fer servir l’abreviatura 
exp., però després no cal posar-hi els dos punts:

7  Exp.: 2011/270/M  3   Exp. 2011/0270/M

El punt i coma

El punt i coma normalment es fa servir per indicar sèries 
llargues o complexes o amb una altra puntuació interna.

Componen el tribunal el president, que és elegit pels 
membres de la mesa; el vicepresident, que pertany a 
la demarcació territorial; el secretari, que també té les 
funcions de tresorer, i dos suplents.

En la part expositiva d’un text, els paràgrafs introduïts per 
Vist o Atès (o altres formes) acaben amb un punt i coma si 
no tenen un sentit complet, excepte en el paràgraf imme-
diatament anterior a les paraules Decreto, Resolc, Ordeno, 
etc.

Atès que al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4923, de 14.8.2007, es va publicar l’Anunci de 
subhasta pública per a l’alienació d’aquesta finca;

Vist el que disposen l’article 99 i concordants del De-
cret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Re-
glament per a l’execució de la Llei de patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya, Text refós aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2002, de 24 de desembre;

Vist l’article 6 de l’Ordre de 28 de febrer de 2006, de 
delegació de competències en diversos òrgans del De-
partament d’Economia i Finances,

Resolc:

Els punts suspensius

Convé evitar-los en els textos de les disposicions.

No s’han de posar darrere l’abreviatura etc.

(7  etc....).

Podem posar punts suspensius entre claudàtors per asse-
nyalar que s’omet text dins d’una citació literal.

El Govern [...] ha de nomenar els vocals.

La puntuació de les transcripcions

Quan les cometes delimitin una frase o un paràgraf sen-
cers, la transcripció comença amb majúscula i el punt final 
va abans de les cometes de tancament.

Quan es reprodueix un fragment de text que no comprèn 
el text sencer d’una frase o paràgraf, comença amb minús-
cula i el punt final va després de les cometes de tancament. 
En aquest cas, després de les cometes cal introduir i tancar 
el text reproduït amb punts suspensius sense espai previ 
o posterior. En altres casos, segons el text que s’elideix, la 
representació és diferent: 

“...l’exempció de la taxa...”

“L’exempció de la taxa per als seus cònjuges i els seus 
fills.”

“L’exempció de la taxa...”. 

“...l’exempció de la taxa.”
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7. Versió en castellà

Els documents dels diferents departaments de la Genera-
litat es publiquen en dues versions, catalana i castellana, 
que tenen el mateix contingut. 

Per a la traducció de textos del castellà al català ens atenim 
bàsicament als criteris difosos per l’opuscle Criteris de tra-
ducció de textos normatius del castellà al català de la Direc-
ció General de Política Lingüística <http://www20.gencat.
cat/portal/site/Llengcat> (Publicacions/Criteris lingüístics).

Cal tenir en compte l’opuscle Criteris de traducció de 
noms, denominacions i topònims, que està a l’abast al ma-
teix web.

7.1 Verificadors ortogràfics

Quan el personal de cada àrea o servei hagi d’introduir al 
circuit informàtic un document per publicar al DOGC, és 
imprescindible que hi apliqui un verificador ortogràfic, tant 
en el document català com en el castellà, a fi de detectar i 
corregir els errors ortogràfics i de picatge.

A continuació, cal rellegir-los a fi de comprovar que:

La sintaxi és correcta, ja que el verificador ortogràfic no 
detecta les errades sintàctiques.
La versió catalana i la castellana són equivalents, és a 
dir, que tenen exactament el mateix contingut i no fal-
ta res en cap de les dues versions.

Si són documents tècnics, cal que els repassi un especialis-
ta, a fi de comprovar-ne la terminologia.

A la pàgina <http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat> 
trobareu eines i recursos útils per a la revisió i la traducció 
de textos.

7.2 Traducció automàtica

A la intranet, al portal ATRI, dins l’apartat d’Eines lingüís-
tiques, hi ha a l’abast el traductor automàtic corporatiu: 
<http://traductor.gencat.intranet>.

En aquesta adreça es poden trobar totes les explicacions 
necessàries per fer-ne ús: una guia d’ajuda i una llista de 
preguntes més freqüents.

Cal partir d’un original català que estigui revisat des del 
punt de vista ortogràfic, sintàctic i terminològic, a fi d’evi-
tar traslladar errades a la nova versió en castellà.

Després de fer servir el programa de traducció automàti-
ca és imprescindible revisar acuradament el text obtingut 
i parar molta atenció a suprimir opcions de traducció. Per 
a això és fonamental tenir en compte les indicacions que 
figuren a l’apartat Preguntes més freqüents, del traductor 
d’ATRI, quant als colors de sortida del text i a la visualitza-
ció de les alternatives de traducció.

En general, hi ha la tendència de traduir tot el que sigui 
susceptible de traducció al castellà. Bàsicament, fem servir 
els criteris següents:

a) Com a criteri general, no es tradueixen ni els noms de 
persona ni els topònims catalans:

  3  El vocal señor Pere Martínez Prat.
  3  Consejo Comarcal de La Garrotxa.
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b) Els noms dels organismes i òrgans de govern es tra-
dueixen:

Departament de Justícia/Departamento de Justicia

Si els noms d’organismes o òrgans de govern contenen 
noms propis, aquests s’han de respectar:

Centro Penitenciario Ponent (Lleida)
Colegio de Procuradores de Tribunales de Girona

c) No es tradueixen els noms propis d’institucions sanità-
ries, religioses, etc. en la part que no és genèrica:

Centro Penitenciario Quatre Camins
Hospital Universitario Verge de la Cinta
Iglesia de Sant Cristòfol
Escuela Barrufet
Centro Educativo Els Til·lers

d) No es tradueixen les societats anònimes ni les empre-
ses privades:

La empresa concesionaria Túnels i Accessos de Barce-
lona, SA

7.3 Alguns exemples habituals

Departament de la Presidència/Departamento de la Pre  si  -
dencia

Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa/Sección 
Cuarta de la Sala de lo Contencioso Admi nistrativo

Jutjat Social núm. 2 de Girona/Juzgado de lo Social núm. 2 
de Girona

Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Barce lo na/Junta 
de Gobierno del Colegio de Abogados de Bar celona

Prefectura Provincial de Trànsit/Jefatura Provincial de Trá-
fico

Organitzacions no catalanes

Centre de Menors Sant Joan Baptista de Badajoz/Centro de 
Menores San Juan Bautista de Badajoz

Empreses públiques

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)/Centro de Ini-
ciativas para la Reinserción (CIRE)

Entitats mercantils

Idea Iuris, SL/Idea Iuris, SL

Entitats sense ànim de lucre

Associació Catalana de Criminòlegs/Asociación Catalana 
de Criminólogos

Sigles i acrònims

ITS (interlocutòria del Tribunal Suprem)/ATS (auto del Tribu-
nal Supremo)

LOPJ (Llei orgànica del poder judicial)/LOPJ (Ley orgánica 
del poder judicial)
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Festivitats, esdeveniments i fets històrics

Dia Universal de la Infància/Día Universal de la Infancia

L’Onze de Setembre/el Once de Septiembre

Divendres Sant/Viernes Santo

Cursos i documents de treball

curs Novetats en dret civil català/curso Novedades en de-
recho civil catalán

Enquesta sobre l’Administració de justícia a Catalunya/En-
cuesta sobre la Administración de justicia en Cataluña

Congressos, sessions, comunicats, etc.

I Congrés sobre Adopció Internacional/I Congreso sobre 
Adopción Internacional

“La situación del País Vasco” i “Comentari a les ponències 
presentades” eren comunicacions en la sessió “Comuni-
tats autònomes” de les jornades sobre Administració de 
Justícia als Estats Plurilingües/“La situación del País Vasco” 
y “Comentari a les ponències presentades” eran comuni-
caciones en la sesión “Comunidades autónomas” de las 
jornadas sobre Administración de Justicia en los Estados 
Plurilingües 

Figures jurídiques

habeas corpus/habeas corpus

judici d’abintestat/juicio de abintestato

Textos legals

Llei orgànica 5/1995, del tribunal del jurat/Ley orgánica 
5/1995, del tribunal del jurado

Documents oficials

el llibre de família/el libro de familia

Publicacions

revista La Ley/revista La Ley

la pàgina web Iurisnet/la página web Iurisnet

la col·lecció editorial “Justícia i Societat”/la colección edito-
rial “Justícia i Societat”

Llocs

Noms de poblacions

l’Hospitalet de Llobregat/L’Hospitalet de Llobregat
Saragossa/Zaragoza

Estats, comarques i accidents geogràfics

Espanya/España
el Pla d’Urgell/El Pla d’Urgell
Las Alpujarras/Las Alpujarras
Castella-la Manxa/Castilla-La Mancha

Vies públiques, barris i llocs característics

carrer Nou de Sant Francesc/calle Nou de Sant Francesc
travessera de les Corts/Travessera de les Corts
la Porta del Sol de Madrid/la Puerta del Sol de Madrid
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Topònims dins de noms d’entitats

Centre Penitenciari Ponent/Centro Penitenciario Ponent
Consell Comarcal del Pla de l’Estany/Consejo Comarcal de 
El Pla de l’Estany
l’Havana/La Habana
carrer de l’Anoia/calle de L’Anoia

7.4 Llista de recomanacions generals quant a lèxic 
i llenguatge jurídic i administratiu en castellà

Per elaborar aquesta llista de recomanacions, ens hem ba-
sat en les obres següents: 

ReAl AcADemiA espAñolA. Diccionario de la lengua española. 
22a ed. Madrid: Espasa Calpe, 2001. <http://www.rae.es/
rae.html>.

seco, Manuel, Diccionario de dudas y dificultades de la len-
gua española. 10a ed. Madrid: Espasa Calpe, 1998.

FunDéu BBVA. Fundación del español urgente <http://www.
fundeu.es/recomendaciones>.

Directrius de tècnica normativa: Resolució de 28 de juliol 
de 2005 de la Subsecretaria, per la qual es dóna publicitat 
a l’Acord del Consell de Ministres de 22 de juliol de 2005, 
pel qual s’aproven les directrius de tècnica normativa (BOE 
núm. 180, de 29.7.2005) <http://www.boe.es/boe>.

anejo, anexo

D’aquestes dues formes correctes, al DOGC cal fer servir 
únicament anexo, per motius d’homogeneïtat.

asimismo, así mismo

El DRAE considera que aquestes formes són grafies equiva-
lents, si bé dóna preferència a la primera, i volen dir “tam-
bién”. Segons Seco, s’usen ambdues amb dos sentits: “del 
mismo modo” i “también”. L’ús més general, això no obs-
tant, prefereix la grafia así mismo per al sentit “del mismo 
modo” i la grafia asimismo per al sentit “también”.

camping

Segons el DRAE, s’escriu camping en cursiva i sense accent. 
Seco consigna la paraula adaptada, amb accent i en rodo-
na. Al DOGC cal fer servir la solució que fixa l’Acadèmia, 
és a dir, camping.

celebrar

En cap de les fonts consultades s’esmenta aquest verb com 
un cas conflictiu. Segons el DRAE, significa “realizar un 
acto, una reunión, un espectáculo, etc.”, per la qual cosa 
cal considerar correcte que se celebran les reunions i els 
plens.

7  contemplar

S’usa inadequadament quan es fa servir amb el significat 
de “prever, establecer o fijar”, i cal posar-hi en el seu lloc 
algun dels verbs que s’esmenten a continuació. 

7  La Ley 5/2002 contempla la creación de la Agencia 
Catalana de Protección de Datos.

3  La Ley 5/2002 prevé/establece la creación de la Agen-
cia Catalana de Protección de Datos.

També s’usa inadequadament quan es fa servir amb el sig-
nificat de “considerar, juzgar o sopesar”, i, per tant, cal 
substituir-lo pels verbs.
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7  Las corporaciones locales deberían contemplar la po-
sibilidad de solicitar ayudas en caso de falta de presu-
puesto.

3  Las corporaciones locales deberían considerar la posi-
bilidad de solicitar ayudas en caso de falta de presu-
puesto.

currículo

Currículo fa referència al pla d’estudis o bé a l’historial pro-
fessional d’una persona. Fa el plural currículos. Al DOGC 
cal donar prioritat a la forma currículo per davant del llati-
nisme escrit en cursiva curriculum vitae.

7  en base a

És una forma no admesa per la RAE. Les seves alternatives 
correctes són diverses:

7  En base a tales hechos, la acusación pública ... estimó 
que aquellos eran constitutivos de un delito de parri-
cidio.

3  Sobre la base de tales hechos, la acusación pública ... 
estimó que aquellos eran constitutivos de un delito 
de parricidio.

3  Basándose en tales hechos, la acusación pública ... 
estimó que aquellos eran constitutivos de un delito 
de parricidio.

7  en relación a

Al DRAE hi consten les locucions adverbials con relación a, 
en relación con, i no pas en relación a.

7  En relación a lo expuesto en el punto 1.
3  En relación con lo expuesto en el punto 1.
3  Con relación a lo expuesto en el punto 1.

entrar en vigor el día siguiente al de

7  entrar en vigor al día siguiente de és una forma rebut-
jada per les directrius de tècnica normativa del BOE.

 La solució que estableix és entrar en vigor el día sigui-
ente al de.

éste, ése, aquél; este, ese, aquel

Com a pronoms, tradicionalment s’escrivien amb accent. 
Actualment la norma de l’Acadèmia només ens hi obliga 
en cas d’ambigüitat. En la resta de casos, al DOGC no els 
accentuarem.

esto, eso, aquello

Recordem que les formes neutres esto, eso, aquello no 
s’accentuen.

gerundi especificatiu

El gerundi és incorrecte quan s’utilitza per especificar un 
tipus de document. És impropi, per tant, en els títols. 

7  decreto disponiendo...
3  decreto por el que se dispone...
3  decreto en el que se dispone...,
3  decreto que dispone...

haber de + inf., deber + inf., tener que + inf.

No es pot expressar obligatorietat amb la perífrasi deber de 
+ infinitiu.

7  La solicitud debe de presentarse en las oficinas.
3  La solicitud debe presentarse en las oficinas.
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Hi ha tres perífrasis d’obligació correctes, que hem ordenat 
segons el grau de formalitat, de més a menys:

haber de + inf. 
deber + inf. 
tener que + inf.

Al DOGC cal procurar evitar haber de + inf. i cal prioritzar 
la segona forma, deber + inf., encara que sovint la trobem 
alternada amb la tercera, tener que + inf. Mirem d’evitar 
que als documents hi hagi únicament aquesta última perí-
frasi, la més informal.

inclusives, inclusive

No s’ha d’emprar l’adverbi inclusive com a adjectiu, i per 
tant no té variació de nombre. 

7  Del 3 al 10, ambos inclusives. 
3  Del 3 al 10, ambos inclusive.

ostentar

No és sinònim de desempeñar o ejercer, sinó que, segons 
el DRAE, vol dir “mostrar o hacer patente algo” o bé “ha-
cer gala de grandeza, lucimiento y boato”. 

7  El señor José López Pardo ostenta el cargo de subse-
cretario de la Comisión Evaluadora.

3  El señor José López Pardo tiene/ejerce/desempeña el 
cargo de subsecretario de la Comisión Evaluadora.

7  passiva + complement agent

Cal evitar l’ús de formes de passiva seguida del comple-
ment agent per a aquells casos en què el castellà té la seva 
forma més adequada en les oracions actives o en la passiva 
amb se.

7  Serán rellenadas las solicitudes con letras mayúsculas 
por los solicitantes.

3  Los solicitantes rellenarán las solicitudes con letras 
mayúsculas.

periodo, período

Són dues grafies equivalents. Al DOGC cal adoptar la for-
ma sense accent per motius d’homogeneïtat.

por el cual, por el que

Per unificar els títols dels documents, al DOGC desestimem 
el relatiu fort por el cual/por la cual i només utilitzem el 
relatiu por el que/por la que. Cal fer servir aquesta forma 
quan s’esmenta normativa dins els textos.

7  Resolución por la cual se hace pública la convocatoria 
de varios puestos de trabajo.

3  Resolución por la que se hace pública la convocatoria 
de varios puestos de trabajo.
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post-, pos-

La pronunciació espanyola no articula, o a penes articula, 
la t del prefix post-, i per això les autoritats lingüístiques 
s’inclinen per la forma pos-.

El DRAE consigna formes que encara conserven la doble 
grafia (posgrado/postgrado; posoperatorio/postoperato-
rio), però n’hi ha d’altres que només escriu amb pos- (pos-
guerra i no postguerra; posindustrial i no postindustrial).

Seguint aquesta tendència, al DOGC cal prioritzar les for-
mes amb pos-.

señor/señora, don/doña 

Als documents que publiquem al DOGC, generalment es 
prefereix la forma señor/señora.

setiembre, septiembre

Per tal que no s’alternin en els textos, al DOGC s’opta per 
la segona grafia de les dues formes correctes, és a dir, sep-
tiembre. És la preferida pel DRAE.

7.5 Abreviacions

En la versió castellana del DOGC, cal fer servir les abrevia-
tures que fixa la RAE al Diccionario Panhispánico de Dudas, 
apéndice 2 <http://buscon.rae.es/dpdI>, amb la remarca 
següent: pel que fa als topònims urbans, en els casos en 
què la RAE proposa més d’una forma, al DOGC cal usar les 
que transcrivim a continuació, a fi d’unificar-les. En aquesta 
llista també incloem les abreviacions de les paraules de la 
toponímia urbana que hem de fer servir i que no consten 
a la relació de la RAE. Per elaborar aquesta llista, ens hem 
basat en el quadre d’abreviacions de toponímia urbana que 
proposa José Martínez de Sousa en l’obra: Manual de estilo 
de la lengua española, MELE3. 3a ed. Gijón: Ediciones Trea, 
SL, 2007.

ático: át.
avenida: av. 
bajos: bj.
bloque: bl.
calle: c.
camino: cam.
carretera: ctra. 
código postal: CP
derecha: dcha.
distrito postal: DP
entresuelo: entlo.
escalera: esc.
esquina: esq.
izquierda: izqda.
número: núm.
pasaje: pje.
paseo: ps. 
planta: plta.
plaza: pl.
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rambla: rbla.
ronda: rda.
sin número: s/n
travesía: trav. 

En majúscula i en català quan formi part de la denominació 
d’una via urbana de Catalunya: la Travessera de Gràcia, la 
Travessera de les Corts. En minúscula i en castellà quan 
l’usem com a nom comú: la travesía de la población. 

Recordeu que podeu consultar els Criteris de traducció de 
noms, denominacions i topònims al web de Llengua catala-
na <http://www.gencat.cat/llengua> per a una més àmplia 
mostra de traduccions.

8. Ús no discriminatori de la llengua

És evident que amb el llenguatge expressem una interpre-
tació de la realitat. I un dels aspectes de la comunicació, 
molt especialment en l’àmbit administratiu, que des de fa 
uns quants anys és present i és objecte de certa polèmica 
és la presència del sexisme en el llenguatge. I els esfor-
ços d’un bon nombre d’administracions per contrarestar 
aquesta tendència ha quedat reflectit en la proliferació de 
manuals d’estil que tracten la qüestió.

Aquesta sensibilització de l’Administració ha de ser tinguda 
en compte en la revisió dels documents oficials que es publi-
quen al DOGC; cal tenir en compte, però, que cada vegada 
s’ha de valorar la intervenció concreta que es farà. I cal tenir 
especialment en compte el principi d’economia del llenguat-
ge i la coherència general del document.

La Direcció General de Política Lingüística i l’Institut Català 
de les Dones van editar un opuscle –el número 6 de la col-
lecció “Criteris lingüístics”–, l’any 2005, amb el títol Marcar 
les diferències: la representació de dones i homes a la llen-
gua. L’any 2010 es va adoptar l’“Acord sobre l’ús no sexista 
de la llengua” i, en conseqüència, els criteris de l’opuscle 
del 2005 es van modificar per adaptar-los a l’Acord esmen-
tat. El resultat és la Guia d’usos no sexistes de la llengua en 
els textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
accessible per Internet <http://www.gencat.cat/llengua/
usosnosexistes>. En aquesta Guia es poden trobar totes les 
orientacions necessàries (tant teòriques com pràctiques).

Complementàriament, i de manera simplificada, oferim al-
guns exemples extrets de documents publicats al DOGC on 
podreu observar les problemàtiques generades i tèc niques 
de correcció.
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A títol pràctic, convé recordar que els recursos més habi-
tuals per resoldre situacions de sexisme lingüístic són: l’ús 
de formes genèriques o de noms col·lectius i abstractes, els 
desdoblaments i les formes dobles abreujades amb barres. 
Així mateix, cal tenir especialment en compte la designació 
de càrrecs, etc.

8.1 Formes genèriques, noms col·lectius o abstractes

Segons el que s’acorda, els danyats pels aiguats [...]
Segons el que s’acorda, les víctimes dels aiguats [...]

Els alumnes del curs 2007-08 iniciaran l’aprenentatge 
actiu d’idiomes [...]
L’alumnat del curs 2007-08 iniciarà l’aprenentatge ac-
tiu d’idiomes [...]

El director del centre ha de convocar els professors [...]
La Direcció del centre ha de convocar el professorat [...]

Però:

La Direcció del centre ha de convocar els professors 
esmentats [...] (Prèviament s’ha fet referència a dos 
professors concrets, de sexe masculí).

8.2 L’ús de “persona” i “part”

7  Els interessats han de presentar la seva sol·licitud [...]
3 Les persones interessades han de presentar la seva 

sol·licitud [...]

7  El recurrent pot demanar còpia
3  La part recurrent pot demanar còpia

8.3 Desdoblaments

Fixeu-vos que aquest procediment pot sobrecarregar els 
textos i sols és recomanable quan no hi hagi altres solu-
cions o bé quan hi hagi un interès emfàtic concret.

7  Els treballadors sancionats [...]
3  Els treballadors i treballadores sancionats [...]

Fixeu-vos que l’adjectiu, en aquest cas, no concorda en 
masculí i femení (no és imprescindible la presència del 
doble gènere en tots els elements de la frase).

8.4 Barres

Cal tenir en compte que l’ús de les barres pot sobrecar-
regar els textos. Són una opció força útil, en canvi, en el 
disseny de formularis o impresos que disposen d’un espai 
força limitat per consignar-hi informació.

Interessat/ada
Treballador/a
El/La responsable

Les barres també solen ser un recurs productiu en l’enun-
ciació de llocs de treball en ocasió de les convocatòries.

7  Convocatòria per cobrir una plaça de psicòleg
3  Convocatòria per cobrir una plaça de psicòleg/òloga

8.5 Altres qüestions

Algunes vegades és suficient prescindir de marques de gè-
nere com les que proporcionen els articles o altres determi-
nants. Cal vetllar, però, per no donar un matís diferent al 
text corregit.
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Els gerents i els responsables [...]
Gerents i responsables [...]

Tots els responsables [...]
Cada responsable [...]

En l’ordre dels elements, l’habitual és masculí davant de fe-
mení (pares i mares; home i dona, etc.). És possible l’esment 
en l’ordre canviat i, de fet, resulta familiar en documents 
que incideixen directament en l’eradicació de situacions 
d’androcentrisme.

Premis a la igualtat de dones i homes

Els noms dels càrrecs o les professions han de concordar en 
gènere tal com correspongui.

El secretari general
La secretària general

Però:

Cal distingir entre l’esment del càrrec d’una persona con-
creta i l’esment del càrrec de manera general, sense referir-
se a qui l’ocupa en el present.

7  En les convocatòries, el president del tribunal pot em-
etre [...]

3 En les convocatòries, qui té la presidència del tribunal 
pot emetre [...]

3 En les convocatòries, la presidència del tribunal pot 
emetre [...]

3 En les convocatòries, el president o presidenta del tri-
bunal pot emetre [...]

7  Aquests assumptes són competència del conseller de 
la Presidència.

3 Aquests assumptes són competència del/de la titular 
de la Conselleria de la Presidència.

S’ha d’evitar fer servir usos tradicionals i sexistes per a ocu-
pacions tradicionalment masculines o femenines.

7  Concurs per proveir una plaça de cuinera
3  Concurs per proveir una plaça de cuiner/a

7  El concurs per a places de llevadora
3  El concurs per a places de llevador/a

Per ampliar la informació sobre aquesta qüestió, con sul teu:
<http://www.gencat.cat/llengua/usosnosexistes>.
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9. Recursos i bibliografia

Webs d’interès 

Web del DOGC
<http://www.gencat.cat/dogc>

Base de dades del DOGC
<http://www4.gencat.cat:82/
basisbwdocstotal/cframes_recerca.htm>

Traductor automàtic de la Generalitat
<http://traductor.gencat.intranet>

Parlament de Catalunya
<http://www.parlament.cat>

Boe
<http://www.boe.es>

Llengua a la Generalitat

DiRecció GeneRAl De políticA linGüísticA 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat>

optimot, consultes linGüístiques

<http://www.gencat.cat/optimot>

DepARtAment De JustíciA

<http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia> 
(Àmbits/Dret i entitats jurídiques/Llenguatge jurídic)

JustiteRm

<http://www.gencat.cat/justicia/justiterm>

DepARtAment De sAlut

<http://www.gencat.net/salut/servling/servling/html/
ca/Du20/index.html>

meDi AmBient

<http://www3.gencat.net:81/ 
sanejament/diccio.htm>

Llengua a altres institucions

teRmcAt

<http://www.termcat.cat>

institut D’estuDis cAtAlAns

<http://www.iec.cat>

consoRci peR A lA noRmAlitzAció linGüísticA

<http://www.cpnl.cat>

Diccionaris

Diccionari de la llengua catalana, segona edició (DIEC2)
<http://dlc.iec.cat>

Diccionari Alcover-Moll
<http://dcvb.iecat.net/default.asp>

Enciclopèdia Catalana
<http://www.enciclopedia.cat>

Castellà

RAe

<http://www.rae.es>

instituto ceRVAntes

<http://cvc.cervantes.es/portada.htm>

Diccionario Clave
<http://clave.librosvivos.net>
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Manual de Español Urgente
<http://www.fundeu.es>  
(Apartat Manual de Español Urgente)

Aranès

conselh GeneRAu D’ARAn

<http://www.conselharan.org>

Traductor automàtic de la Generalitat
<http://traductor.gencat.intranet>

Traductor automàtic en línia Apertium
<http://xixona.dlsi.ua.es/apertium>

Serveis lingüístics

consell De l’ADVocAciA De cAtAlunyA

<http://www.cicac.org>  
(Apartat Normalització lin güís tica)

comissió inteRuniVeRsitàRiA De llenGuAtGe ADministRAtiu i JuRíDic

<http://www.ub.es/slc/cilaj>

xARxA ViVes D’uniVeRsitAts

<http://www.vives.org>  
(Apartat Portal de recusos lingüístics)
O directament a Llengua.info
<http://www.llengua.info>

UAB
<http://si.uab.es/suab244w/sl/assessorament.html>

UB
<http://www.ub.edu/sl/ca/sl.htm>

UPC
<http://www2.upc.edu/slt/fl>

UPF
<http://www.upf.edu/grec/gl/index.htm>

UPV
<http://www.upv.es/entidades/APNL/indexv.html/
index2.html>

UOC
<http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.
html>

Català/castellà

BAlFeGó, Xavier. Diccionari policial [català-castellà- anglès]. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya i Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, 1994.

BAlFeGó, Xavier. Lèxic policial de butxaca. Barcelona: Con-
sorci per a la Normalització Lingüística, 1996.

BRoto, Pilar de. Vocabulari bàsic per als jutjats. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, 1991.

cAnAleJo, M. Dolors. Diccionari de dret català. Barcelona: 
Edicions 62, 1998.

col·leGi D’ADVocAts De BARcelonA. Diccionari jurídic català. 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997.

colomeR, Rosa [et al.]. Terminologia notarial. Barcelona: 
Termcat, 2004.

coRpoRAció cAtAlAnA De mitJAns AuDioVisuAls. És a dir (en lí-
nia). <http://esadir.cat>.
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10. Requeriments tècnics

En general, els documents destinats a la publicació al DOGC 
s’han de construir amb criteris de la màxima simplicitat per 
no entrar en conflicte amb el tractament informàtic o tipo-
gràfic de l’edició final. 

10.1 Sobre el fitxer informàtic

Els formats admesos per a la publicació al DOGC són els 
següents:

a) Document principal

Extensió Mime type Compatibilitat

.rtf application/rtf

.doc application/msword Microsoft Office 97 o 2003

.docx application/msword Microsoft Office 2010

b) Annexos amb tractament independent

Extensió Mime type

.pdf application/pdf

A part de les consideracions sobre format del fitxer infor-
màtic, cal que es tinguin en compte algunes limitacions per 
a la correcta publicació dels documents:

Element Detall

Taules imbricades Les taules imbricades (taules dintre d’altres taules) no s’ad-

meten.

Vinyetes 

especials

No s’admet cap tipus de dibuix o imatge per definir llistes.

Objectes 

incrustats

No s’admeten els objectes incrustats provinents d’altres apli-

cacions.

Control de canvis Els documents s’han d’enviar sense control de canvis o amb 

els canvis acceptats per l’usuari pertinent.

Estils imbricats No s’admeten estils imbricats en els documents perquè po-

den distorsionar l’edició definitiva per a la publicació.

Fonts L’ús de les fonts tipogràfiques està limitat a les més comunes 

com ara: Arial, Helvètica, Times New Roman, Verdana.

Formats de 

pàgina

El format de pàgina acceptat és A4 estàndard amb orienta-

ció vertical. Altres formats o l’orientació horitzontal poden 

comportar problemes en l’edició final del DOGC.

Elements 

multimèdia

No s’admet la inserció de cap element multimèdia (sons i 

vídeos).

Macros i 

referències 

creuades a 

bases de dades

Les referències creuades a base de dades i les macros perden 

la vinculació amb els continguts corresponents i distorsio-

nen l’edició. No s’admeten.

Ús de formularis No es poden acceptar els documents completats sobre for-

mularis. Si s’utilitzen, cal desar-los com a text sense format 

abans d’enviar-los.

Traducció 

automàtica

Quan es faci servir un programa de traducció automàtica, 

en el text traduït s’han de suprimir les dobles opcions que 

s’obtenen en el cas de traducció ambigua. Es fan visibles 

quan s’activa la visualització dels retorns del document.

Introducció 3

1. Aspectes generals dels documents 4

1.1 Estructura 4

1.2 Redacció dels títols 4

1.3 Redacció del cos de text 8

1.4 Signatures 9

1.5 Annexos 11

1.6 Taules 13

2. Recomanacions generals  
per a sèries de documents 15

2.1 Què és una plantilla 15

2.2 Els usuaris de les plantilles i la seva tasca 15

2.3 Origen i correcció de les plantilles 16

 3. Toponímia 18

3.1 Noms de poblacions 18

3.2 Noms de divisions territorials 19

3.3 Noms d’accidents geogràfics 19

3.4 Toponímia urbana: vies públiques, barris 19

4. Majúscules i minúscules 20

5. Qüestions gramaticals 29

5.1 Gerundi 29

5.2 Participi 29

5.3 Veu passiva 30

5.4 El temps verbal 30

5.5 Ordre dels elements de la frase 31

5.6 Casos específics 32

6. Ortotipografia 33

6.1 Qüestions generals 33

6.2 L’apòstrof 35

6.3 Les xifres 37

6.4 Abreviatures, sigles i símbols 38

6.5 La cursiva i la negreta 39

6.6 Les cometes 40

6.7 Les subdivisions 40

6.8 La puntuació 41

7. Versió en castellà 44

7.1 Verificadors ortogràfics 44

7.2 Traducció automàtica 44

7.3 Alguns exemples habituals 45

7.4 Llista de recomanacions generals quant a lèxic i 
llenguatge jurídic i administratiu en castellà 47

7.5 Abreviacions 50

8. Ús no discriminatori de la llengua 51

8.1 Formes genèriques, noms col·lectius o abstractes 52

8.2 L’ús de “persona” i “part” 52

8.3 Desdoblaments 52

8.4 Barres 52

8.5 Altres qüestions 52

9. Recursos i bibliografia 54

10. Requeriments tècnics 57

10.1 Sobre el fitxer informàtic 57

10.2 Sobre el tractament de les imatges 59



58Criteris d’elaboració de documents per al DOGC

Detall d’elements:

Taules imbricades: són taules dins d’altres taules. En cas de 
necessitar afegir més contingut a una taula determinada, 
s’han d’afegir files o columnes o bé s’ha de crear una nova 
taula independent.

Vinyetes especials: anomenem vinyetes especials les vinye-
tes que difereixen de les marcacions estàndard.

Objectes incrustats: els objectes incrustats són parts o tau-
les que s’han creat amb la resta de programes de la suite 
d’Office/Open Office o Iwork que s’han incrustat en el do-
cument. Aquest tipus d’incrustació requereix l’arxiu origi-
nal en gairebé tots els casos. Per aquest motiu cal usar les 
opcions copia/enganxa.

Control de canvis: els documents han de ser sempre versi-
ons definitives amb el control de canvis desactivat. Tampoc 
no hi poden haver fluxos actius de correcció i/o revisió. Al-
trament, es podrien produir anomalies en la visualització 
del text definitiu i les versions prèvies.

Estils imbricats: els documents poden tenir estils quant a ti-
pografia, cos de lletra, interlineat, etc., però no poden tenir 
estils dintre d’altres estils, ja que aquest fet pot interferir en 
l’aplicació d’estils pròpia del DOGC. Per aquest motiu, l’ús 
de línies i estils complexos queda limitat.

Format de pàgina: el format estàndard de pàgina és l’A4, 
amb orientació vertical. En el cas d’haver de publicar taules 
de molta amplària en format apaïsat, cal contactar amb el 
DOGC per trobar la millor solució.

Macros i referències creuades: totes les referències a bases 
de dades i a les macros necessiten les fonts originals o l’en-
llaç amb la base de dades original perquè el text es visualit-
zi correctament. Per tant, aquestes referències s’hauran de 
consolidar amb els valors absoluts i no amb una referència.
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10.2 Sobre el tractament de les imatges

Quan s’han de publicar continguts que s’envien a publicar 
amb un format tancat d’imatge (plànols, mapes, impresos, 
etc.) diferent del que requereix el text principal, aquests 
s’han d’enviar d’acord amb les particularitats següents:

a) Cal que tots els continguts de text en català estiguin 
traduïts convenientment al castellà per a la publicació 
en la versió corresponent del DOGC.

b) Cal tenir en compte les normes per a la composició de 
textos derivades del PIV (Pla d’identificació visual) de la 
Generalitat i consultables en línia. (Vegeu un exemple 
d’imprès original i la seva versió adaptada al PIV, a la 
pàgina següent.)

c) Les tipografies, en el cas del format PDF, han d’estar in-
crustades (es recomana que aquesta operació es porti 
a terme des de l’equip on s’ha generat el fitxer PDF).

d) Els fitxers PDF han d’estar tancats sense capes. Altra-
ment, no es pot garantir que en el format d’edició final 
la informació es publiqui adequadament.

e) Els fitxers PDF multipàgina no han de contenir pàgines 
blanques.

f) Cal procurar que el pes dels fitxers sigui raonablement 
reduït, a fi que no es penalitzi en excés la càrrega del 
Diari corresponent. Cal tenir en compte que la visua-
lització a què es destinen els fitxers és la pròpia d’una 
consulta d’accés al DOGC que no hauria de requerir 
un augment extraordinari però s’ha de garantir, d’altra 
banda, la legibilitat dels documents. Per arribar a un 

pes adequat, habitualment és suficient reduir els parà-
metres de la configuració d’imatges a baixa resolució, 
descartar fonts no utilitzades o marcadors des de l’op-
ció d’“Optimitzador de PDF” inclosa en el programa 
Adobe Acrobat.
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ANNEX 2. Model de comunicat a lʼens local del municipi en supòsits de 
situacions de risc per a les persones 

  Ajuntament d .............................. 
  (A/a dels Serveis Tècnics) 
  C/................................................... 
  (...............) .................................... 

                      COMUNICAT DE SITUACIONS DE RISC 

En la inspecció duta a terme en data .........................., als efectes de complir allò que 
prescriu el Decret ............./2010, d ....... d.............................., sobre la inspecció tècnica 
dels edificis dʼhabitatges i el certificat dʼaptitud, sʼha detectat lʼexistència de deficiències 
que representen un risc per a la seguretat de les persones en lʼedifici situat a  

Emplaçament 

Localitat 

                       

Aquest fet comporta que la propietat de lʼedifici està obligada a adoptar de manera 
urgent les mesures de seguretat adients indicades pel/per la tècnic/a redactor/a de 
lʼinforme, del qual us adjuntem copia perquè en tingueu coneixement als efectes 
oportuns. 

Tècnic/a  

Titulació Núm. col·legiat/ada 

Signatura del/de la tècnic/a 

Barcelona, ........d .............................de  ......... 

Dʼacord amb lʼarticle 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals seran 
tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i sʼinclouran als fitxers de què disposa el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge a fi de tramitar i gestionar lʼexpedient de la inspecció tècnica de lʼedifici dʼhabitatges. Podeu exercir 
els drets dʼaccés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit i fotocòpia del DNI al responsable del fitxer: 
Agència de lʼHabitatge de Catalunya. 
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Model de comunicat a l’ens local del municipi en supòsits  
de situacions de risc per a les persones

Dades de l’ajuntament
Ajuntament (A/a dels Serveis Tècnics)  Adreça

Codi postal  Localitat

Comunicat de situacions de risc

En la inspecció duta a terme en data ....................................., als efectes de complir allò que prescriu el Decret 187/2010, de 23 de 
novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, s’ha detectat l’existència de deficiències que representen un risc per a 
la seguretat de les persones en l’edifici situat a 

Emplaçament 

Localitat

Aquest fet comporta que la propietat de l’edifici està obligada a adoptar de manera urgent les mesures de seguretat adients indicades 
pel/per la tècnic/a redactor/a de l’informe, del qual us adjuntem còpia perquè en tingueu coneixement als efectes oportuns. 

Tècnic/a 

Titulació Núm. col·legiat/ada

Signatura del/de la tècnic/a

Localitat i data

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), 
us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de gestionar la vostra sol·licitud.  
Us informem de la possibilitat d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de 
les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de 
l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.
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