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PRESENTACIÓ 

 

MODEL DE LLENGUA I ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL LLIBRE D’ESTIL 

El model de llengua de l’Ajuntament d’Alzira és el d’este Llibre d’estil, inspirat en allò que 
s’inferix dels acords, publicacions i prescripcions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL) en general i, concretament, per al registre de llenguatge administratiu; no obstant 
això, per defecte, es recorrerà als models i/o solucions lingüístiques establides pels 
diversos centres de fixació terminològica i gramatical de tot l’àmbit lingüístic, 
especialment els relatius a neologismes, fraseologia administrativa, periodística, etc. 
La Gramàtica normativa valenciana, el Diccionari normatiu valencià, els vocabularis i els 
reculls terminològics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) són els documents 
normatius de primera referència d’este Llibre d’estil. També és document de referència 
normativa prioritària el programa SALT, de l’àrea de Política Lingüística de la Generalitat 
Valenciana, tant pel que fa al diccionari que conté com a la resta de seccions de 
l’esmentat programa. En absència de solucions lingüístiques en casos concrets seran 
també referents els diccionaris, vocabularis, manuals o llibres d’estil considerats 
normatius dins del domini o sistema lingüístic a què pertany el valencià. 
Les pautes que conté este Llibre d’estil són d’aplicació per a tota la documentació 
administrativa de l’Ajuntament d’Alzira, per als escrits o intervencions verbals formals 
dels seus representants institucionals o empleats, per als mitjans de comunicació, 
empreses o serveis que en depenguen, per a la web municipal, per a la retolació i 
senyalística municipal, per a la publicitat i fullets promocionadors, edició de cartells, 
llibres, etc. 
Amb la finalitat de prioritzar les formes més acostades a la parla valenciana actual, en la 
línia de l’AVL i del programa SALT, com a opció de l’Ajuntament d’Alzira, es preferiran les 
formes, vocables o expressions prioritzades per la institució normativa valenciana, tot 
considerant que totes les acceptades i/o usades per les institucions i/o autoritats de tot el 
domini lingüístic són vàlides i es mantindran, si fa al cas,  en textos d’opinió o recollits 
d’altres textos.  
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1.-  MODEL DE LES COMUNICACIONS. ESTIL I TIPOLOGIA DELS DOCUMENTS 
MUNICIPALS 

 
Els documents i les comunicacions de l’Ajuntament d’Alzira, d’acord amb la pràctica i 
amb les pautes d’este Llibre d’estil, han d’observar els criteris següents: 
Formals 

S’ha d’usar un nivell mitjà de formalitat: ni massa culte ni massa col·loquial. 
Directes 

S’ha de fer servir un llenguatge planer, utilitzar paraules del vocabulari general i construir 
estructures sintàctiques senzilles, però adequades al registre de llenguatge administratiu. 
Actuals 

S’han d’evitar mots arcaics en desús i estar al dia pel que fa a les convencions que 
proposen els manuals d’estil de documentació administrativa, en els quals s’inspira este 
Llibre d’estil. 
Democràtiques 

Les comunicacions han de reflectir una relació de respecte i cortesia entre qui emet i qui 
rep, sense afalacs ni súpliques, d’una banda, i sense menyspreu ni humiliacions d’una 
altra. El llenguatge de les comunicacions ha de ser el propi de la ciutadania i bandejar en 
els textos relacions de subordinació o de superioritat social. 
Redacció i estil 
Les comunicacions escrites han de tenir una redacció eficaç, és a dir: 

Economia 

Un document que continga la informació necessària per al seu objectiu ho aconseguirà 
amb més rapidesa si és breu i concret. 

Llegibilitat 
A fi que un text siga comprés i recordat amb facilitat ha de tenir les característiques 
següents: 

- Paraules conegudes i concretes 
- Frases curtes 

- Estructures simples 
- Estructura dins el text (capítols, apartats, paràgrafs) 
- Tipografia adequada 

- Extensió curta 
Estil i tipologia del llenguatge administratiu 

El llenguatge administratiu és aquell tipus de text que s’utilitza en la documentació 
administrativa. És una classe de registre textual molt concret que es distingix del literari 
(narratiu, poètic, assagístic, teatral, etc.), del periodístic (escrit o oral) i del jurídic pel seu 
caràcter utilitari, amb una terminologia i fraseologia, en part pròpies, i per la seua 
subjecció al dret administratiu. 
És un registre formal que evitarà expressions populars o col·loquials, per exemple no dirà 
“El Consell s’ha carregat la directora general”, sinó “El Consell ha destituït la directora 
general”, ni “El regidor xx agarrà la paraula i s’enrotllà fent la proposta”, sinó “El regidor 
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xx prengué la paraula i desenvolupà minuciosament la seua proposta”.   Serà correcte i 
formal, però senzill, comunicatiu i funcional. Ha de primar la claredat, la concisió i la 
correcció en els documents administratius.  
El text administratiu s’atindrà a la claredat amb una estructura, una fraseologia, unes 
expressions i uns termes clars i perfectament entenibles, sense recarregaments 
innecessaris i prescindibles. Igualment s’atindrà a la concisió i orde de les idees i funció 
del document. I ha de ser correcte tant pel que fa a les qüestions gramaticals i 
ortogràfiques com al to de respecte que correspon a un text formal. 
A més, el text administratiu ha d’observar a)  Objectivitat, és a dir, absència d’elements 
personals o subjectius, com  ara valoracions o opinions pròpies de qui l’elabora; b) 
Simplicitat, sense recaragolaments retòrics ni repeticions innecessàries. Així preferirem 
“Li tramet, annexa, la documentació” a “Tinc l’honor de trametre, adjunta, la 
documentació a V. I….” c) Atenció, amabilitat i respecte, però sense caure en l’afalac o 
la submissió. S’han d’evitar fórmules com les antigues “És gràcia que espera obtindre del 
recte procedir de V. E.”; simplement com a fórmula de despedida es posarà “Atentament” 
o altres de respecte, però no humiliants per al/a la subscrivent. Igualment s’evitaran 
paraules com “Súplica” i “Suplica” (que encara s’usa en àmbits del Dret) i s’usaran 
“Sol·licite” o “Demane”, “Reclame”, “Inste”, tot tenint en compte que en una societat 
democràtica no hi ha súbdits ni senyors als quals se’ls dega vassallatge, sinó ciutadans i 
ciutadanes en  exercici dels seus drets. 
El redactor o redactora o responsable d’un text administratiu ha d’utilitzar la primera 
persona del singular, “Sol·licite”, “Certifique”, “Dispose”, millor que  “Sol·licita”, “Certifica”, 
“Disposa”. No obstant això, si els/les subscrivents del document són més d’un/a pot 
utilitzar-se la primera persona plural. En el cas d’un Saluda sí que es pot utilitzar la forma 
impersonal. 
El tractament en un text administratiu és recomanable que siga, en general, el de 
vosté/vostés. Exemples: “Els comunique”, “L’informe”, “Li envie”. No obstant això, en el 
cas d’una carta, es pot usar el tractament de tu, depenent de la relació de coneixença o 
amistat de qui firma i el/la destinatari/ària de la carta. 
El tipus de lletra d’un text administratiu, en general serà la redona. La cursiva o la 
negreta s’usaran només d’acord amb les convencions establides a l’efecte. Igualment es 
procedirà amb els subratllats, les cometes simples o dobles o altres formes de marca. 
En els textos administratius, segons les pautes i convencions modernes, convé que els 
apartats comencen alineats a l’esquerre, sense sagnar, els paràgrafs dels punts i a part 
aniran amb doble espai. El text és recomanable que estiga tot justificat. No obstant, els 
subapartats, especialment si van precedits de lletres o números d’orde poden anar amb 
una alineació diferent davall i a la dreta de la general.  
El model lingüístic d’un text administratiu valencià, i concretament de l’Ajuntament 
d’Alzira, serà el que s’inferix dels documents normatius de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (model o estàndard valencià) i subsidiàriament dels altres organismes 
valencians i d’altres institucions  normatives o divulgadores de pautes o  normes d’ús o 
d’estil del conjunt dels territoris del domini lingüístic a què pertany el valencià.   

 

2.-  ÚS IGUALITARI DE LA LLENGUA PEL QUE FA AL GÈNERE 

El model de llengua serà igualitari pel que fa a les professions, funcions, condicions i 
càrrecs de les persones que els ocupen o exercixen, i en tot allò que implique un 
desequilibri pel que fa a la igualtat de gènere. A tall d’exemple, s’annexa un  llistat de 
càrrecs, professions o funcions que a pesar de no haver-hi unanimitat, o ser discutits, es 
podran gastar en masculí i en femení, i aquells que, de moment, són invariables.  
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advocat/ada   cònsol    metge/essa//la metge/metja  
agent    coronel/a   notari/ària  
alguatzil/a   delineant/a   oficial/a  
ajudant/a   enginyer/a   pilot  
aparellador/a   estudiant/a   sergent/a  
arquitecte/a   fiscal/a    superior  
bomber/a   general/a   suplent/a  
capatàs/assa   gerent/a    tècnic/a 
capità/ana   gestor/a    tinent/a 

caporal/a   governant    vigilant/a  
comissari/ària   intendent/a     xòfer/a, xofer/a 
conferenciant/a  intèrpret  
conserge/erja   jutge/essa//la jutge  
 
En els impresos, documents i textos administratius municipals s’intentarà evitar la marca 
de gènere, i així es podrà escriure, sempre que no es faça referència a persona o 
persones concretes, formes neutres com Alcaldia, Secretaria, Presidència, direcció, 
funcionariat, alumnat, professorat, infància, ciutadania, població, voluntariat, personal, 
persona responsable, persona sol·licitant, persona interessada, etc. Quan això no siga 
possible es podrà posar la forma doble, per mitjà de barra inclinada, Sr./a., o 
interessat/ada, tècnic/a, el/la sol·licitant, el/la jutge, etc.  
També es podrà emprar el recurs tinent/a d’Alcaldia, delegat/ada de Presidència, etc. 
Sempre que es puga s’evitarà el recurs recarregat de els/les regidors/ores, i s’escriurà 
els regidors i les regidores. 
Per a dirigir-se a algú es podrà utilitzar el recurs: 

Sra. directora, 
Sr. Director 

Benvolgut amic, 
Benvolguda amiga, 

En els textos amb destinació oral es dirà, Senyores i senyors; Senyors i senyores; 
Dames i cavallers; Xiquets i xiquetes, Xiquetes i xiquets; etc. 
En el cas de la identificació de la persona responsable del document i/o de qui firma, es 
posarà amb adreça/domicili, i s’evitarà sempre que es puga domiciliat/ada, adreçat/ada. 
Igualment es posarà lloc de naixement i no nascut/uda. 
Com que no es fa distinció entre senyor i senyoret, tampoc s’en farà entre senyora i 
senyoreta. Amb una excepció: en el cas de festera major, reina de les festes, de les 
falles, etc., sí que es dirà senyoreta si hi ha tradició de dir-se així. En el cas d’anomenar 
infants o càrrecs de xiquets o xiquetes, es dirà xiqueta Ana Claramunt, xiquet Joan Josep 
Peris. 
La relació continguda en l’annex II, més àmplia, és, diguem-ne, agosarada en la mesura 
que moltes de les solucions lingüístiques no estan establides per les institucions o 
autoritats lingüístiques de referència. Com que la tendència és feminitzar, es fa una 
proposta pràcticament de màxims, fins i tot en casos que la femenització pot resultar 
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curiosa, com ara metja, bisba/bisbessa. En canvi, s’ha optat per no feminitzar, de 
moment, governant, pilot, i superior perquè tenen altres connotacions. El criteri seguit en 
eixos casos curiosos esmentats és merament intuïtiu, com ho podrien dir i, de fet diuen, 
els i les parlants de manera natural. És fa notar que, d’acord amb el Diccionari normatiu 
valencià, la Gramàtica normativa valenciana i el programa SALT, s’establix la variació de 
gènere, optativa, en els oficis i professions amb terminació –iste/ista: 
periodiste/periodista, economiste/a, taxiste/a, socialiste/a, feixiste/a, ecologiste/a, etc. a 
més de mantindre’s, òbviament, la terminació en  –ista per als dos gèneres. 

3.-  TRACTAMENTS PERSONALS I PROTOCOLARIS 

En els escrits i comunicacions, tant de forma escrita com oral (per exemple en discursos 
o altres intervencions verbals) s’usarà el tractament generalitzat de senyor, senyora. El 
tractament de senyoreta es reservarà únicament per a les falleres, festeres, càrrecs 
femenins de festes, en el cas que eixes distincions siguen ocupats per dones fadrines. 
En el cas de càrrecs o funcions ocupats per xiquets i xiquetes, com ara consells 
d’infància i altres, el tractament és xiquet Carles Albentosa, xiqueta Júlia Ferrús, p.e. 
Els tractaments protocol·laris s’usaran d’acord amb l’establit en este Llibre d’estil, d’acord 
amb els  adoptats o que puguen adoptar l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la 
Generalitat Valenciana, els continguts en el Manual de documentació administrativa de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el llistat del programa SALT, i, en defecte, el 
que disposen els diferents ens normatius del domini lingüístic, així com els de la RAE i 
altres instàncies competents en la matèria. Pel que fa a ús d’abreviacions i majúscules i 
minúscules en els tractaments s’actuarà de la mateixa manera, d’acord amb l’AVL. 
No s’utilitzarà la fórmula del castellà don, doña, ni donya, només que de forma 
excepcional, que d’altra banda, d’acord amb els criteris del Butlletí Oficial de l’Estat 
(BOE), només s’usa per a la família reial. 
Tampoc s’utilitzarà l’article personal arcaic En, Na o N’, d’acord amb els usos del Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). 
En general, s’utilitzaran les formes de vosté en singular,  el/la/li i, esporàdicament, la 
forma vos en singular. 
Encara que s’utilitze el tractament generalitzat de senyor, senyora, Sr. Sra., en 
determinats casos, en els ordres del dia, actes, relació d’assistents a actes oficials i dins 
de qualsevol text es posarà el nom i cognoms de les persones mencionades de manera 
directa. No obstant això, quan es tracte de salutacions protocol·làries en discursos o 
altres actes solemnes, sí que es podrà usar el tractament que corresponga. 
Quan s’utilitzen abreviatures en els tractaments, s’han d’escriure amb majúscula inicial, i 
en eixe cas, el càrrec també anirà en majúscula.  
Si no hi va el tractament, el càrrec anirà en minúscula quan acompanye el nom o seguit 
de la preposició connectora de: el conseller de Cultura, l’alcaldessa, Elena Bastidas. En 
textos o documents de solemnitat, el càrrec en singular, quan no acompanye el nom i no 
vaja seguit de la preposició de, podrà anar excepcionalment en majúscula. També en 
textos d’exaltació festera com Clavariessa Major, Fallera Major, Festera Major. En este 
últim cas, òbviament, Alcalde, Alcaldessa i els altres càrrecs en singular que hi puguen 
haver aniran en majúscula. En càrrecs singulars o únics com Alcalde/essa, Secretari/ària 
General, Interventor/a, Tresorer/a, quan no acompanyen el nom de qui exercix eixa 
funció, el càrrec podrà anar en majúscula. 
Es podran utilitzar els renoms, malnoms o apel·latius si d’eixa manera s’ajuda a la 
identificació de la persona interessada, sempre que l’apel·latiu no resulte ofensiu o 
humiliant o despreciatiu per al mencionat o mencionada. 
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Formes dels tractaments més usuals:  
 
Administració local 
alcalde/alcaldessa 
Senyor/a 
 
alcalde/alcaldessa de grans ciutats 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
alcalde/alcaldessa de capital de província en general 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
  
president/presidenta de diputació provincial 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
president/presidenta de les diputacions provincials de Barcelona i de 
Madrid 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
Administració Autonòmica 
 
acadèmic/acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
adjunt/adjunta a la Sindicatura de Greuges 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
conseller/consellera de la Generalitat 
Honorable Senyor/a 
 
diputat/diputada de les Corts 
Il·lustre Senyor/a 
 
director/directora general de conselleria 
Il·lustríssim/a 
 
lletrat/lletrada major de les Corts 
Honrat/ada Senyor/a 
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president/presidenta de la Generalitat 
Molt Honorable Senyor/a 
 
president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Honorable Senyor/a 
 
president/presidenta del Comité Econòmic i Social 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
president/presidenta del Consell Valencià de Cultura 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
president/presidenta de les Corts 
Molt Excel·lent Senyor/a 
 
secretari/secretària (primer/a i segon/a) de les Corts 
Excel·lent Senyor/a 
 
secretari/secretària del Consell 
Honorable Senyor/a 
 
secretari/secretària general de conselleria 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
secretari/secretària general de la Sindicatura de Comptes 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
secretari/secretària general de la Sindicatura de Greuges 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
síndic/síndica de Greuges 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
síndic/a major de la Sindicatura de Comptes 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
vicepresident/vicepresidenta (primer/a i segon/a) de les Corts 
Excel·lent 
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Administració de l'estat  
 
ambaixador/ambaixadora  
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
cap d'estat (i el/la cònjuge)  
Excel·lència  
 
defensor/defensora del Poble 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
delegat/delegada del Govern de l'estat a la comunitat autònoma  
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
delegat/delegada provincial  
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
diputat/diputada 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
director/directora general  
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
ministre/ministra  
Senyor/a (abans Excel·lentíssim/a Senyor/a)  
 
president/presidenta del Congrés dels Diputats  
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
president/presidenta (i vocalies) de les reials acadèmies centrals de 
l'estat 
 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
  
president/presidenta del Govern  
Senyor/a (abans Excel·lentíssim/a Senyor/a) 
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president/presidenta del Senat  
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
president/presidenta del Tribunal de Comptes  
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
príncep/princesa; infant/infanta; pare, mare i germans del rei  
Sa Altesa Reial  
 
rei/reina  
Sa Majestat  
 
secretari/secretària d'Estat  
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
  
secretari/secretària general de delegació en una comunitat autònoma  
II·lustríssim/a Senyor/a 
  
secretari/secretària general de la Casa de Sa Majestat el Rei  
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
  
senador/senadora  
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
  
subdirector/subdirectora general  
Il·lustríssim/a Senyor/a 
  
subsecretari/subsecretària  
Il·lustríssim/a Senyor/a 
  
vicepresident/vicepresidenta del Govern 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
Àmbit judicial 
 
degà/degana dels col·legis oficials d’advocats (i procuradors) 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
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fiscal d’Audiència Provincial 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
fiscal del Tribunal Superior de Justícia 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
fiscal de sala del Tribunal Suprem 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
fiscal en cap d’Audiència Provincial 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia 
Excel·lentíssim Senyor/a 
 
fiscal general  de l’Estat 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
jutge/jutgessa 
Senyoria 
Senyor/a 
 
magistrat/magistrada d’Audiència Provincial 
Il·lustríssim/a 
Senyoria Il·lustríssima 
 
magistrat/magistrada de l’Audiència Nacional 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
Senyoria Il·lustríssima 
 
magistrat/magistrada del Tribunal Superior de Justícia 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
Excel·lència 
 
magistrat/magistrada del Tribunal Suprem 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
Excel·lència 
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magistrat jutge/magistrada jutgessa 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
Senyoria Il·lustríssima 
 
president/presidenta d’Audiència Provincial 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
Senyoria Il·lustríssima 
 
president/presidenta de l’Audiència Nacional 
excel·lentíssim/a Senyor/a 
Excel·lència 
 
president/presidenta del Consell General del Poder Judicial 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
president/presidenta del Tribunal Constitucional 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
president/presidenta del Tribunal Superior de Justícia 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
Excel·lència 
 
president/presidenta del Tribunal Suprem 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
Excel·lència 
 
secretari/secretària general del Consell General del Poder Judicial 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
Universitat  
 
degà/ degana de facultat  
Senyor/a (abans Il·lustríssim/a Senyor/a)  
 
director / directora d'escola universitària o d'institut universitari  
Senyor/a (Il·lustríssim/a Senyor/a) 
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director / directora d'institut universitari  
Senyor/a (abans Il·lustríssim/a Senyor/a) 
 
gerent  
Senyor/a (abans Excel·lentíssim Senyor/a) 
 
 
president/ presidenta del Consell d'Universitats  
Senyor/a (Excel·lentíssim/a Senyor/a) 
 
rector/rectora  
Senyor/a (abans Excel·lentíssim/a i Magnífic/a 
Senyor/a) 
 
secretari/ secretària general del Consell d'Universitats  
Senyor/a (Il·lustríssim/a Senyor/a) 
 
secretari/secretària general d'universitat  
Senyor/a (abans Il·lustríssim/a Senyor/a) 
 
síndic/a de Greuges o defensor/defensora de la comunitat universitària  
Senyor/a (abans Il·lustríssim/a Senyor/a) 
 
vicedegà/vicedegana  
Senyor/a (abans Il·lustríssim/a Senyor/a) 
 
vicegerent  
Senyor/a (abans Il·lustríssim/a Senyor/a) 
 
vicerector/vicerectora  
Senyor/a (abans Excel·lentíssim/a)  
 
Església catòlica 
 
arquebisbe 
Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor/a 
 
bisbe 
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Il·lustríssim i Reverendíssim Senyor/a 
 
canceller secretari 
Molt Il·lustre Senyor/a 
 
canonge 
Molt Il·lustre Senyor/a 
 
cardenal 
Eminentíssim I Reverendíssim Senyor/a 
 
degà del capítol d’una catedral 
Il·lustríssim Senyor/a 
 
papa 
Sa Santedat 
 
president de la Conferència Episcopal Espanyola 
Excel·lentíssim i Reverendíssim Senyor/a 
 
prevere 
Reverend Pare 
 
rector d’un seminari 
Il·lustríssim Senyor/a 
 
superior/superiora general d’orde i de congregació religiosa 
Reverendíssim Pare/Reverendíssima Mare 
 
vicari general o episcopal 
Il·lustríssim Senyor/a 
 
Exèrcit 
 
almirall/almirallessa 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
capità/capitana general 
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Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
coronel/coronela 
Il·lustríssim/a Senyor/a 
 
general/generala 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 
 
tinent general/tinenta general 
Excel·lentíssim/a Senyor/a 

4.-  MAJÚSCULES I MINÚSCULES 

L’ús de majúscules i minúscules es farà d’acord amb la relació i els criteris establits en 
este Llibre d’estil i en el Manual de documentació administrativa de l’AVL, així com els 
continguts en el programa SALT; es tindrà també com a referent, en esta i en les altres 
qüestions, el Manual de documents i llenguatge administratius de la Universitat Jaume I i 
de les universitats valencianes i els disposats o avalats per la Real Academia Española i 
altres instàncies de l’estat relacionades amb la matèria i usos del llenguatge 
administratiu.  No obstant, per remarcar el caràcter distintiu de lleis o de denominacions 
genèriques  quan acompanyen noms propis, de topònims, de vies urbanes, etc., en 
determinats casos es podrà considerar-se prescindible l’ús de la minúscula, com per 
exemple el nom de les lleis, normes generals i disposicions municipals com ara 
ordenances, edictes i bans; noms de projectes, denominació d’obres, part genèrica de la 
toponímia ( p.e. Barranc d’/de, Camí Vell, etc.) o de vies urbanes (Plaça Major). 
Semblantment s’actuarà en lleis i normes de rang superior en un text que se citen 
disposicions municipals, perquè seria contradictori posar Ordenança Municipal sobre la 
Tinença de Gossos Perillosos al costat de Llei d’ús i ensenyament del valencià o de Llei 
d’ordenació educativa. 
Els càrrecs en general, seguint l’establit en els manuals de llenguatge administratiu i en 
els mitjans de comunicació, van en minúscula, excepte quan acompanyen els 
tractaments abreviats, que van en majúscula, o en els casos esmentats anteriorment. 
També, com s’ha indicat en l’apartat dels tractaments, en càrrecs singulars o únics com 
Alcalde/essa, Secretari/ària general, Interventor/a, Tresorer/a, quan no acompanyen el 
nom de qui exercix eixa funció, el càrrec podrà anar en majúscula. 
Les paraules que donen nom i van en la part superior d’un document, com ara 
INFORME, DECRET, NOTIFICACIÓ, etc.,  i els vocables clau de documents com 
certificats, models de sol·licitud, etc., aniran totes les lletres en majúscula, p.e. 
CERTIFIQUE, RESOLC, EXPOSE, SOL·LICITE, etc. 

Consideracions generals  

La lletra majúscula es diu així perquè és més gran que l'ordinària (dita minúscula) i, 
sovint, presenta també una forma diferent. Fonamentalment, la lletra majúscula servix 
per a destacar una paraula que comença una frase en uns contexts determinats (funció 
demarcativa) i per a identificar els termes i les expressions que tenen una categoria de 
nom propi [funció distintiva].  
Cal tindre en compte les següents consideracions generals pel que fa a l'ús de la lletra 
majúscula:  
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a) Les lletres escrites en majúscula han de rebre el mateix tractament, pel que fa a 
l'accentuació i a l'ús de la dièresi, que si estigueren escrites en minúscula, quan així ho 
exigisquen les regles d'accentuació: 

Àngel   CASTELLÓ DE LA PLANA  
l'Índia   NOVETLÈ  
Òscar   TÈCNIC URBANÍSTIC  
Úrsula  ALTA TRAÏCIÓ  

b) En les paraules que comencen amb un dígraf, només s'escriu en majúscula la primera 
lletra:  

Guillem  
Lluïsa  
Querol  
Txad  

e) En les paraules compostes de grafia aglutinada (amb guionet o sense), només s'escriu 
en majúscula la primera lletra del primer constituent:  

Euràsia  
Bellreguard  
Sud-àfrica  
Vila-real  

OBSERVACIÓ: En certs topònims estrangers que es mantenen sense adaptar, també 
s'escriu en majúscula la primera lletra del segon constituent: Guinea-Bissau, Baden-
Baden.  

La funció demarcativa  

Les majúscules amb funció demarcativa singularitzen una paraula per la posició que 
ocupa en el text. S'escriuen amb la inicial en majúscula les paraules que es troben:  
a) A principi de paràgraf:  

No vullc res. 
b) Després de punt: 

T'he dit que no volia res. Per favor, no m 'ho tornes a preguntar  
c) Després dels signes d'interrogació o d'exclamació:  

Saps què et dic? Que ja està bé. Demà, més. 
Prou! Ja no vullc dir res més! 

OBSERVACIÓ: Quan estos signes no marquen el final d'una frase, poden anar 
acompanyats d'una coma o d'altres signes de puntuació, i en eixe cas la paraula següent 
s'escriu en minúscula: Ell és, com t'ho diria?, absolutament original. La seua situació és, 
ai!, molt precària.  
d) Després de punts suspensius:  

No ho veig clar ... De totes maneres, ja en parlarem.  
OBSERVACIÓ: Quan este signe indica una suspensió momentània del discurs, sense 
tancar la frase, la represa del discurs s'inicia amb minúscula inicial: No em vaig atrevir a 
dir res ... en aquella situació tan tensa.  
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La funció distintiva  

Les majúscules amb funció distintiva singularitzen una paraula per la seua pròpia 
naturalesa. S'escriuen amb la inicial en majúscula els casos següents:  
a) Els noms propis de persona, divinitats, llinatges, dinasties, malnoms, renoms, 
sobrenoms, pseudònims, etc.:  

Constantí Llombart  
Voro  
Jehovà 
Al·là 
la família  Peris  
Alfons el Magnànim  
el Palleter  

OBSERVACIÓ: S'escriuen en minúscula alguns noms propis que s'han lexicalitzat:  
un adonis, un casanova, un judes, etc.  
S’escriuen en minúscula els articles que acompanyen els renoms, malnoms i, si fa el cas, 
el noms: el Xato, el Genovés, el Pere, la Gemma. 
També s’escriuen en minúscula les preposicions i/o els articles quan acompanyen un 
cognom, però en majúscula el primer element si a la persona se la cita pel cognom: 
Antoni de la Torre, Rafael de la Quadra, Adela del Olmo, però De la Torre, De la Quadra, 
Del Olmo. 
b) Els noms propis d'animals i plantes singularitzats:  

la mona Xita  
el gos Milú  

c) Els noms propis d'objectes singularitzats i de vehicles [trens, naus, aeronaus, etc.]:  
l'Excalibur  
l'Orient Express  
el Sputnik  

d) Les marques de productes i denominacions oficials d'origen:  
un Renault  
Kaki Ribera del Xúquer 
vi de Requena-Utiel  
torró de Xixona  

OBSERVACIÓ: Les denominacions genèriques que procedixen de noms propis 
(topònims, marques, noms de descobridors o inventors) s'escriuen en minúscula: un 
'rioja' excel·lent, un ‘jeep', la freqüència en hertzs.  
e) Els noms d'institucions, organismes, entitats, empreses, establiments i òrgans de 
gestió:  

Alzira Ràdio 
la Conselleria de Presidència 
el Teatre Principal  
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l'Hotel Túria  
la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià  
Ajuntament d’Alzira 
Hospital de la Ribera 
Gran Teatre d’Alzira 

f) Les festivitats i celebracions populars:  
la nit de Sant Joan  
el Nou d'Octubre  
el dia de Cap d’Any  
les festes de Nadal 
festes de Sant Bernat  

g) Els fets històrics singulars:  
la Revolució Francesa  
la Guerra dels Trenta Anys  
la Setmana Tràgica  
el Maig del 68  

h) Els planetes, constel·lacions i estreles:  
la Terra  
l'Óssa Major  
la Lluna  
el Sol  

OBSERVACIÓ: Les paraules terra, sol i lluna s'escriuen en minúscula en els contexts 
que no són propis de l'astronomia: Defén la terra. La destrucció de la terra. Fa un sol de 
justícia. Li agrada fotografiar postes de sol. Encara que estiga núvol, sempre porta 
ulleres de sol. Hem sopat a la llum de la lluna. Hui hi ha lluna plena. Han tornat de la 
lluna de mel.  
i) Els noms de monuments i edificis singulars:  

la Gallera 
les Escoles Pies 
el Palau de la Música  
l'Almodí  
la Sala dels Espills  
la Casa de la Beneficència  

j) Els topònims, corònims i altres denominacions geopolítiques:  
I’Alcúdia 
la Barraca 
la Casella 
la Murta 
el Cavall Bernat 
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la Safor  
el País Basc  
la Costa Blanca  
el Pròxim Orient  
el Tercer Món  

OBSERVACIÓ: Els articles, les preposicions i les conjuncions que formen part dels 
topònims i corònims valencians o valencianitzats s'escriuen en minúscula: Bonrepòs i 
Mirambell, la Font d'en Carròs, la Barraca, el Perelló, el Palmar, l'Eliana, el Caire, la 
Manxa. Les denominacions genèriques que, a vegades, acompanyen els noms 
geogràfics també s'escriuen en minúscula, excepte si estes denominacions han passat a 
formar part del mateix topònim: el carrer Ample, la plaça de l'Arc, el passeig de la 
Petxina, el barri d’Orriols, la serra de Mariola, el mar Mediterrani (però la Vall d'Albaida, la 
Font Roja). Els articles dels topònims no valencians ni valencianitzats, en canvi, porten la 
inicial en majúscula: O Grove, Las Hurdes, La Spezia, Le Havre, Los Ángeles. 
k) Les formes protocol·làries de tractament:  

el Molt Honorable Senyor President de la Generalitat  
l’ Excel·lentíssim i Magnífic Senyor Rector  

OBSERVACIÓ: La designació estricta dels càrrecs s'escriu en minúscula: la presidenta 
de les Corts, el degà de la Facultat de Filologia. No obstant caldrà tindre en compte 
l’observació mencionada pel que fa als càrrecs quan no acompanyen el nom. 
I) Els plans d'estudi, assignatures i titulacions:  

ha cursat estudis d'Ensenyança Secundària Obligatòria  
fa classes de Física Quàntica  
és llicenciada en Història Contemporània 
és graduat en Magisteri 

m) Els títols de llibres, obres teatrals, musicals, cinematogràfiques i d'arts plàstiques:  
el Decameró  
la Pietat  
l'Oda a l'alegria  

n) Les lleis, codis jurídics i altres disposicions legals:  
la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià  
el Codi Penal  
la Resolució 10/2014  

o) Les entitats abstractes instituïdes oficialment, imposts, etc.:  
ha sigut declarat Bé d'lnterés Cultural  
és Monument Històric Nacional  
el Parc Natural de la Serra d'Espadà  
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques  

p) Els noms de congressos, seminaris, certàmens, etc.:  
XXVI Premis Literaris Ciutat d’Alzira 
XLII Jocs Florals de la Vila d’Alberic  
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I Simposi del Professorat de Valencià  
III Certamen de Bandes de Música  

OBSERVACIÓ: S’evitarà escriute tot en majúscules els textos dels documents, com ara 
en avisos, bans, edictes, comunicacions, etc., ja que el text amb la lletra de pal dificulta la 
comprensió. 

5.-  PUNTUACIÓ 

En els aspectes referits a la puntuació com ús de la coma, punt, punt i coma, dos punts, 
guió, guionet i cometes es prendrà com a model de referència este Llibre d’estil i per 
defecte el Manual de documentació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el SALT i el 
Manual de documents i llenguatge administratius de la UJI i altres disposats per les 
instàncies normatives de l’estat. 
Entre l’alternativa entre coma o dos punts després dels encapçalaments com 
CERTIFIQUE, EXPOSE, SOL·LICITE o FAIG CONSTAR es recomana l’ús dels dos 
punts. 
En general s’usaran les cometes altes, no obstant quan un document en reproduïsca un 
altre, com ara una notificació que reproduïx un acord pres per algun òrgan de 
l’Ajuntament, s’usaran cometes baixes al començament i al final de la reproducció del 
document base de la notificació. 
La coma en els decimals es posarà baix: 140,70 €. 
En les referències horàries es posarà, preferentment, punt per a separar les hores dels 
minuts: l’acte tindrà lloc a les 21.30 h. També es poden posar els dos punts per a eixa 
funció: la sessió va començar a les 20:45. 
De la mateixa manera que no es posa punt per a separar els números del DNI, de la 
Seguretat Social, ni dels anys, igualment es farà en els números de telèfons 96 645 92 
52, 679 880 348. En les sigles i en acrònims tampoc es posa punt: el MUMA, la 
UNESCO, l’ONU, la RENFE. 
En les expressions de tipus alternatiu copulatives i/o disjuntives es podrà posar la barra 
inclinada per a marcar el caràcter d’eixe sentit. Ens basarem en els projectes de 
l’arquitecte/a i/o de l’enginyer/a. 
La puntuació servix generalment per a marcar les pauses i l’entonació, i depén moltes 
vegades de l’estil i de la manera d’expressar-se de la persona que escriu. No obstant hi 
ha casos en què l’ús d’un signe de puntuació determinat és preceptiu, perquè marca la 
diferencia de significat, i en d’altres és subjectiu. Ací només fem referència als usos 
principals de cada signe que ens poden plantejar algun dubte.  

La coma 

La coma (,) representa una pausa breu o una inflexió en el discurs. S’usa en els casos 
següents: 
a) Per a separar els diversos elements d’una enumeració: 

Comprarem ordinadors, impressores, tinta, material d’oficina...  
Vingueren tots a la festa, pares i mares, cosins, iaios,amics... 

Quan l’últim element d’una enumeració va unit als anteriors amb les conjuncions i, o i ni, 
no es posa coma: 

Què vols beure? Aigua, vi o cervesa? 
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La meua neboda és alegre, molt humana i intel·ligent. 
No tenia ganes ni de menjar ni de parlar. 

No obstant, sí que es posa coma entre l’acabament d’una oració i abans d’una frase 
començada per i, quan  introduïx un contingut diferent com ara una conclusió, una causa, 
un aclariment, un matís d’adversitat, etc.: 

Va actuar sense contemplacions, i segurament eixe va ser el seu error.  
Quan el subjecte és una enumeració d’elements que es tanca amb la paraula etcètera, (o 
etc.), cal acotar-la amb coma. 
 

La creació de plataformes d’intercanvi d’informació, documentació, aplicacions 
informàtiques, etc., és fonamental per a la nostra organització. 

 
b) Per a aïllar un vocatiu: 

Senyor Sastre, escolte el que li dic. 
c) Per a separar incisos explicatius: 

Esta proposta, que ja vaig explicar ahir, a la llarga serà beneficiosa per al barri. 
d) Per a marcar l’elisió d’un verb: 

La taronja valenciana, la de millor qualitat. 
 
I entre altres, en casos com: 
Dates:  

Alzira, 23 d’octubre de 2013. 
Adreces:  

Plaça de la Constitució, 5, 2n, 1a. 
Fórmules de salutació i despedida en les cartes: 

Benvolguda senyora.              
Cordialment, Eva Peris. 

Nom d’empreses i sigles:  
GREFUSA, SL; FRUDESA, SA 

Data de promulgació de textos normatius:  
Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià. 

Decimals:  
347, 28 euros. 

 

El punt 

El punt representa una pausa important en l’escriptura. La paraula que seguix s’escriu en 
majúscula. Segons la funció que realitza, es distingixen tres tipus de punt: el punt i 
seguit, el punt i a part i el punt final. A més, entre altres, té estos usos: 
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Abreviatures:  
pl. av., pàg., pda. 

Fraccions horàries:  
La notaria de la plaça obri a les 9.30 h. 

Apartats:  
1. 2. 3. (no s’afegix guionet).  
Però: Si els apartats van en lletres, s’utilitzarà el parèntesi tancat i la lletra l’escriurem 
en cursiva: 

 
a) b) c) 

Quantitats:  
1.500.000 euros. 

No es posa punt en telèfons, faxos, anys, DNI, NIF, pàgines, núm. de Seguretat Social: 
 Tel. 96 201 33 99; fax 96 241 68 43; l’any 2007, codi postal, 46 600 Alzira; DNI/NIF 
20 880 734 M (amb espais  el cas de xifres llargues) , pàgina 3443;SS 46 009 539 162 
50 T. 

Sigles o símbols:  
ONU, UNESCO, UGT, 18 km, 40 l, 3 m 

Títols o subtítols, rètols o indicadors:  
AMB AIGUA NO PASSEU 
Casa de la Cultura 

Dates, signatures:  
Alzira, 21 d’octubre de 2014 
 Josep Marqués i Ferrer 

Darrere d’un altre punt: etc.; tampoc darrere dels signes d’admiració o d’interrogació: 
Quina alegria m’has donat! No t’esperava.  
Vindràs demà? Si no véns, m’enfadaré. 

No es posa punt tampoc darrere de les lletres que fan de marca d’ordinal: 
1r, 2n, 3r, 4t, 5é, 6é 

OBSERVACIÓ: sí que es posa punt en les quantitats, per a separar els milers: 
La partida de Serveis Socials té una consignació de 250.500 euros. 

  

Dos punts 

Els dos punts s’usen, entre altres, en casos com els següents:  
Enumeracions: 

 Cal aportar la documentació següent: fotocòpia del DNI, certificat d’empadronament i 
fotocòpia dels rebuts. 

 Exemplificacions:  
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Hi ha dos tipus d’ofici: l’intern i l’extern.  
Les infraccions lleus (per exemple: els retards)... 

Després dels dos punts s’escriu en minúscula, llevat que la paraula o la frase, vagen 
sempre en majúscula: 

Les capitals de província valencianes són tres: Alacant, Castelló i València 
Citacions textuals o reproduccions en estil directe: 

 L’alcaldessa demana que consten a l’acta que ella va afirmar exactament: “ ...”; 
l’article 33 de la Constitució diu el següent: “Ningú no....” 

 
En documents administratius, després dels mots: expose, sol·licite, certifique (certificats), 
etc. En estos casos escrivim totes les lletres de la paraula en majúscula: EXPOSE: 
Que....; CERTIFIQUE: Que... 
 

Punt i coma 

S’usa, entre altres, en oracions completes vinculades estretament pel significant:  
En primer lloc intervindrà el president de la Mancomunitat; en segon lloc, el conseller 
de Medi Ambient... 

Sèries enumeratives separades ja per comes:  
De conformitat amb el que disposen l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Hisendes Locals; la Llei 39/1988...; Intervindran en l’acte Josepa 
Climent i Pérez, delegada de…; Josep Maria Asensio i Aguilera, catedràtic del 
Departament de Pedagogia Sistemàtica de...; 

Davant conjuncions adversatives en clàusules llargues:  
Teniu quinze dies per esmenar la mancances del projecte; en cas contrari, 
l’Ajuntament dictarà resolució... 

 

Els punts suspensius 

Els punts suspensius només en són tres. Poden fer de punt i seguit, punt i a part i punt 
final. No poden coincidir amb etc.,ni poden anar darrere de coma. 
Van en frases inacabades; per a expressar sorpresa, dubte o suspens; en una omissió 
de text, en una enumeració si es vol donar a entendre que no és exhaustiva. 
Exemples: 

Volia dir-te... bé..., que si vols que anem al cine 
Mestres, pares, alumnes... Tots estaven d’acord amb la proposta. 
L’esmentada Llei, en l’article 12 diu: “Estes normes són d’obligat compliment i [...], per 
això es disposaran els recursos i instruments ja relacionats en l’article 11.” 

 

El guió 
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S’escriu immediatament davant de la paraula que obri un incís i immediatament darrere 
de la que el tanca, i es fixa un espai en blanc abans del guió d’obertura i de clausura 
(llevat que hi haja coma). 
Exemples: 

La falta de matèries primeres −un dels principals problemes− ha fet que s’haja 
ressentit la producció. 

Si l’incís és al final d’una frase, acaba en punt i s’omet el guió de tancament.  
Noms com Riera Merdans i Torrent Caganell són d’allò més curiosos –n’hi ha per a 
tots els gustos. 

Dates abreujades:  
 

14-2-00. 
Enumeracions:  

El contractista tindrà dret a indemnització en els casos següents:  
-incendis 
-inundacions... 

Catàlegs, índex analítics, i bibliografies (evitem repetir la paraula immediatament 
superior): 

-Ordenança municipal, 21 
-Concepte i requisits, 23 
-Modificació, 25 

 

El guionet 

També s’anomena guió curt, en contraposició amb el guió. 
S’escriu unit a l’element o als elements que acompanya, sense deixar-hi cap espai 
entremig. 
Mots compostos (-r, -s, -x, punts cardinals...):  

para-xocs, Mont-roig, Vila-seca, despús-ahir, nord-est…  
Recordem que la majoria s’escriuen sense guionet i junts: vistiplau, socioeconòmic... 

 Numerals (regla D-U-C –desenes+unitats+centenes-):  
cinquanta-huit, tres-cents... 

Pronoms febles:  
notificar-vos, citar-vos... 

Ela geminada: substituïx el punt volat si s’ha de partir a final de ratlla. Altrament cal fer 
servir sempre el punt volat, mai el punt.  
Període cronològic (successions d’anys i mesos, pàgines…): 

Vegeu les pàgines 228-231; El programa del Govern municipal 2000-2004; …durant el 
període juliol-setembre… 

Les cometes 
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S’escriuen immediatament abans i després de la paraula que inclouen o immediatament 
abans de la primera i després de l’última paraula de la frase que emmarquen. Exemple: 

“Té vosté la paraula”, va indicar la presidenta. 
Per establir un criteri coherent, podem fer servir les cometes dobles altes o angleses (“ ”), 
però en les reproduccions de declaracions farem servir les baixes. Exemple: 

El regidor va dir ‹‹Propose a la regidora de Serveis Públics per a eixa comissió››. 
Observem que quan el text citat és una oració completa, el comencem en majúscula i el 
punt final de la citació el posem dins de les cometes; si no és així, comencem amb 
minúscula i posem el punt fora. 
 
La coma, el punt i coma i els dos punts han d’anar fora de les cometes tancades, en 
estos casos.  
Sentit especial: sol·licitar una subvenció de les anomenades “grans ajudes”... 
Citacions: 

 “Igualment es podrà concedir l’excedència voluntària als funcionaris quan la sol·liciten 
per interés particular”. 
 “L’article 7 estableix que: “Són funcions publiques...” 

Títols de les parts d’una obra o publicació periòdica: articles, capítols, seccions...:  
Vos faig arribar una fotocòpia de l’article “Alzira, illa del Xúquer”. 

Títols de col·leccions de llibres, col·leccions de discos...:  
De la col·lecció “L’eclèctica”. 

 

Els signes d’interrogació i d’exclamació 

 Els signes d’interrogació i d’exclamació poden utilitzar-se només al final del període 
exclamatiu (!) o interrogatiu (?), o al començament i al final, quan hi puga haver confusió 
o ambigüitat (¡!), (¿?): 

Quan podem tindre l’informe? 
Però ¿quantes hores ha fet de més? 
¡Vaja-se’n ja i no torne més a esta casa! 
Oh! Quina sorpresa! 

El signes d’interrogació i d’exclamació de tancament poden anar immediatament després 
de punts suspensius o dels signes d’incís (parèntesis, guions i cometes): 

Vol dir això que...? 
¿Pot justificar-se en algun cas la violència –es preguntà el conferenciant-? 
Quan vinga, ja el mampendré...! 
La veritat és que que no està massa “catòlic”! 

Poden anar també davant d’una coma, d’un punt i coma i de dos punts: 
Vull saber tres coses: a on va ocórrer?, des de quan té eixos costums i per què?; a 
més, ho ha fet per les meues exigències?: treballar, estudiar i portar-se bé? 

Però no poden anar seguits de punt. 
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El parèntesi 

Els parèntesis dobles () s’usen per a desplegar una sigla o símbol; per a tancar una sigla 
o símbol després del nom desplegat; per a intercalar una informació complementària; en 
acotacions, etc. També s’usa el parèntesi de tancament ) per a introduir una lletra d’orde 
en una enumeració. Exemple: 

El pressupost d’enguany (dos milions d’euros) és suficient per a dur a terme les obres 
pressupostades. 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA). 
L’ONU (Organització de les Nacions Unides). 
Les funcions de les Corts: 
a) Aprovar els pressupostos de la Generalitat 
b) Controlar l’acció del Consell 

 

La barra inclinada 

La barra inclinada s’usa per a indicar una segona forma: 
senyor/senyora, Sr./a., el sol·licitant/la sol·licitant; per a indicar oposició, relacions 
est/oest, les grafies r/rr; en algunes abreviatures c/, c/c, a/e o combinacions km/h. Es fa 
l’observació que en cas que la barra inclinada acompanye una abreviatura, no hi ha punt, 
c/, però sí que és correcte l’abreviatura amb punt, c.; no obstant, en eixos casos usarem 
l’abreviatura amb barra inclinada.  
 

L’asterisc 

L’asterisc s’usa per a fer una crida dins d’un text o per a indicar que la paraula o 
l’expressió que ve a continuació no està admesa normativament, o és incorrecta o 
agramatical. Exemple: 

Eixa norma ve reconeguda en la LUEV*  *Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 
La paraula correcta és “soroll” i no *roïdo 

 

Coincidència de signes de puntuació 

La coma no pot anar davant de parèntesi, guió o claudàtor d’obertura, ni davant de punts 
suspensius. També anirà darrere de les cometes de tancament d’una citació, i davant de 
les d’obertura del segon fragment citat. 
Els punts suspensius sempre van anteposats a tots els signes de pausa. 
No es posa punt darrere dels signes d’interrogació ni d’admiració, ja que al final de la 
frase o oració tenen valor de punt final. 
No poden coincidir dos punts seguits. En el cas del punt d’una abreviatura, se’n quedarà 
un. Sí que es manté el punt de l’abreviatura quan després hi ha un altre signe, encara 
que siga el d’interrogació o el d’admiració. 
No és convenient utilitzar dues vegades seguides els dos punts en una mateixa frase, 
sense una forta pausa de punt o punt i coma.  
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6.-  TIPUS DE LLETRA 

Se seguirà en general el criteri establit en este Llibre d’estil i, en defecte, en el Manual de 
documents administratius de l’AVL o el SALT, i, en allò no recollit explícitament per estos, 
en el Manual de documents i llenguatge administratius i els que disposen les instàncies 
normatives de l’estat. 
 

La redona  

La lletra redona (també anomenada romana) es caracteritza perquè l'ast de la lletra és 
perpendicular a la línia. Normalment, s'utilitza com a base de la composició de texts. 
Però, en el cas que el text estiga compost en lletra cursiva les funcions pròpies d'eixe 
tipus de lletra se solen assignar a la redona o a les cometes simples:  
Ha publicat un article en la revista Saó. 
Ha publicat un article en la revista Saó 
OBSERVACIÓ: Cal tindre en compte que s'escriuen en redona:  
a) Els noms de marques comercials: Caroche, Fagor, Renault  
b) Els noms d'establiments comercials o d'oci: Pans&Company, Mercadona, El Corte 
Inglés  
c) Els noms propis de persona o personatge de ficció: Carmesina, El Quixot, Pumbi, Nelo 
Bacora.  
 

La cursiva  

La lletra cursiva (també anomenada itàlica o bastarda) té els traços inclinats cap a la 
dreta, ja que tendix a imitar les formes de la lletra manuscrita. S'utilitza fonamentalment 
amb una funció diacrítica, bé per a citar (és a dir, per a indicar que les paraules escrites 
en cursiva es corresponen fidelment amb un altre text), per a exemplificar una definició o 
descripció o bé per a emfatitzar alguna lletra, paraula o fragment dins del text. Així, de 
manera específica, s'escriuen en cursiva:  
a) Els títols de llibres, diaris, revistes i altres publicacions periòdiques:  

“Martí Domínguez va publicar la novella Els horts l'any 1972”. 
“Té la col·lecció sencera de la revista Gorg”. 

OBSERVACIÓ: Si el títol d'un llibre inclou alhora el títol d'un altre llibre, no cal marcar-lo 
d'una manera especial, si bé pot acotar-se entre cometes simples:  

“El llibre Algunes consideracions per a l'anàlisi estilística de Tirant lo Blanc va rebre el 
XXXII Premi Senyera.” 

O bé:  
“El llibre Algunes consideracions per a l'anàlisi estilística de ‘Tirant lo Blanc' va rebre el 
XXXII Premi Senyera.” 

b) Els títols d'obres pictòriques, escultòriques, musicals, etc.:  
“Una de les obres més conegudes de Sorolla és I encara diuen que el peix és car.” 
 “L'obra Cosmos 62 de l'escultor Andreu Alfaro està en una platja prop del Penyal 
d'Ifac.” 
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c) Els títols de pel·lícules, obres de teatre i programes de ràdio i televisió:  
“La pel·lícula Gràcies per la propina està ambientada a València.” 
“El programa Colp d'ull ha rebut el Premi de la Crítica.” 

d) Els noms propis de naus, aeronaus, satèl·lits, ferrocarrils, etc.:  
“Ahir va salpar la corbeta Diana del port d'Alacant.” 
“L’avió Ciutat de València fa diàriament el trajecte València-Barcelona.” 

OBSERVACIÓ: Els noms de sèries o models s’escriuen en redona:  
“Va viatjar en un Boeing 707 de Madrid a Nova York.”  

e) Les paraules o expressions utilitzades amb valor metalingüístic, és a dir quan es dóna 
informació d’estes o quan se citen com a exemple: 

“El verb caldre és impersonal.” 
“Cal distingir entre el significat de les paraules reg i rec.” 
“La lletra a és la primera de l’abecedari.” 
“Alzira s’escriu amb z.” 

f) Els pseudònims, sobrenoms, renoms i àlies, quan acompanyen el nom propi de la 
persona:  

“Joan Navarro, l’Encobert, va ser ajusticiat a Burjassot l'any 1522.”  
“Josep Martínez Ruiz, Azorín, va nàixer en la ciutat de Monòver.” 

OBSERVACIÓ: Quan s'esmenten sense acompanyar el nom propi, s’escriuen en redona:  
Azorín va ser un dels principals representants de l'anomenada Generació del 98,  
g) Les paraules o expressions escrites expressament de forma incorrecta:  

“El va detindre un monocipal.” 
“No parava de dir que s'havia marejat pel roïdo infernal que produïa aquella màquina.” 

h) Les paraules o expressions procedents d'altres llengües sense adaptar gràficament:  
 “Li agrada molt la música country.” 
“Ha posat una boutique en la plaça Major.” 
“Fou nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat d'Alacant.” 

OBSERVACIÓ: Quan els estrangerismes s’adapten gràficament, passen a escriure’s en 
redona:  

“Van celebrar un míting a Alzira.” 
i) Les paraules o expressions a les quals es vol conferir un sentit específic dins del text:  

“Quan parla d'ells, no pot dissimular el seu menyspreu.” 
“També dormir és pensar.” 

OBSERVACIÓ: Amb eixa mateixa funció, també és molt habitual l'ús de les cometes:  
“També "dormir" és "pensar".” 

j) Les acotacions en les obres de teatre i instruccions de guions cinematogràfics:  
“AGUSTÍ [refusant el vi]: ¡El cos és meu!” 
“HUGO: No ho sé. [Pausa.] Quan la toca té un aspecte autèntic.” 

k) Per a paraules, expressions o frases posades com a exemple. 
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“Majestat s’escriu amb jota”. 
l) Les lletres minúscules que s’utilitzen per a introduir els diversos apartats d’una 
enumeració s’escriuen en cursiva (però el parèntesi de tancament s’escriu en redona): 

“Ha de presentar la documentació següent: 
 a) Títol de llicenciat/ada. 
 b) Màster en l’especialitat d’Urbanisme, Territori o Medi Ambient. 
 c) Certificat de coneixements d’idiomes”. 

 

La negreta  

La lletra negreta es diu així perquè té el traç més gruixut que les altres lletres de la 
mateixa família. Pot ser tant redona com cursiva, i s'utilitza per a destacar i facilitar la 
localització d'una determinada paraula o expressió, especialment en els títols de capítols, 
apartats i paràgrafs; en les entrades i les locucions de diccionaris i enciclopèdies; sovint 
també per a destacar els noms propis en certes notícies de premsa, etc. 
Seguint el criteri dels mitjans de comunicació escrits, el nom de les persones citades en 
un document s’escriurà en negreta la primera vegada que se cite. En el cas de la relació 
de components d’un òrgan, d’assistència o absència a una reunió, s’escriurà en negreta 
en la llista, i en redona quan la persona torne a ser esmentada en el text. 
Els advertiments de terminis a què tenen dret les persones interessades en les 
notificacions es faran en negreta.  

“...el pagament s’haurà de fer en el termini de 10 dies” o “...pot interposar recurs 
en el termini de 20  dies...” 
 
Les activitats del sector primari  
 
En la segona mitat del segle XX, l'activitat agrària va passar d'una agricultura 
tradicional, que ocupava mà d'obra abundant, a una agricultura evolucionada o de 
mercat.  
 
síndrome PAT. 1. f. Conjunt de símptomes i signes que definixen clínicament una 
malaltia, 2. a. f. Agrupament de símptomes amb personalitat clínica acusada descrit 
per un determinat autor.  
b. síndrome angiospasmòdica (o de Hirtz) Conjunt d'accidents determinats per 
l'espasme dels vasos sanguinis dels membres, de les vísceres o d'una regió més o 
menys limitada. c. síndrome d'abstinència Conjunt d'alteracions psíquiques i físiques 
produïdes per la cessació del consum habitual de qualsevol tipus de droga.  

 

La versaleta  

La lletra versaleta presenta els caràcters propis de les majúscules però amb una alçària 
igual, o lleugerament superior, a les minúscules. El seu ús sol reservar-se per als casos 
següents:  
a) Les xifres romanes, quan acompanyen una paraula que s'escriu en minúscula, com 
ara segles, mil·lennis, volums, toms, etc., se solen escriure en versaleta:  



 31

Es tracta d'un ús que data del segle XVIII.  
Apareix referit en el volum III de les seues obres completes.  

OBSERVACIÓ: Però s'escriuen en majúscula si acompanyen una paraula escrita amb 
majúscula inicial:  

Pius V.  
b) Els ètims, és a dir, les formes originàries de les paraules, se solen escriure en 
versaleta:  

La paraula càtedra i la paraula cadira deriven del mateix ètim llatí: CATHEDRA.  
Segons Coromines, la paraula rodeno deriva del gòtic RAUDAN.  

c) Els cognoms dels autors, amb majúscula inicial, en les notes a peu de pàgina, 
bibliografies, índexs onomàstics, etc.:  

SIMEON RIERA, J. Daniel: El mite d’Àfrica, Universitat de València, València, 2002.  
CASP, Xavier: Aires de cançó, Barcelona, 1950.  

 
d) Els noms de personatges en obres de teatre i guions cinematogràfics:  

SAVONAROLA: El poble tallarà de soca-rel tanta malignitat.  
CÈSAR: Roma m'aclama com un nou Juli Cèsar.  

 

7.-  EXPRESSIONS NUMÈRIQUES I D’ESPAI 

A pesar que seria convenient que la paraula número indicara també quantitat, pluralitat, 
globalitat, mentres l'AVL no ho considere així es mantindrà la distinció entre nombre, que 
significa quantitat i número, que és la xifra que forma part d’una sèrie:  

El nombre d’abonaments supera el de socis/sòcies. El número de la sort ha sigut el 
92. 

S’escriuran en xifres les llistes o relacions encara que siguen inferiors a 10:  
25 bolígrafs, 3 gomes d’esborrar.  

Els números que indiquen percentatges, els d’edificis, carrers, avingudes i en general els 
que numeren vies de comunicació mai s’escriuran en lletra:  

2 %,VV 228, carrer Camí Nou, 38. 
No es començarà un titular d’un text amb números escrits en xifres. 
No s’escriurà una quantitat en lletres després d’escriure-la en xifres, llevat que siga 
expressament demanat, per exemple en els xecs, pagarés, talons, etc. 
Preferentment no s’usaran els números superiors a 10 en la forma d’ordinal: es dirà o 
escriurà principalment: 

El punt 17 va quedar sobre la taula; enguany organitzarem la 26 edició dels Premis 
Literaris Ciutat d’Alzira. 

Els números romans s’usaran en esdeveniments que tenen continuïtat i no tindran marca 
d’ordinal:  

XXV Premis Literaris Ciutat d’Alzira, i no *XXVé, perquè els símbols romans de 
numeració indiquen cardinal i ordinal. 
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Preferentment s’usaran les formes d’ordinal en –é/-ena, a partir del quart/quarta, però 
seran acceptades les formes quint, sext, sèptim, octau, dècim , vigèsim, trigèsim i els 
corresponents femenins, però no s’han de barrejar dins d’un mateix document. 
Els números que indiquen punts a tractar o tractats, en les convocatòries, en les actes 
d’òrgans decisoris, en convenis, etc., no caldrà que porten marca d’ordinal i menys 
encara que s’escriguen en lletra. 
Si dins s’un text, un punt anterior o posterior es menciona en el seu guarisme s’escriurà: 
el punt 7, sense marca d’ordinal. Si es fa referència a un punt d’un altre document o al 
d’una llei, decret o orde de rang superior s’escriurà de la mateixa manera o segons 
l’original.   

a) S’escriuen en lletres 

Les quantitats de temps (anys, mesos, dies, hores etc.) llevat dels temps esportiu. 
El ple va acordar prorrogar per un any... 
S’estableix un termini de deu dies... 

Els nombres d’una sola xifra (de zero al nou) i els números cent, mil, milió, bilió i trilió. 
S’ha registrat tres noves entitats. 

Les quantitats aproximades. 
 

En un semestre s’han reciclat un dos-cents quilos de paper 
La fira acollirà més de cent expositors. 

Les quantitats seguides de la paraula vegada o vegades. 
La proposta ha estat refusada cinc vegades. 

Les dècades. S’escriuen en singular. 
Els problemes ecològics sorgits en els anys noranta... 

A inici de frase. 
Cinquanta-tres comerços es van adherir a la campanya 

b) S’escriuen en xifres aràbigues 

Les quantitats superiors a nou: 
La taxa serà de 25 euros. 
El Mercat municipal té 120 concessionaris 

Els nombres que ixen en llistes o relacions, encara que siguen d’una sola xifra: 
Comanda de material: 

-3 ordinadors 
-4 plaques elèctriques 
-7 pissarres. 

Les estadístiques i els textos tècnics: 
El nombre d’interns és de 75 
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Els cardinals que, usats com a ordinals, apareixen posposats a un substantiu, tant si són 
d’una sola xifra com si no (nombres identificadors de publicacions periòdiques, textos 
legals, articles, pàgina, paràgrafs, apartats edificis, etc.): 

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià 
El número 12 del carrer de la Mare de Déu del Lluch. 

Les magnituds físiques: 
La zona edificada ocupa 2 ha 

El dia del mes i l’any en les dates: 
Està citat el 23 de novembre de 2012. 

Les indicacions horàries: 
La convocatòria és a les 19.30 h 

Els percentatges: 
El 10 % del pressupost es destinarà a ... 

Els nombres amb decimals: 
L’increment de l’impost queda fixat en 1,67 

Les carreteres nacionals no radials, comarcals i autopistes: 
L’A-8 ha estat tallada. 

c) S’escriuen en xifres romanes els ordinals de: 

Els congressos, jornades, fires, etc.: 
Les III Jornades de Joventut 

Les carreteres nacionals radials: 
La carretera A-III 

Els reis i papes: 
Jaume I 
Joan XXIII 

Els districtes urbans: 
El districte V 

Els segles:  
El segle XXI 

Els capítols pressupostaris: 
La dotació per a béns d’oficina es finança mitjançant el capítol VIII 
 

Escriptura de nombres/números: altres consideracions. 

Cal evitar escriure xifres a començament de paràgraf o després de punt. Quan això 
passe s’ha de mirar de buscar un redactat alternatiu. 
Les quantitats relacionades no s’han d’abreviar, així evitarem possibles confusions: 

La Policia va comptar entre cinc i sis-cents manifestants (forma no recomanada) 
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La Policia va comptar entre cinc-cents i sis-cents manifestants (forma recomanada). 
L’article el/la i la preposició de s’apostrofen davant dels nombres/números que comencen 
amb vocal, tant si s’escriuen amb xifres aràbigues com romanes: 

L’11 de gener 
Un gasto d’11.300 euros 
L’XI Encontre de Teatre a l’Estiu 

Quan en una frase hi ha quantitats que s’han d’escriure amb lletra i amb xifres, per raons 
de coherència les escriurem totes amb xifres: 

Van arribar 3 autocars i 40 cotxes particulars. 
Les quantitats que pertanyen a una sèrie no duen punts en els milers, però en el cas de 
xifres molt llargues cal deixar un espai en blanc on corresponga, per facilitar-ne la 
lectura:  

El llibre té 2.331 pàgines i a la pàgina número 23 01 hi ha... 
L’any 2001 es va aprovar la normativa per... 
El DNI núm. 73 678 765 
El telèfon 96 456 50 55 

 

8.-  DATACIONS I REFERÈNCIES HORÀRIES 

Consideracions generals 

S’ha de bandejar el costum semiarcaic d’acabar un document amb la forma En/a Alzira, a 
cinc de març de 2014. La datació anirà en línia exclusiva, a banda del text que data, i 
preferentment davall de la signatura del document i anirà sense la preposició a davant de 
la població i davant del número del dia: Alzira, 25 de novembre de 2014 (sense punt 
final). 

En la datació de documents, el connector de davant de l’any constarà només de la 
preposició: ... de 2013, com en el cas de 1990. Però dins d’un text que incloga l’any, el 
connector podrà ser la contracció del, La Mostra de Mim del 2007, en el 1982 hi hagué 
una gran riuada. 

Les hores i fraccions s’escriuran separades, preferentment, per un punt, 12.45, i 
optativament per dos, 12:45 però no es posaran zeros darrere de les hores en punt, 
*12:00 ni *12.00 i si cal marcar els minuts escriurem el guarisme de l’hora seguit del 
símbol, h, el guarisme dels minuts, seguit del símbol min, 12 h 45 min o tot desplegat 12 
hores i 45 minuts. 

Cal remarcar que els dies de la setmana que tenen variació de nombre són els dissabtes 
i els diumenges, no així els dilluns, els dimarts, els dimecres i els dijous. 

També cal remarcar que el mesos s’escriuen en minúscula llevat que una data siga la 
denominació principal d’una celebració: 1r de Maig, 9 d’Octubre. 

El llenguatge administratiu, per la seua mateixa especificitat i pels tipus de missatges que 
transmet, ha de ser precís, i ho han de ser també les instruccions que dóna. Per això, és 
important que les expressions que indiquen temps i espai siguen clares i entenedores , a 
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més de seguir la normativa establerta. La major dificultat de l’ús de les expressions de 
temps és l’ús de les preposicions. 

Expressions de temps 
a) L’hora 

Les expressions que indiquen l’hora han de ser molt precises, ja que per norma general, 
convoquen algú. És recomanable, amb tot, utilitzar el sistema internacional, el qual 
permet dues possibilitats: 

Hora (xifra) + h + minuts (xifra) + min.    10 h 45 min. 
Hora (xifra + . + minuts xifra + h              10.45 h. 

La preposició que introdueix les hores és a. 
La jornada començarà a les huit del matí. 

 
b) El dia 

A l’hora d’expressar el dia, el més dificultós és saber si cal col·locar l’article davant del 
nom de dia. Com a norma, s’hi col·loca l’article al davant quan fa de substantiu i quan fa 
d’adverbi va sense article. És a dir, quan ens referim al nom d’un dia immediatament 
anterior o posterior al que estem va sense article. En la resta de casos, amb article. Per 
exemple: 

Vos cite el dilluns, 3 de novembre (substantiu) 
Dimarts es farà pública la llista d’admesos i exclosos (adverbi). 
Dijous va ser el Ple ordinari (adverbi). 

Les abreviatures dels dies de la setmana són: dl., dt., dc., dj., dv., ds., dg., però també es 
poden utilitzar dll., i dss., per a dilluns i dissabte, en atenció als dígrafs: 
Les expressions temporals referides a dia no porten cap preposició i les referides a les 
parts del dia porten la preposició a o de. 

Això va ocórrer el dia 5 i no *en el dia 5 
Les nostres oficines obrin només al/de matí.  
A la vesprada passegem. De vesprada passegem. 

 
c) Les setmanes i les quinzenes 

Les expressions temporals referides a setmanes i quinzenes no porten preposició: 
La piscina municipal tancarà la primera setmana de setembre/la segona quinzena de 
setembre. 

 
d) Els mesos 

El nom dels mesos no s’escriu mai en majúscules, llevat que vagen després de punt o 
que es referisquen a noms propis de festivitats o fets històrics singulars. 

Alzira, 13 de maig de 2014 
Nou/9 d’Octubre 

 
e) Les estacions 
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El nom de les estacions de l’any se sol introduir amb les preposicions a o per: 
Els serveis de Benestar Social es col·lapsen a l’hivern/per l’hivern. 

 
f) Els anys 

Les expressions temporals amb any van introduïdes amb la preposició en o a, amb 
l’article el o amb l’expressió l’any: 

En el 2007 
Al 2010 
El 1952 
L’any 2006 

L’any no porta punt de miler; cal recordar que este punt només es col·loca en el cas de 
quantitat: 

Any 2008 
Va costar 2.008 euros 

En el cas d’una successió d’anys, és recomanable escriure els anys sencers; passa el 
mateix amb la indicació de l’any en la citació de les lleis: 

El curs 2014-2015 
Llei 30/1992 

 
Si ens volem referir a l’any en curs, tant podem fer servir l’expressió este any com 
l’adverbi enguany, però preferentment, la segona forma. 
 
g) Els segles  

Les expressions de temps referides als segles s’introduïxen amb la preposició en, 
preferentment, o a: 

En el segle XXI o al segle XXI 
 
Expressions d’espai 
Igual que en el cas de les expressions temporals, per la mateix naturalesa dels 
documents administratius, cal que siguen clares i precises. 
A diferència de les expressions temporals, l’ús de les preposicions en les d’espai és més 
senzill. Es pot distingir quatre casos: 
a) El lloc on una persona està o una cosa o acció es produïx. S’expressa amb 
la preposició en, preferentment, encara que també es pot expressar amb a. 
b) El lloc d’on o des d’on una persona ve o una cosa o acció es produïx o 
prové, s’expressa amb la preposició de o la locució prepositiva des de. 
c) El lloc cap on o fins on una persona va o una cosa o acció es produïx o 
s’orienta, s’expressa habitualment amb les preposicions a, en, cap, cap a, fins, fins a. 
d) El lloc per on una persona passa o una cosa o acció es produïx o passa, 
s’expressa amb la preposició per. 
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Llocs físics i llocs figurats: tant en les referències als llocs físics com als figurats es pot 
utilitzar la preposició en i a, però usarem preferentment en, excepte quan la preposició 
precedix un topònim, que serà a. Si es tracta d’un lloc figurat o indeterminat, usarem, 
preferent, la preposició en. 

L’acte se celebrarà en la sala d’actes. 
En la pràctica, l’aplicació de la llei és difícil. 
Viu en els núvols. 
Ho ha llegit en el DOCV. 
Visc a Alzira. 

 
9.-  ABREVIACIONS 
 
Les pautes per a l’ús de les abreviacions seran igualment les que emanen d’este Llibre 
d’estil, del Manual de documentació administrativa de l’AVL i del programa SALT. En 
defecte es recorrerà també al Manual de documents i llenguatge administratiu, editat per 
la Universitat Jaume I. 
La relació d’abreviatures conté els casos possibles de plurals, els criteris de formació de 
noves abreviacions i les abreviacions per a dos espais, com ara el cas dels mesos. 
 
gener gen. gn 
febrer febr. fb 
març març mç 

abril abr. ab 
maig maig mg 

juny juny jn 
juliol jul. jl 
agost ag. ag 

setembre set. st 
novembre nov. nv 

desembre des. ds 
 
Es fa notar que s’inclouen dos abreviatures per a evitar, si és possible, l’anglicisme e-
mail. 
Per a correu electrònic, c/e, i per a adreça electrònica, a/e, ja que que són conceptes 
diferents. 
Com que es tracta d’un Llibre d’estil principalment per a l’Ajuntament d’Alzira, s’hi 
incorpora una sèrie d’abreviacions referides a institucions, competències i servicis 
ubicats o que tenen funcions a Alzira, tant generals com estrictament locals: 
 ABS Àrea Benestar Social 
 AMPA Associació de Mares i Pares d’Alumnes 
 AVIVA Agència de Promoció del Valencià 
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 BIM Butlletí d’Informació Municipal 
 CEFIRE Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius 

 CEIP Centre Educació Infantil i Primària 
 CFPA Centre Formació de Persones Adultes 
 COAMPA Confederació Associació Mares i Pares d’Alumnes 

 CPC Centre de Participació Ciutadana 
 DU Departament Urbanisme 

 EIMA Escoles Infantils Municipals d’Alzira 
 EMD Escola Municipal de Dibuix 

 GC Guàrdia Civil  
 GT Gran Teatre 
 IES Institut Ensenyament Secundari 
 JFMC Junta de Festes de Moros i Cristians 
 JGL Junta de Govern Local 
 JLF Junta Local Fallera  
 MT Mostra de Teatre 
 MUMA Museu Municipal d’Alzira 

 OAC Oficina d’Atenció Ciutadana 
 OMIC Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
 OTM Oficina Tècnica Municipal 
 PisMun Piscina Municipal 
 PL Policia Local 
 PLCA Premis Literaris Ciutat d’Alzira 
 PM Ple Municipal 
 POLI Poliesportiu Municipal  
 PR Policia Rural 
 RRHH  Departament de Recursos Humans (o RH) 
 SERVAL Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià 
 UAS  Unitat d’Assistència Social  
 
Les abreviacions es divideixen en: abreviatures, sigles, símbols i acrònims. 
 
Les abreviatures. Poden ser per suspensió (o truncament), etc. = etcètera, pàg. = 
pàgina, J.= Joan, o per contracció, fra. = factura, Sr./a. = senyor/senyora, dte. = districte. 
Solen portar punt o barra, mai els dos signes. Poden anar en majúscula, Excm./a o en 
minúscula, aj.o ajt.; porten accent si la paraula que representen en du, pàg. ;conserven 
els espais a. de C.; s’apostrofen d’acord amb les regles d’apostrofació; solen ser 
específiques de cada idioma i normalment no tenen valor internacional. 
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Les sigles. Solen ser inicials d’una denominació, encara que eixa regla no es complix 
sempre, com en CCOO, SSTT. No duen accents ni tenen marca de gènere i nombre. Per 
exemple, no s’ha d’escriure les *AMPES, ni les *AMPA’S, sinó les AMPA. El plural 
d’alguna sigla es pot marcar afegint s minúscula: ONGs, però no *ONG’s.  S’escriuen en 
majúscules, encara que algunes anomenades impròpies, es poden escriure amb alguna 
partícula amb minúscula, com CiU. S’escriuen sense espais i no porten punts. 
S’apostrofen segons les normes d’apostrofació. 
Acrònims. Es formen amb lletres i/o síl·labes del terme que representen, INSALUD, 
RENFE, MUVIM. No s’accentuen; no tenen marca de gènere o de plural; no porten 
punts; s’apostrofen segons les normes d’apostrofació. 
Símbols. És una abreviació o signe convencional fixat internacionalment. No porten punt 
final, km, h, 12”, %. No tenen marca de gènere ni de plural. Poden dur majúscules o 
minúscules, H = hotel, m = metre. No s’apostrofen. 
Si un text està escrit tot en majúscules, les abreviacions, excepcionalment, aniran també 
en majúscules, excepte en el cas de les retolacions, indicadors i senyalística, que 
s’escriuran d’acord amb els criteris generals. 
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Algunes abreviatures usuals  
Numerals ordinals Masculí 

singular 
Femení 
singular 

Masculí 
plural 

Femení 
plural 

primer, primera, primers, primeres 1r 1a 1rs 1es 
segon, segona, segons, segones 2n 2a 2ns 2es 
tercer, tercera, tercers, terceres 3r 3a 3rs 3es 
quart, quarta,  quarts, quartes 4t 4a 4ts 4es 

cinqué, cinquena, cinquens, cinquenes 5é 5a 5ns 5es 
sisè, sisena, sisens, sisenes 6é 6a 6ns 6es 

seté, setena, setens, setenes 7é 7a 7ns 7es 
huité, huitena, huitens, huitenes 8é 8a 8ns 8es 

nové, novena, noves, novenes 9é 9a 9ns 9es 

desé, desena, desens, desenes 10é 10a 10ns 10es 
cinquanta-dosé, cinquanta-dosena, 

cinquanta-dosens ... 
52é 52a 52ns 52es 

centé, centena, centens, centenes 100é 100a 100ns 100es 
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Els dies de la setmana 

dilluns  dl.  dll.  

dimarts  dt.   

dimecres  dc.   

dijous  dj.   

divendres  dv.   

dissabte  ds.  dss.  

diumenge  dg.   

 

10.-  CRITERIS DE TRADUCCIÓ 

Com a norma general, els noms propis de persona s’han de mantindre sense traduir, ni 
al valencià ni al castellà, segons el cas, amb la grafia i accentuació pròpies de la llengua 
originària.  
Es traduïxen: 
a) Personatges històrics i de ficció:  

Aristòtil/Aristóteles;Samsó/Sansón;Homer/Homero; 
Carlemany/Carlomagno;Blancaneu/Blancanieves;la Ventafocs/la Cenicienta.  

b) Personatges de la reialesa, de la noblesa, papes i sants, bíblics, divinitats:  
Joan Carles I, Felip de Borbó i de Grècia, Gustau de Suècia;duquessa d’Alba, comte-
duc d’Olivares, príncep Carles, reina Beatriu, els Borbons. 
el papa Joan XXIII, el papa Francesc I, sant Bernat, sant Pere, Déu, Al·là. 

Observació: El nom usat en valencià per a referir-nos a la mare de Jesucrist és Mare de 
Déu i no Verge. També Marededéu; “la Virgen María” es traduïx: “la Mare de Déu” o 
“Maria, Mare de Déu”.   

La imatge de la Mare de Déu presidia la processó. 
És tan bonica com una Marededéu.  
D’ací dos setmanes serà la Mare de Déu d’Agost. 

Els personatges històrics valencians i de tot el nostre àmbit lingüístic es valencianitzaran 
si són anteriors al segle XIX, per exemple:  
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Jaume I, Ramon Llull, Joan Lluís Vives, Lluís de Santàngel, Josep Ribera, Alfons de 
Borja, Roderic de Borja, sant Vicent Ferrer, Ausiàs March, Jaume Roig...  

Si són posteriors, es posarà segons l’usara l’interessat o la interessada. No obstant, es 
pot escriure en valencià si el personatge es feia dir o era conegut el seu nom en valencià. 
Un cas paradigmàtic és el de Blasco Ibánez. Com a escriptor firmava els seus llibres com 
a  Vicente, però com a polític li deien don Vicent. En conseqüència podem posar el nom 
segons a quina faceta ens referim. En personatges actuals usarem el nom en valencià si 
oficialment el tenen així o si també és conegut en la nostra llengua, o si és la seua 
voluntat manifesta. Si no, l’usarem en la forma oficial que el tinga. 
c) Designacions de càrrecs:  

el president del Govern/el presidente del Gobierno. 
d) Formes de tractament:  

Molt Honorable Senyor President/Muy Honorable Señor Presidente. 
e) Institucions i entitats públiques i òrgans de gestió:  

Ministeri de Treball/Ministerio de Trabajo; Delegació d’Hisenda/Delegación de 
Hacienda; Direcció Provincial de Trànsit/Jefatura Provincial de Tráfico. 

f) Entitats sense finalitat de lucre i institucions religioses (llevat de voluntat 
contrària): 

Creu Roja/Cruz Roja; Associació de Veïns de Malilla/Asociación de Vecinos de Malilla; 
Reial Acadèmia Espanyola/Real Academia Española. 

g) Partits Polítics i organitzacions sindicals (ús social):  
Comissions Obreres/Comisiones Obreras; Unió General de Traballadors/Unión 
General de Trabajadores. 

h) Òrgans de gestió d’empreses: 
Departament de Vendes/Departamento de Ventas. 

i) Festivitats cíviques, religioses i polítiques (llevat que no hi haja equivalent):  
Nadal/Navidad; Nit de Cap d’Any/Nochevieja; Nou d’Octubre/Nueve de Octubre, la 
Puríssima/la Inmaculada Concepción, Mare de Déu d’Agost/Virgen de Agosto. 

j) Congressos, convencions, jornades i simposis (si la llengua d’arribada és la 
llengua en què es fan o s’han fet). Si es considera necessari, podem posar la traducció a 
continuació entre parèntesi.  
k) Premis i distincions:  

Premi Nobel de la Pau/Premio Nobel de la Paz; Insígnia  d’Or de la Ciutat/Insignia de 
Oro de la Ciutat. 

l) Documentació oficial i disposicions normatives:  
Document nacional d’identitat/documento nacional de identidad; Llei Orgànica del 
Poder Judicial/Ley Orgánica del Poder Judicial. 

m) Obres musicals: genèrics del tipus sonata, concert, simfonia, etc. i els apel·latius 
que reben algunes peces.  

Primera simfonia/sinfonía; Concert per a clavicèmbal/Concierto para clavicémbalo.  
 Obres d’art: La Pietat /La Piedad. 

n) Noms de productes (denominacions d’origen), denominació comuna i topònim:  
Pernil de Terol/Jamón de Teruel;  
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o) Quan el topònim és tractat com un nom comú, si té tradició: 
Un xerés/un jerez. 

p) Noms de poblacions que tinguen forma tradicional en la llengua d’arribada (textos 
no oficials):  

Osca/Huesca; Cadis/Cádiz; Montsó/Monzón; Conca/Cuenca. 
q) Estats i regions:  

Espanya/España; Aragó/Aragón. 
r) Accidents geogràfics (part genèrica i topònim si té tradició):  

riu Ebre /río Ebro; Pirineus/Pirineos. 
s) Cursos d’aigua:  

el Magre/el Magro. 
t) Vies públiques i barris (forma genèrica, mai el nom propi):  

el carrer de Gaietà Forner/la calle de Gaietà Forner. 
 
S’adapten 
a) Noms escrits en alfabets diferents del llatí:  

Boris Ieltsin 

  
b) Empreses amb doble denominació:  

Bancaixa/Bancaja; Aigües de València/Aguas de Valencia.  
c) Marques registrades. Hi ha marques que tenen doble denominació:  

Llibreta Estrella/Libreta Estrella; “El vaixell de Vapor”/”El Barco de Vapor”. 
 
No es traduïxen 
a) Noms propis de persona contemporània o variants de noms. Quan els cognoms 
van units per la conjunció copulativa, es reprodueixen tal com s’expressen en el text de 
partida:  

Felipe González, Eduardo Zaplana, María Dolores de Cospedal. 
Un text de Marcelino Menéndez y Pelayo; un llibre de Bernat i Baldoví. 

b) Noms de grups artístics:  
Els 5 Xics, Los Canarios, Héroes del Silencio, Al Tall, Azúcar Moreno, Vol Ras. 

c) Empreses:  
Cementos Turia,SL; Blauverd, SL.  

d) Sigles i acrònims:  
INEM (Institut Nacional d’Ocupació) RENFE. 

e) Publicacions periòdiques (col·leccions, sèries, títols d’articles...):  
El Temps, Las Provincias, Información. 

f) Comarques o xicotetes regions naturals, llevat que tinguen tradició en valencià:  
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el Bierzo, però la Manxa. 
g) Accidents geogràfics toponomitzats: 

el Montgó, Marismas del Guadalquivir. 
 
OBSERVACIÓ: L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, respecte del nom de 
les institucions valencianes, diu que “Es ressenya en l’idioma valencià el nom de totes les 
institucions valencianes perquè siguen utilitzades aixina, tant quan s’escriga, o es parle, 
en valencià com en castellà”. 
Anàlogament, d’acord amb l’EACV i al que s’inferix del Reglament d’Ús i Normalització 
de la Ciutat d’Alzira, del Reglament de Toponímia local i altres directrius municipals, el 
nom de la institució municipal d’Alzira, així com els seus servicis, departaments i àrees 
que en depenen, és en la llengua pròpia, el valencià, tant a efectes de senyalística, 
d’identificació institucional i documental com de citació textual de la institució; tant si el 
text està escrit en valencià com en castellà: 
 

Ajuntament d’Alzira  
Àrea de Benestar Social 
Arxiu Municipal 
Centre de Participació Ciutadana 

Departament de Recaptació 
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MODELS DE DOCUMENTS DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA 
 
 

ACTA DE SESSIONS 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document per mitjà del qual es verifiquen les incidències, les deliberacions i els acords 
presos en una reunió d’un òrgan col·legiat, a fi que n'hi haja constància. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i sense 
sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparèixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 

 
1. INICI 

 
1. ASSISTÈNCIA 

 
En un primer bloc, a la banda esquerra del text, es fan constar les persones que han 
assistit a la reunió, encapçalades per la forma PERSONES ASSISTENTS, en negreta, 
majúscules i cos de lletra Arial 11, i davall del càrrec que ocupen dins de l’òrgan reunit 
(president/a, secretari/ària, alcalde/essa, vocals, regidors/ores, tresorer/a, etc.).  
 
El tractament habitual sol ser el de senyor o senyora consignat de manera abreviada 
davant del nom. 
 
En la relació d’assistents, l’orde serà el que figurava en les llistes de les candidatures que 
es presentaren a les eleccions, excepte en el cas del president o presidenta, que obri la 
llista, i del secretari o secretària, que la tanca. 
 
En un segon bloc, quan siga el cas, cal consignar els membres que no han assistit a la 
reunió, especificant si han excusat o no la seua presència, amb la fórmula NO HI 
ASSISTIXEN o bé HAN EXCUSAT LA SEUA ABSÈNCIA. També s’indicarà les altres 
persones que, sense pertànyer al citat òrgan, per algun motiu també hi assistixen.  
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Esta informació pot anar en la part inferior de la columna de les persones assistents o 
formant part del text que identifica i introduïx la sessió. 
 

2. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
La identificació de la sessió començarà en la part superior de la pàgina, en el marge dret 
lliure deixat per la columna dedicada a les persones assistents. 
 
Centrat entre els màrgens de la columna, destacat amb majúscules i negreta, apareix la 
fórmula ACTA DE LA REUNIÓ/SESSIÓ CELEBRADA PER [ÒRGAN] EL DIA [DIA] 
(xifres) DE [MES] (lletra) DE [ANY] (xifres, sense punt de separació del miler), 
[CARÀCTER DE LA SESSIÓ] (pot ser ordinària, extraordinària o constitutiva [si no 
s'especifica, s'entén ordinària]).  
 
A continuació, es detallen la resta de dades d’identificació en un paràgraf separat de 
l’anterior per línia en blanc. El text pot tenir una estructura com la següent: 
 

A la ciutat d’Alzira, a les [hora (xifres, separant l’hora dels minuts per un punt (o 
dos punts) [:])] hores del dia [dia] de [mes] de [any] es reunixen en la [sala de 
reunió] de [edifici] les persones que al marge s’expressen, membres de [òrgan 
que celebra la reunió/sessió] d’este Ajuntament, amb la finalitat de celebrar la 
sessió [caràcter de la sessió], per a la qual han estat prèviament citades, 
presidides pel Sr. / per la Sra. [càrrec que presideix l’òrgan] [Nom i cognoms], 
amb l’assistència tècnica del/de la secretari / secretària [complement del càrrec 
del secretari]  i la presència de l’Interventor/la Interventora (text opcional). 

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Farem servir una fórmula introductòria com la següent per a iniciar l’acta de la sessió: 
 

La Presidència obri la sessió i s’inicia esta amb la següent relació dels 
assumptes especificats en l’orde del dia. 

 
2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS 

 
Cal fer constar l’evolució de la sessió i les intervencions més rellevants. És convenient 
que l’orde de desenvolupament es corresponga amb el de l’orde del dia, i amb este fi és 
útil encapçalar els diversos apartats amb títols que es corresponguen amb els punts de 
l’orde del dia.  
 
Estos títols s’expressaran en línia independent, en majúscules i en negreta perquè 
queden clarament identificats. A més, caldrà utilitzar un sistema de numeració que facilite 
la lectura del document. 
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S'exposen els acords presos en paràgrafs independents i, si cal, el resultat de les 
votacions. Si s'acorda deixar algun punt pendent, per manca de temps o d'informació, 
també se n’ha de deixar constància. 
 
És recomanable utilitzar el present d’indicatiu, encara que l’acta estiga redactada 
després de la reunió. També és recomanable utilitzar formes verbals impersonals per a 
reflectir de forma neutral els fets que han tingut lloc durant la celebració de la sessió (Es 
reunixen en la sala de juntes… Queda aprovada l’acta de la sessió anterior…)  
 

3. CLOENDA 
1. FÓRMULA FINAL 

 
Habitualment se sol utilitzar una fórmula com ara: 
 

S’alça la sessió a les <hora en xifra> hores, de la qual, com a secretari, estenc la 
present acta 
 
El president alça la sessió a les <hora en xifra> hores, de la qual, com a 
president, estenc la present acta 

 
En casos particulars, més protocol·laris, com ara les sessions del Ple o de la Junta de 
Govern Local, es pot usar la fórmula: 

 
I no havent altres assumptes per a tractar en la reunió, la Presidència conclou la 
sessió a les <hora en xifra> hores; de la qual, com a Secretari General, done fe i 
certifique i estenc esta acta.  

Es farà referència al paper timbrat, en els cas d’actes que es transcriuran a llibres d’actes 
electrònics 
 

2. SIGNATURA 
 
Hi ha de constar tant la firma del secretari, a l’esquerra, com la del president, a la dreta, 
precedida per l’expressió Vist i plau. Les signatures contindran els elements següents: 
 

! CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, amb majúscula i negreta. 
! [Signatura: Només en cas que se signe de manera manuscrita] 
! NOM I COGNOMS: en minúscules, llevat de la lletra inicial, i en cos de lletra Arial 

11. En cas que signe de manera electrònica anirà separat de la resolució de 
nomenament per una línia en blanc. 

! En el cas d’acta de mesa de negociació, tribunals d’oposició, etc., a 
continuació de la firma del/de la president/a i del/de la secretari/ària, firmaran 
els membres d’eixos òrgans. 
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3. DATACIÓ 
 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 
Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
 

4. ANNEXOS 
 
Si és el cas, després de l’acta pròpiament dita, s’adjunten els documents a què es faça 
referència en l’acta, adequadament encapçalats amb el títol identificatiu  corresponent 
Annex I, Annex II, etc.  



 49 

IV. ESQUEMA 
    Logotip de l’Ajuntament  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 
 
 

Fórmula final 

PERSONES ASSISTENTS 
PRESIDENT/A 
Sr. nom i cognoms 
 
VOCALS 
 
Sr. Nom i cognoms 
Sra. Nom i cognoms 
 
SECRETARI/ÀRIA 
 
Sr. Nom i cognoms 

Datació (Signatura manuscrita) 

Peu de 
signatura 
(Secretari/ària) 

Oberta la sessió per part … [Fórmula introductòria de l’acta] 
 
Desenvolupament de la sessió i acords 
 
1. TÍTOL PRIMER DE L’ORDE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
2. TÍTOL SEGON DE L’ORDE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 

2.1. SUBTÍTOL 
… 

FÓRMULA D’IDENTIFICACIÓ DE L’ACTA 
 
 
A la ciutat d’Alzira, a les … [Paràgraf 
d’identificació de les dades de la sessió] 

Vistiplau 
Peu de 
signatura 
(President/a) 

Oberta la  sessió per part de… [Introducció a l’acta] 
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ACTA D’INSPECCIÓ 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document que dóna fe dels elements essencials i de les actuacions dutes a terme en el 
transcurs d’una inspecció. 
 
Les inspeccions en l’administració intenten identificar (i, en el seu cas, sancionar) les 
actuacions sense llicència o contra esta, en les àrees d’urbanisme (actuacions com la 
parcel·lació, edificació, ús del sòl, execució subsidiària, etc.) i de medi ambient (sorolls i 
fums, establiments públics, mesures de seguretat, etc.). 
 
Habitualment, per a les actes d’inspecció s’utilitza paper autocopiador i, com que, per 
norma general, s’alcen en el lloc de la inspecció i davant la persona interessada, en 
acabar la visita, es lliura una de les còpies a esta. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 

 
Amb el nom d’ACTA D’INSPECCIÓ en majúscules, negreta i cos de lletra Arial 14, 
s’identificarà cada document singular amb un número, que haurà de ser correlatiu i 
diferent, de manera que cada acta d’inspecció quede identificada de manera única i 
inequívoca. 
 

2. DATACIÓ 
 
A continuació, en línia a banda, es farà constar la data i l’hora en què es realitza la 
inspecció. Esta datació especial tindrà la següent estructura: 
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Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), [dia] (xifres) de/d’ 
[mes] (lletra) de [any] (xifres, sense punt de separació del miler). Hora: 
[hores] (xifres, format de 24 hores) : [minuts] (xifres). 
 

2. DESENVOLUPAMENT 
1. DADES DE L’EMISSOR/A 

 
Consten les dades següents fent servir la fórmula que s’especifica:  

 
Inspecció realitzada per [Nom i cognoms de la persona que realitza la inspecció 
(inspector/a)] en presència de [Nom i cognoms de la persona responsable de l’objecte 
de la inspecció] amb DNI núm. [Número d’identitat de la persona responsable de 
l’objecte de la inspecció] en qualitat de [titular, promotor/a, arrendatari/ària, 
constructor/a, etc.]. 
 

2. DADES DE L’OBJECTE DE LA INSPECCIÓ  
 
Es recull tota la informació referent al local, obra, actuació o activitat que està sent 
objecte d’inspecció. Contindrà informació sobre: 
 

! Antecedents de la llicència (si hi ha): número d’expedient i data de sol·licitud 
! Dades del tipus de llicència: 

1. Activitats: nom de l’activitat i titular 
2. Obres majors i menors: promotor 
3. Obres majors: constructor/a i tècnic/a que redacta el projecte 

 
3. FETS OBSERVATS  

 
És l’apartat utilitzat pel tècnic o tècnica que realitza la inspecció per a descriure els fets 
observats: 
 

! Descripció de les obres o local 
! Estat de les obres (si fa el cas) i fase d’execució 
! Antecedents de la inspecció: d’ofici, per denuncia d’un/a particular (acció 

pública) o a petició d’altres serveis o administracions 
! Possibilitats de legalització de la situació 
! Normativa aplicable 
 
4. ANNEXOS 
 

Posterior al treball de camp, s’adjuntarà a l’acta (si fa el cas): 
 

! Croquis 
! Alçament de plànols 
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! Fotografies 
! Informe tècnic 
! Informe de mesures 
! Etc. 

 
3. CLOENDA 

1. FÓRMULA DE LA INSPECCIÓ 
 
És l'expressió que s'utilitza per acabar l’acta. Sol ser fixa però pot presentar algunes 
variacions, en veiem alguns exemples: 
 

En testimoni d’allò actuat s’alça còpia per triplicat 
 
I perquè conste, firme la present 
 
I perquè hi produïsca els efectes oportuns, firme la present acta amb el 
vistiplau del tècnic o tècnica municipal 

 
2. SIGNATURA 
! Orde de firma 

 
En primer lloc firmarà el document l’inspector o inspectora municipal que ha estat autor/a 
de l’acta. A continuació, i sempre en presència de l’inspector, la persona que ha estat 
present en la inspecció per part de la part interessada. 

 
Segons els casos, serà necessari el vistiplau del tècnic municipal. Este vistiplau, que pot 
ser posterior, es pot donar de manera electrònica si, prèviament, s’ha digitalitzat l’acta. 

 
! Peu de signatura 

  
Com que, habitualment, l’acta s’alça in situ des del lloc que s’està inspeccionant, no hi ha 
la firma electrònica.  
 
El peu de signatura constarà de: 
 

4. Rol o funció del/de la firmant, en minúscula i precedit per l’article: el tècnic 
o tècnica / l’interessat o la interessada 

5. Rúbrica  
6. Nom i cognoms 

 
Quan el certificat ha d'incloure un vistiplau, este se situa a l’esquerra del peu de 
signatura, d'acord amb esta estructura:  
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7. Vistiplau 
8. Nom i cognoms 
9. Rúbrica (pot ser electrònica) 
10. El/la tècnic/a municipal 
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IV. ESQUEMA 
 Logotip de l’Ajuntament 

ACTA D’INSPECCIÓ 
     Núm. 0000000 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Peu de full normalitzat corporatiu 

 
 

FETS OBSERVATS 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 

Peu de signatura (un o més) 

Alzira, ................. de/d’ ...................................... de ............... Hora: ...... : 
......... 

Fórmula d’inspecció 

Vistiplau  
(Opcional) 

Si
gn
at
ur
es 
el
ec
trò
ni
qu
es 

Co
di 
de 
Val
ida
ció 
Se
gur
a 

Inspecció realitzada per ............................................................................., en 
presència de ...................................................................................................... amb 
DNI núm. ............................. en qualitat de ................................................................... 

DADES DE LA LLICÈNCIA 
Tipus: ..........................................................Núm. exp.: .................. Data: ..................... 
Ubicació: ......................................................................................................................... 
Activitat ...................................................... Titular: ........................................................ 
Promotor:/a .......................................................................... Tel.: .................................. 
Constructor/a: ...................................................................... Tel.: ................................. 
Tècnic/a que redacta el projecte:................ ..........................Tel.: ................................. 

ANNEXOS 
1. ……………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………………………….. 
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AVÍS/ANUNCI 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document breu que informa d’un fet a les persones interessades perquè se 
n’assabenten i puguen actuar en conseqüència. 
 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. TÍTOL 

 
S’encapçala amb la paraula AVÍS o ANUNCI, la qual ha d’anar centrada respecte al text 
i ressaltada tipogràficament en majúscules, negreta i cos de lletra Arial 11. 

 
2. DESTINATARI 

 
Este apartat és de caràcter opcional; tan sols és convenient anotar-ho davall del títol si 
es tracta d’un col·lectiu ben definit. 
 

2. DESENVOLUPAMENT 
1. COS 

 
S’exposa la informació del fet que es dóna a conèixer d’una manera ordenada i concisa. 
Esta informació pot tractar-se del següent: 

 
! Fets que es volen comunicar. 
! Causes del fet i possibles solucions o alternatives. 
! Disculpes, si es tracta d’un fet perjudicial. 
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2. FRASEOLOGIA ÚTIL 
 

! Es comunica que… 
! Es fa saber als treballadors de l’Ajuntament que… 
! Lamentem comunicar/haver d’informar… 
! Amb motiu de/A causa de/Per… 
! Les persones interessades… poden adreçar-se… 
! Per a més informació… 
! Disculpeu les molèsties… 

 
 

3. CLOENDA 
1. IDENTIFICACIÓ 

 
Identificació de la unitat o l’organisme emissor on consten les següents dades: el nom, 
l’adreça i, si en té, l’horari d’atenció al públic. 
 

2. DATACIÓ 
 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 
Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
    Logotip de l’Ajuntament 
 
 

AVÍS/ANUNCI 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peu de full normalitzat corporatiu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cos 

Datació (Signatura manuscrita) 

Identificació de la unitat o l’organisme emissor 
 
 

Destinatari (Opcional) 

Si
gn

at
ur

es
 e

le
ct

rò
ni

qu
es

 

C
od

i d
e 

Va
lid

ac
ió

 S
eg

ur
a 
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BAN 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document que expressa una manifestació sobirana emesa per l’alcalde, en què es dirigix 
públicament al veïnat per a anunciar-los o recordar-los el compliment de les normes 
vigents, fer-los aclariments, demanar-los la col·laboració, fer convocacions populars o 
recomanacions per a la bona convivència. 
 
El ban obeïx a supòsits concrets i conjunturals que n’abonen la difusió i que, tret de 
casos d’urgència, no conté disposicions coercitives, prohibicions o normes de caràcter  
general que han de promulgar-se mitjançant ordenances o reglaments. 
 
El tret característic del ban és el caràcter informatiu o recordatori de qüestions 
tradicionals, com ara disposicions sobre seguretat de les persones o béns, bons 
costums, anuncis sobre talls de carrers per obres o per altres motius, invitació a adornar 
les façanes, els balcons i les finestres amb motiu de les festes patronals o de qualsevol 
altre esdeveniment, prevencions d’ordre meteorològic (inundacions, ventades, nevades, 
terratrémols, risc d’incendis, etc.), limitacions d’estacionament temporal de vehicles, 
període de cobrament de les exaccions municipals, horaris del serveis públics, etc. En 
definitiva, servix de recordatori de normes reguladores de la convivència que per la seua 
naturalesa no són objecte d’una ordenança o d’un reglament. 
 

! Elements personals: 
L’emissor és sempre l’alcalde o alcaldessa i es tracta d’una competència indelegable. 
El destinatari és el veïnat (tot o una part). 
 

! Forma: 
Per escrit firmat per l’alcalde (en la persona) i publicat als taulers d’anuncis municipals i 
llocs web i, eventualment, per megafonia. 
 

! Naturalesa jurídica: 
No pot establir sancions que no estiguen emparades per una norma general, ja que 
serien nul·les de ple dret i, per tant, no produirien efectes jurídics. No és un acte 
administratiu i, per tant, és inimpugnable en via administrativa o jurisdiccional. 
 

! Fonament legal: 
Art. 84 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
També es denominava pregó o crida. Cal distingir-lo de l’edicte que forma part d’un 
procediment administratiu i que es publica als diaris oficials. 
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II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Segons les necessitats pot anar en paper DIN A4 o DIN A3, amb la plantilla normalitzada 
de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text 
justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols 
deixarem una línia en blanc.  
 
En el primer full, a la part superior esquerra, o central, ha d’aparéixer obligatòriament 
l’escut de l’Ajuntament d’Alzira.  
 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. CAPÇALERA 

 
El/la destinatari/ària d’este document no està explícit. Pot ser la població en general o un 
sector. Per exemple, l’Alcaldia pot fer una crida a no consumir molta aigua, per sequera. 
Pot ser una invitació general a una celebració. O petició d’una col·laboració ciutadana 
per a adornar balcons per un esdeveniment especial o per festes de costum. Quan hi 
havia el servici militar obligatori, la crida dels mossos es feia, també, per mitjà de Ban. 
 

2. DESENVOLUPAMENT 
 

BAN 
 
S’introduirà amb la paraula BAN centrada entre els màrgens del document, escrita amb 
majúscules, negreta i cos de lletra Arial 11. A continuació, baix, hi haurà la fórmula-lema 
característic d’este document genuïnament municipal: 
 
L’alcalde/essa 
 
FA SABER  
 

COS  
 
S'exposa, de manera concisa, el fet, manifestació o anunci que es vol publicar.  
 

3. CLOENDA 
1. PEU DE SIGNATURA 

 
Anirà centrada respecte del text i contindrà els elements següents: 
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! Càrrec: anirà amb cos de lletra Arial 11, amb majúscula i negreta. 
!  [Signatura: Sols en cas que se signe de manera manuscrita] 
! Nom i cognoms: en minúscules i en cos de lletra Arial 11.  
 
2. DATACIÓ 

 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 

 
Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de any 
(xifres), sense punt final. 
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ESQUEMA 
 
 

Logotip de l’Ajuntament 
BAN 

L’ALCALDE/ESSA 

FA SABER 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 

 
 
 

Cos 

Datació (Signatura manuscrita) 

Peu de signatura 
Co
di 
de 
Val
ida
ció 
Se
gur
a 

Si
gn
at
ur
es 
el
ec
trò
ni
qu
es 
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CARTA 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Comunicació escrita de caràcter interpersonal, de contingut general, no prevista en la 
tramitació d'un procediment administratiu. Permet el tractament de diversos temes i és un 
document de redacció més flexible que l'ofici. 
 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparèixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cada un dels fulls han 
d’aparèixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
 
III. ESTRUCTURA 

 
1. INICI 

1. IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 
 

Davall de l’escut municipal els epígrafs aniran amb cos de lletra Arial 9, amb majúscula 
versaleta i negreta; no obstant, la descripció del contingut anirà en minúscula. 

 
! Referència: codi de classificació del document per l'òrgan emissor. 
! Assumpte: expressa, de manera breu i concisa, l’assumpte a què es referix. 

  
2. DADES DE LA PERSONA DESTINATÀRIA 

 
Preferentment, les dades de la persona destinatària es posen al marge superior dret dins 
de l'espai que comprèn la finestra del sobre, de manera completa o reduïda.  

 
La informació completa consta de:  

 
! Nom i cognoms.  
! Càrrec dins de l'empresa o institució.  
! Adreça completa.  
! Codi postal i població (separats per un espai). 
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2. DESENVOLUPAMENT 

1. SALUTACIÓ 
 

La fórmula de salutació s'ha d'adequar al nivell de formalitat del cos de l'escrit.  
 
Normalment sabem si la persona destinatària d'un document és home o dona, però si no 
ho sabem o en cas de destinatari múltiple cal escriure la doble forma masculí/femení. 
 
A més, la salutació sempre anirà seguida d’una coma; i a continuació s’escriurà la inicial 
del text amb majúscula. 
 
FORMA PREFERIBLE  
Benvolgut company, Benvolguda 
companya, Benvolgut/da company/a, 

Benvolguda senyora, Benvolgut senyor, Benvolgut/da senyor/a, 
Senyor, Senyora, Senyor/a, 
Distingida senyora, Distingit senyor, Distingit/da senyor/a, 

 
2. COS 

 
Tot seguit s'hi posa la informació que s'ordenarà de manera lògica:  

 
! Introducció (presentació del motiu de la carta) 

o En resposta a la seua carta de..., li comuniquem que...  
o Li escric per comunicar-li/informar-lo que...  

! Desenvolupament (explicació dels fets, arguments, etc.) 
! Conclusió (petició, síntesi dels fets, etc.) 

o Per tot això li demanem...  
o Vos agraïm per davant...  

 
3. CLOENDA 

1. DESPEDIDA 
 

Pel que fa a la fórmula de despedida, convé recordar que quan esta és una frase 
sencera porta punt final, i quan no ho és porta coma. 

 
Una salutació cordial,  
Cordialment,  
Ben atentament,  
Aprofite  l'avinentesa per saludar-vos atentament. 
Quede, com sempre, a la teua / vostra disposició, i aprofite l'ocasió per a saludar-te /-
vos. 
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2. PEU DE SIGNATURA 
 
Anirà centrada respecte del text i contindrà els elements següents: 
 

! CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, introduït per article determinat i en 
minúscula. 

! [Signatura: Només en cas que se signe de manera manuscrita] 
! NOM I COGNOMS: en minúscules, llevat de la lletra inicial, i en cos de lletra Arial 

11. En cas que firme de manera electrònica anirà separat del càrrec per una 
línia en blanc. 

 
3. DATACIÓ 

 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 

 
Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
 

4. INFORMACIÓ OCASIONAL 
 

Per mitjà de les sigles PD (Postdata) s'introdueixen al final del document anotacions 
especials, informacions complementàries, referències a documents, etc. 
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IV. ESQUEMA 
 
      Logotip de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 

 
 
 
 
 

Cos 

Datació (Signatura manuscrita) 

Peu de signatura 

Dades de la persona destinatària Identificació del document 

Despedida 

Informació ocasional 
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CERTIFICAT – FAIG CONSTAR 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document expedit per un/a funcionari/ària (secretaris, interventors, caps de secció, 
gerents) que dóna fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que 
consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc. 
 
Es parla de Certificat quan el document té una destinació externa i l'emet  la Secretaria 
General amb el vistiplau de la Presidència de l’Ajuntament; mentre que el Faig constar 
comprèn la resta de certificacions amb una destinació externa o interna. En este últim 
cas, el pot signar qualsevol membre de la corporació que hi estiga autoritzat (com a cap 
de servei) i, a més, no necessita el vistiplau de l’Alcaldia. 
 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. DADES DE L’EMISSOR/A 

 
En este apartat es fan constar les dades següents:  

 
! Nom i cognoms de la persona que firma el certificat. 
! Càrrec que ocupa, el qual sempre anirà entre comes i es pot introduir amb la 

conjunció com a. 
 

2. DESENVOLUPAMENT 
1. CERTIFICACIÓ 

 
El nucli del document s’introduïx amb la forma CERTIFIQUE o FAIG CONSTAR segons 
corresponga, centrada entre els màrgens del document i entre línies en blanc, en 
majúscules i en negreta.  
La certificació s’expressarà precedida de la conjunció Que. 
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En la redacció, en cas d’haver més d’un apartat, és convenient separar-los en paràgrafs 
diferents i numerar-los en xifres. 

 
3. CLOENDA 

1. FÓRMULA DE CERTIFICAT 
 
És l'expressió que s'utilitza per acabar el certificat. Sol ser fixa, però pot presentar 
algunes variacions, en veiem alguns exemples: 

 
I perquè conste, a petició de la persona interessada, signe 
este certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde/essa. 
 
I perquè conste, autoritze, expedisc i signe la present, visada 
i segellada per l’Alcalde/essa, en la Casa Consistorial. 
 
I perquè conste, firme este certificat. 

 
2. SIGNATURA 
! Orde de firma 

 
En primer lloc firmarà el document el funcionari o la funcionària, regidor o regidora o 
càrrec públic que dicta l’acte. En cas que més persones hagen intervingut en l’elaboració 
efectiva d’este, també firmaran en este moment. Estes firmes es poden donar de manera 
paral·lela. 

 
A continuació, i sempre posterior en el temps, firmarà la persona o persones que validen 
l’acte amb el vistiplau. 
 

! Peu de signatura 
  

Com que a l’inici, en l’apartat Dades de l’emissor/a, ja s’indica qui certifica i quin càrrec 
està exercint, no serà necessari que tornem a posar el peu de signatura, la qual cosa no 
invalida la necessitat de la firma, ja siga de manera manuscrita o electrònica. 
 
Quan el certificat ha d'incloure un vistiplau (per exemple, els certificats emesos per 
òrgans col·legiats), este se situa a l’esquerra del peu de signatura, d'acord amb esta 
estructura:  

 
11. Vistiplau 
12. Nom i cognoms 
13. [Signatura: Sols en cas que se signe de manera manuscrita] 
14. L’alcalde/essa – president/a 

 



 68 

3. DATACIÓ 
 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 
Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
  Logotip de l’Ajuntament 
 Logotip de l’Ajuntament 
 
 

 
 

CERTIFIQUE / FAIG CONSTAR 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 

 
 
 
 

 
 

Que… 

Datació (signatura manuscrita) 

Dades de l’emissor/a 
 

Fórmula de certificat 
 

Vistiplau (opcional) 
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CIRCULAR 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Escrit adreçat a un col·lectiu de persones o a diverses amb una mateixa redacció. És un 
document de contingut general que servix per a donar instruccions, procediments o 
informacions, no previstos en la tramitació d'un procediment administratiu, que permet el 
tractament de diversos temes i una redacció flexible. 
 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. Per altra banda, a peu de pàgina de cadascun dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 

 
Figurarà com a títol del document la paraula CIRCULAR, centrada entre els màrgens del 
document. Baix, al marge esquerre del document, posarem el motiu de la carta circular 
precedit del mot Objecte. 
 

2. SALUTACIÓ 
 
La fórmula de salutació s'ha d'adequar al nivell de formalitat del cos de l'escrit.  
 
La salutació sempre anirà seguida d’una coma. La inicial del text començarà en 
majúscula i separada per una línia en blanc. 
 
Normalment sabem si la persona destinatària d'un document és home o dona, però si no 
ho sabem, o en cas de destinatari múltiple, cal escriure la doble forma masculí/femení. 
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FORMA PREFERIBLE  
Benvolgut company, Benvolguda 
companya, Benvolgut/da company/a, 

Benvolguda senyora, Benvolgut senyor, Benvolgut/da senyor/a, 
Senyor, Senyora, Senyor/a, 
Distingida senyora, Distingit senyor, Distingit/da senyor/a, 
 

2. DESENVOLUPAMENT 
1. COS 

 
En este apartat es desenvolupa el motiu de la circular, seguint els mateixos criteris que a 
la carta. La redacció, que ha de ser lògica, ordenada i clara, sol constar de tres parts: la 
presentació de la qüestió, l'exposició dels fets i, finalment, la conclusió, que sol tindre un 
contingut de petició o de síntesi. Caldrà posar una atenció especial a mantindre el nivell 
de formalitat al llarg de tot el text. 

 
 
3. CLOENDA 

1. DESPEDIDA 
 
La fórmula de despedida s’ha de correspondre amb la fórmula de salutació i amb el to 
general del text. Les fórmules més habituals són: 
 

Agraïm la vostra comprensió 
Aprofitem esta ocasió per saludar-vos ben atentament 
Atentament, 
Una salutació cordial, 

 
2. PEU DE SIGNATURA 
 

No és imprescindible i, en cas d’haver-ne, anirà centrat respecte del text. Pot quedar 
reduït a un segell, al departament que emet la informació o estar format pel nom i 
cognoms de la persona que emet la circular i, a continuació, el càrrec corresponent. 
 

3. DATACIÓ 
 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 

Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) 
de any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
  
 Logotip de l’Ajuntament 
 
 

CIRCULAR  
MOTIU DE LA CIRCULAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
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CITACIÓ 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document per mitjà del qual es demana la presència d'algú en un lloc a fi de realitzar un 
tràmit administratiu. 
 
La citació es pot fer per a un dia i una hora determinats, en este cas es tracta d'una 
citació a dia cert (en castellà: comparecencia); mentre que quan es disposa d'un termini 
per comparéixer o presentar-se, és una citació a termini (en castellà: emplazamiento).  
 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc.  
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a la part inferior de cadascun dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. DADES DE LA PERSONA DESTINATÀRIA 

 
Les dades de la persona destinatària es poden posar en dues ubicacions diferents, al 
marge superior dret o bé al final del full. En este últim cas cal escriure-les amb 
majúscules.  

 
2. IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 

 
Les dades d'identificació del document s'han de fer constar al marge superior esquerre, 
abans del contingut. Els epígrafs han d’anar amb majúscula versaleta, en negreta i amb 
cos de lletra Arial 9; no obstant, la descripció del contingut anirà en minúscula:  

 
 
! REFERÈNCIA: codi de classificació del document per l'òrgan emissor.  
! ASSUMPTE: descripció breu de l'assumpte a què es referix la citació.  

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. COS 
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Este apartat constarà de les dades següents redactades en un mateix paràgraf:  
 

! Fórmula de citació:  
D'acord amb..., 
Vos cite perquè comparegueu en esta oficina...  
Vos demane que vos presenteu en estes oficines per...  

! Assumpte o objecte de la citació.  
! Dia, hora i lloc/termini (i l’horari en cas de ser citació a termini). 
! Adreça de l'organisme.  

 
Hi ha d'altres informacions complementàries que es poden fer constar:  
 

! Nom de la disposició en virtut de la qual es fa la citació.  
! Informació sobre les conseqüències de la no compareixença de la persona 

citada: La incompareixença comportarà..., d'acord amb...   
! Detall de la documentació que cal presentar.  

 
3. CLOENDA 

1. SIGNATURA 
 
! Orde de firma 

 
En primer lloc firmarà el document el funcionari o funcionària, regidor o regidora o càrrec 
públic que dicta l’acte. A continuació, i sempre posterior en el temps, firmarà la persona o 
persones que validen l’acte amb el vistiplau. 
 

! Peu de signatura 
 

El peu de signatura correspon al/a la titular de l’òrgan competent que dicta la citació, i 
consta de: 
 

15. CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, introduït per l’article determinat i 
en minúscula. 

16. [NOMENAMENT: en cas d’haver decret o acord de la JGL de delegació de 
competències, anirà en línia seguida amb cos de lletra Arial 9 i entre 
parèntesi. Estarà format per la lletra D seguida d’un punt i el número del 
decret o el sintagma Acord JGL. A continuació, precedida d’una coma, 
anirà la data de la forma dd/mm/aaaa.] 

17. [SIGNATURA: Sols quan se signe de manera manuscrita i, paral·lela, la del 
secretari] 

18. NOM I COGNOMS: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que 
signe de manera electrònica anirà separat del decret de nomenament per 
una línia en blanc. 
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2. DATACIÓ 
 

En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 

Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
Logotip de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 

 
 

Dades del destinatari 

Identificació del document 
 
REFERÈNCIA: 
ASSUMPTE: 

Cos 
Fórmula de citació 

Datació (signatura manuscrita) 

Peu de signatura  
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CONVENI 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document amb què s’establixen un o diversos acords entre dues o més parts. Els acords 
són presos en termes d’igualtat per institucions o organismes per dur a terme un objectiu 
d’interés comú, el compliment del qual té caràcter obligatori.  
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i sense 
sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. TÍTOL 

 
Al títol figuraran el tipus de conveni i l’objecte principal de l’acord. Hauran d’anar 
destacats tipogràficament amb majúscula, negreta i centrat amb cos de lletra Arial. 
Vegem alguns exemples:  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ______I _______SOBRE________ 
 
ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE ______I______PER A_______ 

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. PARTICIPANTS 
 
Ha de constar el nom i cognoms, el càrrec i l’organisme. També s’ha de fer referència 
a la condició en què actua cada part i a la capacitat legal necessària per subscriure el 
conveni.  
 
Proposem la següent fórmula d’introducció:  
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REUNITS 
 
D’una banda_________, intervé en nom i representació d’este________ i 
_______en virtut de les facultats que li atorga________.  
 
I de l’altra__________, en nom i representació d’esta institució per raó del seu 
càrrec.  
 
O bé:  
 
D’una part l’Ajuntament d’Alzira, amb CIF _______i domicili a Pl. Major, núm. 6, 
representat en este acte pel Sr./per la Sra. ____________________, (càrrec). Es 
troba expressament facultat per a la formalització del present Conveni, en virtut 
de l’acord adoptat per la Junta _____________en sessió celebrada el 
dia__________. 

 
D’altra part,________________, amb CIF _________i número de registre______, 
amb domicili______________________representat en este acte pel Sr./per la 
Sra.______________________, (càrrec). 
 
A continuació anirà este apartat, el qual serà fix: 
 
Així mateix, es troba present el Sr./la Sra. ______________, secretari/secretària 
general de l’Ajuntament d’Alzira, als efectes de donar-ne fe de l’acte i prestar a 
ambdues parts l’assistència i l’assessorament pertinents, en compliment d’allò 
disposat a l’article 2.h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual 
s’aprova el Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
Les dos parts, segons intervenen i en la representació que, respectivament, 
posseïxen, es reconeixen la capacitat legal necessària per a signar el present 
Conveni de col·laboració i, a este efecte,  
 
O bé:  
 
Les dos parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per a formalitzar 
este Conveni. 
 

2. EXPOSICIÓ 
 
S’exposen els antecedents, la voluntat dels qui el subscriuen, el marc legal i altres 
assumptes a consignar. S’introduiran amb la fórmula EXPOSEM (cal fer servir la 
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primera persona del plural) destacada amb majúscula, negreta i centrada amb una 
línia en blanc posterior. Cal utilitzar paràgrafs independents per a cada un dels 
assumptes, numerats en xifra seguits d’un punt. 

 
3. CLÀUSULES 

 
És l’apartat on es recullen els pactes a què han arribat les dues parts. Aniran 
precedits del títol ACORDEM (destacat amb majúscula, negreta i centrat amb una 
línia en blanc posterior) per tal de mantenir la coherència interna del verb conjugat. 
S’han d’escriure en paràgrafs numerats ordinals en lletra seguits d’un punt. 

 
3. CLOENDA 

1. FÓRMULA DE COMPROMÍS 
 
Proposem la següent expressió per a clausurar l’acord: 
 
I perquè en quede constància i com a prova de conformitat, del contingut d’este 
Conveni, les dos parts firmen este document, en dos exemplars i amb un sol 
efecte, en el lloc i la data que s’indiquen més avall: 

 
2. SIGNATURES 

 
Han de constar les signatures que representen ambdues parts implicades en el 
Conveni, les quals aniran centrades respecte del text. Baix, i també centrada,  ha de 
figurar la signatura del secretari/ària general davall la fórmula: Davant meu,. 
Contindran els elements següents: 

 
! [CÀRREC: anirà introduït per l’article determinat corresponent. El càrrec anirà 

en minúscula i l’àrea o unitat en majúscula inicial] 
! [RÚBRICA] 
! [NOM I COGNOMS] 

  
3. DATACIÓ 

 
Es compon de la població seguida de la data: 

 
Alzira  (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) 
de any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
Logotip de l’Ajuntament 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ______________ I 
_____________SOBRE______________ 

  
REUNITS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSEM 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Peu de full normalitzat corporatiu 

 
 

 

1. 
2. 
3. 
… 
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ACORDEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 

 
 
 
 

Datació 

Signatures 

Primer. 
Segon. 
Tercer. 
… 
 

Fórmula de compromís 
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CONVOCATÒRIA 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document per mitjà del qual es demana la presència d'algú en un lloc, una data i una 
hora determinats perquè participe en una reunió. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a la part inferior de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. DESTINACIÓ 

 
Les dades del destinatari o de la destinatària es posen al marge superior dret i aniran en 
cos de lletra Arial 9: 

 
[Nom i cognoms] 
[Domicili complet] 
[C. Postal – Localitat (Província)] 

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. CONVOCATÒRIA 
 

Amb el nom CONVOCATÒRIA DE (ÒRGAN QUE CONVOCA), el qual anirà centrat en 
majúscules, negreta, sense punt final i entre línies en blanc, proposem la següent 
fórmula: 

 
El/la convoque a la (reunió/sessió ordinària/extraordinària) que tindrà lloc el 
pròxim (dia de la setmana en minúscula), (dia en xifra) de/d’ (mes en minúscula) a 
les (hores i minuts) hores a (localització), amb l'orde del dia que s'adjunta: 
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2. ORDE DEL DIA 

Consta d'una llista numerada dels temes que es tractaran a la reunió. Estos aniran 
numerats amb l’ordinal corresponent en xifra i no portaran punt final. 
 

! Lectura i aprovació de l’acta sessió anterior (normalment és el primer punt de 
l’ordre del dia.) 

! [Contingut del tema a tractar (pot incloure més d’un apartat)]. 
! Torn de precs i preguntes (correspon al període obert d'intervencions a la fi de 

la reunió. És l’últim punt de l’ordre del dia.) 
 

3. CLOENDA 
1. PEU DE SIGNATURA 

 
Anirà centrada respecte del text i contindrà els elements següents: 
 

1. CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, amb majúscula i negreta. 
2. NOMENAMENT: anirà en línia seguida amb cos de lletra Arial 9 i entre 

parèntesi. Estarà format per la lletra D seguida d’un punt i el número del 
decret de nomenament / delegació. A continuació, precedida d’una coma, 
anirà la data del decret de la forma dd/mm/aaaa 

3. [Signatura: Sols en cas que se signe de manera manuscrita] 
4. NOM I COGNOMS: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que signe 

de manera electrònica anirà separat del decret de nomenament per una línia 
en blanc 

 
2. DATACIÓ 

 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà del nom de la població seguit de la data: 
 

Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 

 
3. INFORMACIÓ OCASIONAL 

 
Al final del document, a tall de nota i de forma opcional, podem indicar fets relacionats 
amb l'acte en concret, o bé algun comentari respecte al tema tractat.  
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IV. ESQUEMA 
 
Logotip de l’Ajuntament   
 
 
 

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
 

ORDE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 

 

Fórmula de convocatòria 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta sessió anterior 
2. [Contingut del tema] 
3. Torn de precs i preguntes 

Datació (signatura manuscrita) 

Peu de signatura 

Dades del destinatari 

Informació ocasional 

Si
gn
at
ur
es 
el
ec
trò
ni
qu
es 

Co
di 
de 
Val
ida
ció 
Se
gur
a 
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DECRET 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document que recull les decisions o els actes administratius d’un òrgan unipersonal –de 
l’alcaldia o de les regidories delegades- amb potestat de resolució, habitualment relatius 
a l’acabament d’un procediment administratiu. Sempre que siga possible, el decret es 
referirà a un únic assumpte. 
 

II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i sense 
sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc, o dos, segons el cas. 
 
En el primer full, a la part superior esquerre ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a la part inferior de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 

III. ESTRUCTURA 
 

1.  INICI 
1. CAPÇALERA 
 

La identificació del decret anirà a la part superior esquerra davall de l’escut i el logo de 
l’Ajuntament, de la següent forma i amb el següent contingut: 
 
Departament: ex. Cadastre 
Exp. núm. XXXX/2014 
Núm. de decret XXXX/2014 
Data del decret: ex. 10/02/2014 
 
Els epígrafs han d’anar amb majúscula versaleta i amb cos de lletra Arial 9; no obstant, la 
descripció del contingut anirà en minúscula. 
 

! DECRET NÚM.: Assignació automàtica pel programari del número de decret. Anirà 
centrat davall de la identificació del decret i dalt de l’epígraf de l’ASSUMPTE, que 
encapçala la informació. La fórmula DECRET anirà en majúscules, centrada, sense 
punt final i entre línies en blanc. 
! ASSUMPTE: encapçala la informació i expressa, de manera breu i concisa, el 
contingut de la resolució. S’iniciarà sempre amb el nom del document que origina 
l’expedient. Per exemple: sol·licitud de la mercantil XXX. Es deixen dos espais 
en blanc per ressaltar l’ASSUMPTE. A continuació hi haurà la fórmula: “Vist 
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l’informe dels servicis municipals sobre l’assumpte de referència, amb els següents 
antecedents i fonaments de dret.” 

 
2. DESENVOLUPAMENT 

 
1. ANTECEDENTS  

 
Introduït amb el títol Antecedents (amb majúscula inicial i minúscules la resta, justificat a 
l’esquerra, línia en blanc posterior i sense punt final).  
Farem una exposició resumida de les circumstàncies o seqüència d’esdeveniments que 
motiven la necessitat de dictar la resolució.  
En el cas de ser més d’un antecedent, aniran identificat amb l’ordinal corresponent en 
xifra, en la mateixa línia que el text i separat d’este mitjançant un punt. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 

 
Part argumentativa que durà el títol Fonaments de dret (majúscula inicial i minúscula la 
resta, justificat a l’esquerra, sense punt final i entre línies en blanc).  
Quan es dispose de més d’un fonament de dret, aniran identificat amb l’ordinal 
corresponent en xifra, en la mateixa línia que el text i separat d’este mitjançant un punt. 
 

3. ÒRGAN COMPETENT 
 

Si és estimatòria la resolució/decret es donen per reproduïts els fonaments de dret i es 
comunica immediatament la resolució. 
Si és desestimatòria la resolució/decret es reproduïxen els antecedents, els fonaments 
de dret i les conclusions de l’informe, de manera resumida, si en el resum es dóna 
suficient informació per a no crear indefensió. 
 

4. FÓRMULA DE RESOLUCIÓ 
 
Es consigna l’expressió RESOLC (majúscules, centrada, sense punt final i entre línies en 
blanc) en primera persona del singular del present d’indicatiu, precedint la part 
expositiva. 
 

5. PART DISPOSITIVA/PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Es reproduirà la Proposta de Resolució de l’informe tècnic. 
 
Exposició de la decisió o decisions adoptades. S’estructuraran en apartats atenent la 
seua complexitat o extensió.  
 
Quan la resolució tinga més d’una disposició, les numerarem amb l’ordinal corresponent 
en lletres (en la mateixa línia que el text de cada disposició i separat mitjançant un punt) i 
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introduirem la decisió amb un verb en infinitiu. Si s’escau, en els darrers apartats farem 
constar les decisions relatives a l’execució de les decisions preses. 
Obligatòriament hem de detallar els destinataris (persones, òrgans o càrrecs) als quals 
s’haurà de notificar la resolució i/o els aspectes relatius a la seua publicació oficial i al 
tauler d’anuncis municipal. 
En el supòsit de delegacions de l’Alcaldia de la facultat resolutòria, és obligatori citar la 
disposició o disposicions on es determina la delegació per dictar la resolució i per la qual 
es nomena la persona titular.  
Podem fer servir la fórmula següent: Per tot el que s’ha exposat, i en virtut de les 
atribucions delegades per l’Alcaldia en matèria de [matèria delegada], mitjançant 
resolució de data [dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de any (xifres) sense punt final] (DOGV 
núm. [sense punt], de [data de la publicació de la mateixa forma]).  
Ho decreta el/la senyor/a regidor/a delegat/ada d’Economia... per delegació de l’Alcaldia 
per Decret núm. XX de/d’ XX de XX. 
Òbviament eixa citació no es posa quan qui firma és l’Alcalde/essa. 
 

6. PEU DE RECURS 
 
D’acord amb la legislació vigent, els decrets s’han d’acabar amb un peu de recurs, el 
contingut del qual variarà segons l’abast jurídic de la resolució, i que, habitualment, seran 
els següents: 
 

! DE TRÀMIT 

«Esta resolució no és susceptible de cap recurs, per tractar-se d’un acte de mer tràmit, 
sense perjudici del dret que li assistix quant a la interposició de qualsevol recurs que 
considere procedent». 
 

! REPOSICIÓ  

«Esta resolució només és recurrible davant de l’Ajuntament per mitjà de la interposició 
del recurs de reposició, regulat en l'article 14.2 del Text Refós de la Llei d'Hisendes 
Locals, en el termini d'un mes, comptador a partir de l’endemà del dia de la notificació. 
La resolució expressa del recurs de reposició és recurrible per mitjà de la interposició del 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, 
dins del termini de dos mesos comptadors des de la notificació. 
Transcorregut un mes des de l’endemà de la interposició del recurs de reposició, sense 
que haja recaigut una resolució expressa, s’entendrà desestimat i es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos. 
Tot això, sense perjuí que es pot interposar qualsevol altre recurs que s’estime oportú». 
 

! CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  

«Esta resolució, que posa fi a la via administrativa, és recurrible per mitjà de la 
interposició de recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
de València, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la 
notificació». 
 

! GENERAL 
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«La Resolució que antecedix és recurrible davant de l’òrgan que l’ha adoptada, amb la 
interposició de recurs de reposició previ al Contenciós Administratiu, en el termini d'un 
mes a comptar des de l'endemà del dia en què reba esta notificació, de conformitat amb 
el que preveuen els articles 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, i 14 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 4 de març.  Si transcorregut un mes des de la seua 
interposició no haguera recaigut resolució expressa, el recurs s'entendrà desestimat, i es 
podrà interposar contra esta desestimació recurs contenciós administratiu davant del 
Jutjat corresponent Contenciós Administratiu amb seu a la ciutat de València en el 
termini de sis mesos, sense perjuí de l'obligació de l'Administració municipal de resoldre’l 
expressament». 
«La Resolució transcrita posa fi a la via administrativa; esta és recurrible davant de 
l’òrgan que l’ha adoptada, amb la interposició de recurs potestatiu de reposició en el 
termini d'un mes comptat des de l'endemà del dia de la recepció d'esta notificació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 117 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
Opcionalment pot interposar directament recurs jurisdiccional davant de l’òrgan judicial o 
Jutjat corresponent de la jurisdicció Contenciosa Administrativa, amb seu a la ciutat de 
València, en el termini de dos mesos comptats des del dia abans referit. Si s'haguera 
interposat recurs potestatiu de reposició no es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s'haja produït la desestimació 
presumpta, que tindrà lloc transcorregut un mes des de la seua presentació sense que 
l'Administració notifique la resolució d’esta, tal com estableix l’article 117 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.» 
 

! RECLAMACIÓ PRÈVIA A LA VIA JUDICIAL LABORAL 

«La present resolució podrà ser impugnada per mitjà de reclamació prèvia a la via judicial 
laboral, davant de l'Alcaldia Presidència, en els termes que establix l'art. 125 de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, en 
relació amb l'art. 69 i ss. de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció 
social, sense perjuí que els interessats puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que 
estimen procedent. 
Notificada la denegació de la reclamació o transcorregut un mes sense haver sigut 
notificada la mateixa, o des que s'haja d'entendre esgotada la via administrativa en els 
altres casos, l'interessat podrà formalitzar la demanda en el termini de dos mesos davant 
del jutjat o la Sala competent.  
En les accions derivades d'acomiadament i la resta d'accions subjectes a termini de 
caducitat, el termini d'interposició de la demanda serà de vint dies hàbils o l'especial que 
siga aplicable, comptats a partir de l'endemà a aquell en què s'haguera produït l'acte o la 
notificació de la resolució impugnada, o des que s'haja d'entendre esgotada la via 
administrativa en els altres casos, si bé la interposició de la reclamació prèvia suspén el 
termini de caducitat, en els termes de l'article 73 de la Llei processal. » 
 

3. CLOENDA 
1. PEU DE SIGNATURA 

 
El peu de signatura correspon al titular de l’òrgan competent que dicta la resolució, i en 
paral·lel anirà la del secretari. Ambdós consten de: 
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! CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, amb majúscula. 
! NOMENAMENT: anirà en línia seguida amb cos de lletra Arial 9 i entre 

parèntesi. Estarà format per la lletra D seguida d’un punt i el número del 
decret de nomenament/delegació. A continuació, precedida d’una coma, anirà 
la data del decret de la forma dd/mm/aaaa. No caldrà posar en este apartat, si 
ja està posat al principi del document. 

! [SIGNATURA: Sols en cas que se signe de manera manuscrita] 
! NOM I COGNOMS: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que signe 

de manera electrònica anirà separat del decret de nomenament per una línia 
en blanc. 

 
2. DATACIÓ 

 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 

Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) 
de any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
 Logotip de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peu de full normalitzat corporatiu 

 

Departament: ex. Cadastre 
Exp. núm. XXXX/2014 
Núm. de decret XXXX/2014 
Data del decret: ex. 10/02/2014 

 

Antecedents 

Fonaments de dret 

Part dispositiva/Proposta de resolució 
1.   
2.  

Datació (Signatura manuscrita) 

Peu de signatura doble (Alcalde/essa o 
Regidor/a Delegat/ada i Secretari General) 

Peu de recurs 

Ba
rre

s f
irm

a 
el

ec
trò

ni
ca
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rm
a 
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ca
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DILIGÈNCIA 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
És un tipus de certificat intern que es produïx dins de les actuacions administratives i que 
acredita l'execució d'un tràmit o d’un acord. Per exemple: el nombre de persones que 
concorren a un tràmit, la data de la presa de possessió d'un funcionari, una excedència, 
etc. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4 o bé DIN A5, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. 
S’utilitzarà lletra Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra 
i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. CAPÇALERA  

 
El/la destinatari/ària d’este document no es fa explícit. Tan sols hi constarà l’escut 
municipal de l’Ajuntament al marge superior esquerre. 

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. COS 
El text, que acostuma a ser breu, ha d'exposar el fet que es consigna. La persona que el 
redacta escriu en primera persona del singular. S'inicia amb una de les fórmules 
següents, destacades amb majúscula i negreta: 

 
DILIGÈNCIA per a fer constar que [...]  
FAIG CONSTAR que [...] 

 
3. CLOENDA 

1. PEU DE SIGNATURA 
 
Anirà centrat respecte del text i contindrà els elements següents: 
 

! CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, amb majúscula i negreta. 
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! NOMENAMENT: anirà en línia seguida amb cos de lletra Arial 9 i entre 
parèntesi. Estarà format per la lletra D seguida d’un punt i el número del 
decret de nomenament/delegació. A continuació, precedida d’una coma, anirà 
la data del decret de la forma dd/mm/aaaa. 

! [SIGNATURA: Sols en cas que se signe de manera manuscrita] 
! NOM I COGNOMS: en minúscules, llevat de la primera lletra, i en cos de lletra 

Arial 11. En cas que signe de manera electrònica anirà separat de la resolució 
de nomenament per una línia en blanc. 

 
2. DATACIÓ 

 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 
Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 



 93 

 
IV. ESQUEMA 
 
 
Logotip de l’Ajuntament   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 

DILIGÈNCIA per a fer constar que …/ 
FAIG CONSTAR que … 

Datació (signatura manuscrita) 

Peu de signatura 

Si
gn
at
ur
es 
el
ec
trò
ni
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es 

Co
di 
de 
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ida
ció 
Se
gur
a 
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EDICTE 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Anunci, orde o decret publicat per l'autoritat fent ús de les seues atribucions o donant 
compliment a algun precepte legal. Té la finalitat de promulgar una disposició, fer pública 
alguna resolució, donar notícia de la celebració d'un acte o bé citar algú. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc.  
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a la part inferior de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. CAPÇALERA 

 
El/la destinatari/ària d’este document no està explícit. Tan sols hi constarà l’escut 
municipal de l’Ajuntament al marge superior esquerre. 
Quan l’edicte fa la funció d’avís o de convocatòria, es posarà l’assumpte i l’objecte de la 
convocatòria abans del cos de l’edicte, així com els recursos que pertoquen en el peu del 
document. 
 

2. DESENVOLUPAMENT 
 
EDICTE 

 
S’introduirà amb la paraula EDICTE centrat entre els màrgens del document, escrit amb 
majúscules, negreta i cos de lletra Arial 11. 
 

COS  
 
S'exposa, de manera concisa, el fet, la resolució o la disposició que es vol promulgar.  
 

3. CLOENDA 
1. PEU DE SIGNATURA 
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Anirà centrat respecte del text i contindrà els elements següents: 
 

! CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, amb majúscula i negreta. 
! NOMENAMENT: anirà en línia seguida amb cos de lletra Arial 9 i entre 

parèntesi. Estarà format per la lletra D seguida d’un punt i el número del 
decret de nomenament/delegació. A continuació, precedida d’una coma, anirà 
la data del decret de la forma dd/mm/aaaa. No caldrà indicar el nomenament 
quan l’edicte el firme l’alcalde/essa. 

! [SIGNATURA: Sols en cas que se signe de manera manuscrita] 
! NOM I COGNOMS: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que signe 

de manera electrònica anirà separat del decret de nomenament per una línia 
en blanc. 

 
2. DATACIÓ 

 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 

 
Alzira  (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
 

Logotip de l’Ajuntament 
 

EDICTE 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Peu de full normalitzat corporatiu 

 
 

Cos 

Datació (signatura manuscrita) 

Peu de signatura 

Co
di 
de 
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a 

Si
gn
at
ur
es 
el
ec
trò
ni
qu
es 



 97 

FAX 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
El telefax (o fax) és el document enviat mitjançant un procediment de telecòpia per via 
telefònica.  
 
La capçalera del fax és el full inicial de presentació que conté dades de qui el remet i les 
de la persona destinatària del document, i es detalla el missatge que se li vol transmetre 
en este mateix full o en fulls a part.  
 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc.  
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a la part inferior de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

IDENTIFICACIÓ 
 

Es posarà el títol del document a l'encapçalament, en majúscules i centrat entre els 
marges.  

 
DESTINATARI 

 
En este apartat, es detallen informacions com ara:  

 
! Nom i cognoms de la persona que l'ha de rebre  
! Nom del servei, secció, unitat o organisme a què pertany la persona que el 

rep  
! Nom de l'entitat o empresa a què pertany la persona receptora  
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EMISSOR 

 
En este apartat, es detallen informacions com estes:  

 
! Nom i cognoms de la persona que l'envia  
! Nom de la unitat orgànica a què pertany la persona que l'envia  

 
DADES DEL DOCUMENT 

 
Es poden omplir algunes de les dades següents:  
 
! Població i data de la transmissió  
! Telèfon de contacte en cas de mala recepció  
! Telèfon del remitent  
! Nombre de fulls incloent-hi la capçalera  
! Adreça electrònica (a/e)  

 
MISSATGE 

 
En este apartat s’exposa el missatge que es transmet, o una breu descripció del 
contingut del document que s’envia adjunt. 

 
ANNEXOS 

 
És el document que es tramet. En cas d’haver-hi, s’afegirien al full introductori. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
Logotip de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 
 

Identificació 

Destinatari 

Emissor 

Dades del document 

Missatge 
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Logotip de l’Ajuntament 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
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INFORME 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document per mitjà del qual s'analitza i es fonamenta, des d'un punt de vista tècnic o 
jurídic, un assumpte i les possibles determinacions que s'han de prendre perquè es 
resolga. 
 
L’estructura i el contingut dels informes són bastant variables; no obstant s’han de seguir 
unes pautes i han de contindre unes informacions mínimes. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cadascun dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1.  INICI 
1. CAPÇALERA 

 
Davall de l’escut municipal de l’Ajuntament, els epígrafs aniran amb majúscula versaleta, 
en negreta i amb cos de lletra Arial 9; no obstant, la descripció del contingut anirà en 
minúscula. En este apartat constaran les dades següents: 

 
! Núm. d’expedient 
! Referència 
! Assumpte: descripció breu del tema de què tracta l’informe. 

 
2.  DESENVOLUPAMENT 

1. PART ARGUMENTATIVA 
! Antecedents de fet 
! Legislació aplicable 
! Conclusions, proposta de resolució 

 
Farem una exposició resumida i ordenada dels fets, antecedents, circumstàncies o 
seqüència d’esdeveniments que motiven l’informe. En el cas de ser més d’un antecedent, 
anirà identificat amb l’ordinal corresponent en xifra, en negreta, en la mateixa línia que el 
text i separat d’este mitjançant un punt. 
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A continuació farem constar els fonaments o termes legals o tècnics que justifiquen les 
conclusions de l’informe. Quan es dispose més d’un fet, anirà identificat amb l’ordinal 
corresponent en xifra, en negreta, en la mateixa línia que el text i separat d’este 
mitjançant un punt. 
 
Si fa el cas, caldrà detallar-hi les disposicions legals en què es basa l’informe, amb 
expressió de l’article, la denominació de la disposició i altres dades d’identificació i, si 
correspon, la publicació oficial en la qual es va publicar, el número, la data i la pàgina o 
pàgines. 

 
2. CONCLUSIONS/PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

 
Per a introduir-les farem servir la següent fórmula: “Per la qual cosa, INFORME”, que 
anirà justificada a l’esquerra i la forma verbal INFORME es destacarà amb majúscules i 
en negreta, i es deixarà una línia en blanc posterior. 
 
Tot seguit constaran les conclusions a què conduïx l’exposició de fets i arguments 
anteriors. En el cas de ser més d’una conclusió, aniran identificades amb l’ordinal 
corresponent en xifra, en negreta, en la mateixa línia que el text i separat d’este 
mitjançant un punt. Segons el tipus d’informe, poden ser una valoració, una acta 
d’inspecció, una proposta de resolució o bé un resum dels aspectes més rellevants. 
 
Si l’informe és de valoració, es pot utilitzar la fórmula següent: “Per tot això, el/la 
sotasignant informa favorablement – desfavorablement … i proposa …”. 
Si l’informe és desestimatori, la persona informant inclourà una síntesi de conclusions, 
que impedisquen la indefensió, i que motiven la resolució proposada i adoptada.   
 

3.  CLOENDA 
1. FÓRMULA D’INFORME 

 
És l'expressió que s'utilitza per acabar l’informe i que sol ser fixa: 
 

De la qual cosa informe sense perjuí d’una altra opinió 
degudament fonamentada o del criteri de la corporació o 
òrgan pertinent. 
 

2. SIGNATURA 
 

! ORDE DE FIRMA 
 

En primer lloc firmarà el document el funcionari, tècnic, regidor o càrrec públic que emet 
l’informe. En cas que més persones hagen intervingut en l’elaboració efectiva del mateix, 
també firmaran en este moment. Estes firmes es poden donar de manera paral·lela. 



 103

 
A continuació, en cas de ser necessari, i sempre posterior en el temps, firmarà la 
persona o persones que validen l’informe amb el vistiplau. 

 
! PEU DE SIGNATURA 

 
Anirà o aniran centrades respecte del text i contindran els elements següents: 
 

- Càrrec: introduït amb l’article. 
- [Signatura: Sols en cas que se signe de manera manuscrita]. 
- Nom i cognoms: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que 

signe de manera electrònica anirà separat del càrrec per una línia en blanc. 
 
Quan l’informe ha d'incloure un vistiplau, este se situa a l’esquerra del peu de signatura, 
d'acord amb esta estructura:  

 
- Vistiplau 
- Nom i cognoms 
- [Signatura: Sols en cas que se signe de manera manuscrita] 
- L’alcalde/essa – president/a / el/la cap del departament de … 

 
3. DATACIÓ 

 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguida de la data: 
 
Alzira  (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
 

4. ANNEXOS 
 
Si cal, s’afegirà la documentació necessària d’acord amb la numeració que s’indica a 
cada punt on ha estat esmentada. 
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IV. ESQUEMA 
    Logotip de l’Ajuntament 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Per tot això, la persona sotasignant informa favorablement/desfavorablement … i 
proposa … 
(Si és desestimatori s’ha d’incloure una síntesi de conclusions que expliquen i 
motiven la proposta desestimatòria). 
Per la qual cosa, INFORME 

 
 
 
 

 
De la qual cosa informe sense perjuí d’una altra opinió degudament fonamentada 
o del criteri de la corporació o òrgan pertinent. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 
 

NÚM. D’EXPEDIENT:  
REFERÈNCIA:  
ASSUMPTE:  

(Exposició dels fets i els fonaments) 
 
1. 
2. 
3. 
… 

Datació (signatura manuscrita) 

Peu de signatura 

Annexos 

1. 
2. 
… 
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INVITACIÓ 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document per mitjà del qual es convida a alguna persona o col·lectiu a un acte públic 
(col·loqui, conferència, inauguració, celebració...).  
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Targeta gran de 105 x 210 mm o bé paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit 
de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 
cm per l’esquerra i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una 
línia en blanc. 
 
A la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de l’Ajuntament d’Alzira. 
I per altra banda, a la part inferior del full han d’aparéixer les dades de contacte de 
l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1.  INICI 
1. IDENTIFICACIÓ DE QUI CONVIDA  

 
Ha de constar el càrrec i/o la unitat que tramet la invitació. Atés que la invitació és un 
document protocol·lari, s’hi pot afegir el tractament formal, després el nom i cognoms, i 
finalment el càrrec.  
 
Informació d’interés: en el cas d’una invitació múltiple per part de diversos membres de 
l’Ajuntament, l’ordre que se segueix és el de l’estructura jeràrquica dels càrrecs de la 
corporació. Si les persones que emeten la invitació pertanyen a organismes diferents, se 
seguix la jerarquització administrativa.  
 

2.  DESENVOLUPAMENT 
1. COS 

 
En este apartat hi figuren les dades següents:  
 

! Fórmula d’invitació: 
...es complau a convidar-vos/invitar-vos a l’acte de... 
...té l’honor de convidar-lo/invitar-lo  a...  

! Nom i cognoms del destinatari 
! Motiu de la invitació 
! Identificació de l’acte a què es convida.  
! Dia, hora i lloc en què es durà a terme l’esdeveniment.  
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Eventualment, podran aparéixer altres informacions com qui presidirà l’acte, vestimenta 
exigida o quines personalitats hi assistiran.  

 
3.  CLOENDA 

1. DATACIÓ 
 
Es compon de la població seguit de la data: 
 
Alzira  (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 

 
2. INFORMACIÓ OCASIONAL 

 
Estes informacions se situen després de la datació:  

 
! Petició de confirmació de l’assistència.  
! Possibilitat d’anar-hi amb acompanyant.  
! Necessitat de presentar la invitació (si hi ha control d’entrada a l’acte). 

 
3. ALGUNES CONSIDERACIONS 

 
! Les invitacions, generalment, no porten signatura.  
! Les informacions ocasionals van en un cos de lletra més menut. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
 Logotip de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificació de qui convida 

Cos 
Fórmula d’invitació 

Datació  

Informació ocasional 
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MEMÒRIA 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document que presenta una relació de les activitats o serveis duts a terme per una unitat 
administrativa o de gestió durant un període de temps, habitualment un any natural. Sol 
incloure una avaluació i l'estat econòmic. 
 
També pot exposar els motius que justifiquen la proposta de realització d’un projecte, 
una activitat o un servei. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. IDENTIFICACIÓ DEL DOCUMENT  

 
Es farà constar el nom del document amb la fórmula MEMÒRIA DE 
[INSTITUCIÓ/ÀREA/DEPARTAMENT], [ANY]), la qual anirà centrada en el primer full, 
amb majúscules, en negreta i cos de lletra Arial 16. 
 
En cas que la memòria pretenga la justificació per a la realització d’un projecte, una 
activitat o un servici, es pot utilitzar este primer bloc d’informació per a introduir el títol de 
la memòria (fent servir dues línies com, a màxim) i, en línia a banda, centrat, amb 
majúscules, en negreta i en cos de lletra Arial 14, si fa el cas, un subtítol. 
 

2. TAULA DE CONTINGUT 
 
Per tractar-se d’un document normalment extens, convé incloure un índex o taula de 
continguts que anirà en la segona fulla de la memòria. La fórmula ÍNDEX s’utilitzarà per 
als documents més voluminosos, amb més de 20 pàgines i diversos capítols, els quals 
tindran referenciat el número de la pàgina on estan exactament ubicats. Per contra, 
usarem TAULA DE CONTINGUTS en aquells documents més breus (de menys de 20 
pàgines) i no inclourem el número de pàgina. 
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Anirà introduït amb la fórmula ÍNDEX/TAULA DE CONTINGUTS (segons els casos) la 
qual anirà centrada, amb majúscules, en negreta i en cos de lletra Arial 14. 
 
Identificarem els diferents capítols o blocs de contingut amb l’ordinal corresponent en 
xifra, en negreta i en cos de lletra Arial 10. 
 

2. DESENVOLUPAMENT 
 
El detall de l’exposició es recollirà en els diferents capítols o epígrafs que hàgem establit. 
Estos aniran amb majúscules i negreta i identificats amb l’ordinal corresponent en xifra, 
en la mateixa línia i separats d’este per un punt. 
 
Seran, com a mínim, els següents: 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
Es detallarà breument quin servei realitza la memòria o proposta; i també, els fets i 
actuacions que s'han fet fins al moment i que justifiquen la necessitat de l'activitat o 
servici a realitzar o l’elaboració de la memòria anual.  
 
En este apartat, l’emissor de la memòria justificarà la conveniència i l'oportunitat de la 
iniciativa, les necessitats a satisfer i els factors de tot ordre que cal tenir en compte. Si 
s'estima convenient, es pot fer la justificació jurídica i l'econòmica, com a apartats 
destacats.  

 
2. CONCLUSIONS 

 
Deduccions que s’extrauen de les dades oferides. 
 

3. VALORACIÓ PERSONAL I PROPOSTA (si cal) 
 

Si procedix, s’inclourà un apartat sobre l’aprofitament que ha suposat el servei realitzat a 
nivell personal. 
 



 110

 
3. CLOENDA 

1. PEU DE SIGNATURA 
 
Anirà centrada respecte del text i contindrà els elements següents: 
 

! CÀRREC: introduït amb l’article. 
! [SIGNATURA: Sols en cas que se signe de manera manuscrita]. 
! NOM I COGNOMS: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que signe 

de manera electrònica anirà separat del càrrec per una línia en blanc. 
 
En el cas d’una memòria conjunta entre diversos membres de l’Ajuntament, o de 
diferents organismes, les signatures poden donar-se de manera paral·lela. No obstant, si 
es desitja seguir un ordre, este serà el de l’estructura jeràrquica dels càrrecs de la 
corporació. Si les persones que elaboren la memòria pertanyen a diferents organismes, 
se seguix la jerarquització administrativa. 
 

2. DATACIÓ 
 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 
Alzira  (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA DE L’ARXIU MUNICIPAL ADMINSITRATIU CORRESPONENT A L’ANY 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
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ÍNDEX 
 
 
 

INTRODUCCIÓ ....................................................................... 3 
TÍTOL DE L’EPÍGRAF 1 ......................................................... 4 
TÍTOL DE L’EPÍGRAF 2 ......................................................... 9 
ETC. ......................................................................................... 13 
CONCLUSIONS ...................................................................... 23 
PROPOSTA ............................................................................. 25 
ANNEXOS ............................................................................... 26 
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Peu de full normalitzat corporatiu 
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NOTA INTERIOR 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document habitual de comunicació no oficial entre els unitats i els membres d’una 
institució. Permet el tractament de diversos temes d’interés intern. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i 
sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc.  
 
En el primer full, a la part superior esquerra hi ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a la part inferior de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament.  
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. IDENTIFICACIÓ 

 
Hi figurarà com a títol del document l'encapçalament NOTA INTERIOR. També és 
habitual posar-hi COMUNICAT INTERN. Es destacarà amb majúscules, en negreta, amb 
cos de lletra Arial 11 i centrat entre els marges del text. 
 
Tot seguit s'omplin les dades del document. Els epígrafs han d’anar amb majúscula 
versaleta, en negreta i amb cos de lletra Arial 9; no obstant, la descripció del contingut 
anirà en minúscula. 

 
! DATA: la d'emissió del document o de la seua vigència, si procedix.  
! ASSUMPTE: l'objecte de la nota expressat breument.  
! EMISSIÓ: nom de la unitat o del càrrec que l’emet.  
! DESTINACIÓ: nom de la unitat o persones destinatàries.  

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. COS 
 

La informació hi ha d’estar ordenada de manera lògica i, per tant, caldrà distingir estos 
tres parts: 
 

! INTRODUCCIÓ (presentació del motiu de l’ofici)  
D’acord amb el que disposa l’article …, li comunique que …  
En relació amb..., vós comunique...  
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! DESENVOLUPAMENT (explicació dels fets, arguments...)  
! CONCLUSIÓ (petició, síntesi dels fets) 

Per això, vós/li demanem/sol·licitem/demane/sol·licite... 
Si desitgeu/desitja mes informació...  

 
3. CLOENDA 

1. PEU DE SIGNATURA 
 

El peu de signatura correspon al titular de l’òrgan competent que emet el comunicat. 
Consta de: 
 

! CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, amb majúscula i negreta. 
! NOMENAMENT: anirà en línia seguida amb cos de lletra Arial 9 i entre parèntesi. 

Estarà format per la lletra D seguida d’un punt i el número del decret de 
nomenament/delegació. A continuació, precedida d’una coma, anirà la data del 
decret de la forma dd/mm/aaaa. 

! [SIGNATURA: només en cas que se signe de manera manuscrita]. 
! NOM I COGNOMS: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que signe de 

manera electrònica anirà separat del decret de nomenament per una línia en 
blanc. 

 
2. INFORMACIÓ OCASIONAL 

 
Per mitjà dels sigles PD (Postdata) s'introdueixen al final del document anotacions 
especials com poden ser: referències a documents, informacions complementàries...  
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IV. ESQUEMA 
 
 
Logotip de l’Ajuntament 
 
 

NOTA INTERIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 
 
 

Identificació 
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Peu de signatura 

Informació ocasional 
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NOTIFICACIÓ 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document amb què un organisme oficial comunica per escrit una resolució o qualsevol 
altre acte administratiu a la persona o unitat interessada. Poden ser notificació d'acte de 
tràmit (quan es troba a la fase de procediment) o notificació d'acte resolutori (acte amb la 
resolució final). 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i sense 
sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a la part inferior de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. REGISTRE I DATA 

 
El full durà a la part superior dreta, en cos de lletra Arial 10: 
 

! Registre d’eixida número: Assignació automàtica pel registre general 
d’eixida de documents de l’Ajuntament. 

! Data: Assignació automàtica. 
 

2. CAPÇALERA 
 

Davall de l’escut municipal. Els epígrafs han d’anar amb cos de lletra Arial 9, amb 
majúscula, versaleta i negreta; no obstant, la descripció del contingut anirà en minúscula: 

 
! Àrea: assignació automàtica pel programari de l’àrea administrativa o 

regidoria delegada a qui compte la resolució del procediment. 
! Oficina que tramita: assignació automàtica pel programari de la Unitat, 

departament o dependència responsable de la tramitació del document. 
! Assumpte: expressa, de manera breu i concisa, el contingut de la resolució. 

S’iniciarà sempre amb el text Decret pel qual..., sobre..., relatiu a... 
[identificació de l’assumpte o contingut i, si és el cas, al final entre parèntesi, 
la identificació del número d’expedient a què correspon]. 

 
3. DESTINATARI/ÀRIA 
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Baix del registre d’eixida, les dades del destinatari aniran en lletra Arial 9: 
 

! [Codi de barres: Assignació automàtica].  
! [Nom i cognoms/ RAÓ SOCIAL]. 
! [Domicili complet]. 
! [C. Postal – Localitat (Província)]. 

 

2. DESENVOLUPAMENT 
 

1. NOTIFICACIÓ 
  
La fórmula NOTIFICACIÓ (en majúscules i negreta) introduïx el text: Pose en  
coneixement seu que en data [dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de any (xifres)]  [càrrec de 
qui firma el decret precedit per article], [nom i cognoms], va adoptar la resolució 
següent: 

 
2. DECRET 

 
Es transcriurà des de la primera línia (paraula DECRET) fins l’última anterior a la 
signatura. Se separarà de la resta del text de la notificació amb una línia en blanc abans 
de començar i una altra al final. 
 
A més, anirà justificat a 4 cm del marge esquerre de la pàgina i a 3 del marge dret. La 
lletra utilitzada serà Arial amb un cos de 10. El text del decret anirà entre cometes. 

 
3. FÓRMULA D’ACOMIADAMENT I EFECTES 

 
Per concloure la transcripció del decret farem servir l’enunciat següent: Cosa que li/vos 
notifiquem perquè en prengueu coneixement i produïsca els efectes que 
pertoquen. 
 
Baix de la datació hi haurà un espai-requadre per al justificant de recepció de la 
notificació, que contindrà espai per a la firma, número de DNI/NIF, identificació de la 
persona notificadora i de la receptora i data de recepció. A més hi haurà espai per a les 
anotacions dels intents de notificació, així com si la persona destinatària era absent, 
desconeguda o difunta. En el mateix requadre hi haurà la data i hora dels intents de 
notificació. 
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3. CLOENDA 

1. PEU DE SIGNATURA 
 
Anirà centrada respecte del text i contindrà els elements següents: 
 

! CÀRREC: anirà amb cos de lletra Arial 11, amb majúscula i negreta. 
! NOMENAMENT: anirà en línia seguida amb cos de lletra Arial 9 i entre 

parèntesi. Estarà format per la lletra D seguida d’un punt i el número del 
decret de nomenament/delegació. A continuació, precedida d’una coma, 
anirà la data del decret de la forma dd/mm/aaaa. 

! [SIGNATURA: Sols en cas que se signe de manera manuscrita]. 
! NOM I COGNOMS: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que signe 

de manera electrònica anirà separat del decret de nomenament per una línia 
en blanc. 

 
2. DATACIÓ 

 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 
Alzira  (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
Logotip de l’Ajuntament                                                    Registre d’eixida número: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peu de full normalitzat corporatiu 

 
 

Referències d’identificació 

NOTIFICACIÓ 

DECRET 

Datació (signatura manuscrita) 

Peu de signatura 

Fórmula d’acomiadament i efectes 

Dades del destinatari 
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OFICI 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
És una comunicació escrita de caràcter oficial integrada en la tramitació d'un 
procediment administratiu. 
 
Segons el destinatari, els oficis poden ser interns (quan s’adreça a un altre òrgan 
administratiu) o externs (quan està dirigit a una persona física o jurídica que no pertany 
a la corporació [empreses, persones,...]). 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4 o bé DIN A5, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. 
S’utilitzarà lletra Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text justificat a 3 cm per l’esquerra 
i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 
 
En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a la part inferior de cada un dels fulls han 
d’aparéixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. CAPÇALERA  

 
Davall de l’escut municipal. Els epígrafs han d’anar amb cos de lletra Arial 9, amb 
majúscula, versaleta i negreta; no obstant, la descripció del contingut anirà en minúscula: 

 
! REFERÈNCIA: codi de classificació del document per a l'òrgan emissor. 
! EXPEDIENT: número de l'expedient. 
! ASSUMPTE: expressa, de manera breu i concisa, l’assumpte a què es referix. 

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. SALUTACIÓ 
 

L’ofici intern no utilitza cap fórmula de salutació, en canvi a l’extern se sol utilitzar 
tractament de Senyor, o bé Senyora, seguit d’una coma. 

 
2. COS  

 
És el nucli del document i comunica els fets concrets dins del procediment administratiu. 
Tractarà un sol tema i farem servir un to impersonal i formal, donat el seu caràcter de 
comunicació oficial feta per un càrrec.  
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Si la comunicació és breu pot constar d’un sol paràgraf, però si és llarga i complexa, cal 
ordenar les idees per paràgrafs breus i separats, i utilitzar frases curtes i clares. La 
informació s’exposarà de manera lògica: 
 

! INTRODUCCIÓ (presentació del motiu de l’ofici)  
! DESENVOLUPAMENT (explicació dels fets, arguments...)  
! CONCLUSIÓ (petició al destinatari, síntesi dels fets, etc.) 

Per això, vos/li demanem/sol·licitem/demane/sol·licite... 
Vos/li agraïm per endavant la vostra col·laboració en este assumpte...  

 
En el cas de portar salutació i despedida se separarà per mitjà d’una línia en blanc. 

 
3. FRASEOLOGIA 

 
Pel que fa a...  
En relació amb...,  
Vos comunique..., 
Amb motiu de…, 
Atés que… 
Li tramet… 
Li adjunte… 
Li comunique que… 
En resposta a… 

 
4. DESPEDIDA 

 
Com en la salutació, l’ofici intern n’està exempt, mentre que l’extern pot portar una 
despedida formal, com ara Atentament. 
 

3. CLOENDA 
1. IDENTIFICACIÓ DEL /DE LA DESTINATARI/ÀRIA 

 
Els oficis interns aniran adreçats al càrrec de l’òrgan administratiu, no a la persona que 
l’ocupa, mentre que un ofici extern s’adreça individualment a una persona designada 
per: 

! NOM I COGNOMS (en majúscules). 
! DOMICILI COMPLET 
! C. POSTAL – LOCALITAT (separats per un espai en blanc i la localitat en 

majúscules). 
 

2. PEU DE SIGNATURA 
 
Anirà centrada respecte del text i contindrà els elements següents: 
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! CÀRREC: introduït amb l’article. 
! [Rúbrica: Sols en cas que se signe de manera manuscrita]. 
! NOM I COGNOMS: en minúscules i en cos de lletra Arial 11. En cas que signe 

de manera electrònica anirà separat del càrrec per una línia en blanc. 
 

3. DATACIÓ 
 
En aquells documents signats electrònicament no apareixerà la datació. Si se signen de 
forma manuscrita, es compondrà de la població seguit de la data: 
 
Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
 

4. POSTDATA 
 
Este apartat anirà en cos de lletra Arial 9. S’introduïx al final del document per mitjà de 
les sigles PD seguides de dos punts. Aporta informacions excepcionals com ara 
referències a documents, informacions complementàries, etc.  

 
Per exemple, les inicials de la persona que redacte la carta (en majúscules) i les de qui 
transcriu (en minúscules), separades per una barra inclinada com: CD/mc. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
Logotip de l’Ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 
 

Referències del document 

Cos de l’ofici 

Datació (Signatura manuscrita) 

Peu de signatura 

Destinatari 

Salutació (ofici extern) 
 

Despedida  

Postdata o informacions ocasionals 

Si
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ció 
Se
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a 
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REQUERIMENT  
 
I. DEFINICIÓ 
 
El requeriment és un document de l’Administració a través del qual se sol·licita a alguna 
persona física o jurídica que aporte una determinada documentació que s’ha omés o que 
s’ha presentat defectuosament, a fi de completar la tramitació d’un expedient 
administratiu.  

 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 

Paper DIN A4, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. S’utilitzarà lletra 
Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm per l’esquerra i per la dreta i sense 
sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en blanc. 

En el primer full, a la part superior esquerra ha d’aparèixer obligatòriament l’escut de 
l’Ajuntament d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina de cadascun dels fulls han 
d’aparèixer les dades de contacte de l’Ajuntament. 

 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 

Capçalera: a fi d’identificar adequadament l’organisme que fa el requeriment, cal utilitzar 
el paper corporatiu adequat, on conste el logotip institucional i el nom de l’organisme.  

Identificació del/de la destinatari/ària: les dades que identifiquen el destinatari del 
requeriment (nom i cognoms, adreça i codi postal i ciutat) se situen en el marge superior 
esquerre, davall de la capçalera de l’organisme que emet el requeriment, si bé, en el cas 
que s’haja de trametre amb un sobre amb finestreta, poden disposar-se en el lloc 
adequat per a fer-les correspondre amb l’espai reservat a l’efecte.  

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. COS 

Cal fer constar la referència a la convocatòria o la disposició legal corresponent, indicant 
específicament la base o l’article que dóna lloc al requeriment, així com el termini que té 
el destinatari per a presentar la documentació sol·licitada, amb indicació del lloc concret 
on ha de presentar-la (departament, adreça de l’organisme, etc.). S’han de citar també 
les disposicions legals aplicables per al requeriment de la documentació sol·licitada i les 
conseqüències que derivarien si no s’aportara la documentació sol·licitada. 
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2. FRASEOLOGIA  

D’acord amb les bases de la convocatòria…  

El/ Vos requerim perquè aporte/aporteu…  

Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social…  

Documentació acreditativa dels mèrits adduïts…  

Fotocòpia compulsada de…  

En el cas de no aportar la documentació sol·licitada…  

…en el termini de deu dies hàbils…  

…en el domicili que figura al peu del document…  

…perquè esmene/esmeneu les deficiències observades…  

Transcorregut l’esmentat termini sense que es presente la documentació requerida, es 
tindrà per desistit de la seua petició 

 
3. CLOENDA 

 
Firma. S’ha d’indicar el càrrec de la persona que firma el requeriment, la rúbrica i, 
finalment, el nom i els cognoms.  

Datació. S’ha de fer constar la localitat i la data: el dia (expressat en xifres), el mes (en 
lletres) i l’any (en xifres i de manera completa). 
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IV. ESQUEMA 

 

 SALUDA CAPÇALERA DE L’ORGANISME 

IDENTIFICACIÓ DEL DESTINATARI 

COS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA  

DATACIÓ 
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SALUDA 
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
Document de caràcter protocol·lari amb múltiples usos. Normalment es tracta de 
comunicacions informatives breus que no han de tenir registre, com ara les notes 
d’agraïment, les felicitacions, etc., encara que també se sol utilitzar com a format 
d’invitació. 
 
En este cas, la redacció és similar a la de qualsevol invitació però respectant el format del 
saluda. 
 
Només fan servir saludes els alts càrrecs de l'Administració per a les comunicacions sobre 
qüestions no oficials. 
 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4 o bé DIN A5, amb la plantilla normalitzada de tràmit de l’Ajuntament. 
S’utilitzarà lletra Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el text anirà justificat a 3 cm per 
l’esquerra i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una línia en 
blanc. 
 
A la part superior esquerra ha d’aparéixer obligatòriament l’escut de l’Ajuntament 
d’Alzira. I per altra banda, a peu de pàgina han d’aparéixer les dades de contacte de 
l’Ajuntament. 
 
III. ESTRUCTURA 
 

1. INICI 
1. IDENTIFICACIÓ 

 
Cal fer constar el càrrec de qui envia el saluda, precedit si convé del tractament 
protocol·lari corresponent introduït per l’article.  
 

2. SALUTACIÓ 
 
La fórmula de salutació és la paraula SALUDA escrita de manera que destaque en 
majúscula, negreta, en un paràgraf independent i centrat. 
 
 

2. DESENVOLUPAMENT 
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1. COS 
En este apartat es fan constar el nom i els cognoms de la persona destinatària i el motiu 
de la salutació (agraïment, felicitació, invitació, etc.) de manera breu. 
 
En algunes ocasions, el nom i cognoms del/de la destinatari/ària pot anar destacat i 
centrat en la pàgina davall de  la paraula SALUDA.  
 

2. FRASEOLOGIA 
 
! SALUDA…el senyor…i es complau a convidar-lo a… 
! SALUDA…la senyora…, que ha tingut l’amabilitat de… 
! SALUDA…la senyora…i la felicita per… 

 
3. CLOENDA 

1. FÓRMULA DE DESPEDIDA 
 
Per al comiat s’usa la següent fórmula, la qual presenta poca variació. Anirà centrada 
respecte del text: 

 
I aprofita l’ocasió per a enviar-vos/li una cordial salutació. 
 
I aprofita l’ocasió per a oferir-vos/li el testimoni de la seua consideració més 
distingida. 

 
2. DATACIÓ 

 
Es compon de la població seguida de la data: 
 
Alzira (sense la preposició “a” i seguida d’una coma), dia (xifres) de/d’ mes (lletra) de 
any (xifres), sense punt final. 
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IV. ESQUEMA 
 
 
 Logotip de l’Ajuntament 
Logotip de l’Ajuntament 
 
 

 
 
 

SALUDA 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Peu de full normalitzat corporatiu 
 
 

Cos 

Datació 

Identificació 
 

Fórmula de comiat 
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DOCUMENTS DE L’ADMINISTRAT/ADA A L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

CURRÍCULUM  
 
I. DEFINICIÓ 

El currículum és un document que conté les dades personals i els mèrits acadèmics i 
professionals d’una persona, que vol accedir a un lloc de treball.  

II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 
Paper DIN A4. Es pot utilitzar lletra Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm 
per l’esquerra i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una 
línia en blanc. 

Com que es tracta d’un document que el ciutadà presenta a una Administració, no ha 
d’estar encapçalat per cap logotip, ni tan sols quan una institució concreta tinga preparats 
els models per a facilitar-ne l’ompliment als ciutadans.  

 
III. ESTRUCTURA 

1. INICI 
 
Dades personals. Cal fer constar la informació necessària per a identificar la persona i, 
si és el cas, poder localitzar-la ràpidament: nom i cognoms, lloc i data de naixement, 
número de DNI, domicili, telèfons de contacte, adreça electrònica. En certs casos, també 
pot ser convenient consignar altres dades d’interés per al lloc de treball al qual s’opta, 
com la nacionalitat, la disponibilitat de vehicle propi, etc.  

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. COS 
 
Formació acadèmica. Cal posar la relació de títols disponibles, l’organisme que els ha 
expedit i la data d’expedició. En principi, la manera més habitual d’ordenar els diversos 
títols és cronològicament, si bé també poden ordenar-se de major a menor grau 
(doctorat, llicenciat, diplomat, etc.). En este apartat, també s’han d’indicar els màsters i 
cursos de postgrau que s’hagen realitzat.  

Altres cursos. Cal consignar els estudis no reglats, com ara la realització de cursets, 
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l’assistència a congressos, jornades, etc.; en tots els casos, és imprescindible especificar 
la duració de cada curset, el lloc i les dates de realització, així com l’entitat organitzadora.  

Idiomes. És important precisar el nivell de comprensió i expressió oral i escrita de cada 
llengua i fer-ne una valoració adequada (expressió oral fluida, comprensió escrita bona). 
En este apartat, també poden indicar-se les estades en l’estranger per motius acadèmics 
o laborals.  

Experiència professional. S’han de consignar de manera cronològica els diversos llocs 
de treball que s’han ocupat fins a eixe moment, especificant l’empresa o l’organisme per 
al qual s’ha treballat i el període durant el qual s’ha treballat en cada lloc.  

Altres dades. S’han d’indicar totes aquelles dades que no és possible encabir en cap 
altre apartat (coneixements d’informàtica, publicacions, premis, distincions, etc.), que es 
considera que poden ser útils per a valorar adequadament el perfil professional de 
l’aspirant a un lloc de treball.  

3. CLOENDA 
1. DATACIÓ 

S’ha de fer constar la localitat i la data: el dia (expressat en xifres), el mes (en lletres) i 
l’any (en xifres i de manera completa).  

IV. ESQUEMA 

TÍTOL 

DADES PERSONALS 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

ALTRES ESTUDIS 

IDIOMES 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

ALTRES DADES 

DATACIÓ 
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DECLARACIÓ JURADA  
 
I. DEFINICIÓ 

La declaració jurada és un document redactat per un ciutadà, a requeriment d’una 
autoritat administrativa o judicial, per a manifestar la veracitat del que es declara, 
assumint-ne la responsabilitat legal.  

La declaració jurada sol estar referida a una qüestió molt concreta relativa a les 
circumstàncies personals del declarant; per tant, la redacció sol limitar-se a fer constar 
les dades que identifiquen el declarant i l’assumpte que és objecte de declaració.  

Pel que fa al tractament personal, cal utilitzar la primera persona del present d’indicatiu 
(declare, etc.).  

 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 

Paper DIN A4. Es pot utilitzar lletra Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm 
per l’esquerra i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una 
línia en blanc. 

Com que es tracta d’un document que el ciutadà presenta a una Administració, no ha 
d’estar encapçalat per cap logotip, ni tan sols quan una institució concreta tinga preparats 
els models per a facilitar-ne l’ompliment als ciutadans.  

 
III. ESTRUCTURA 

1. INICI 
Dades personals del declarant. Cal consignar les dades que identifiquen la persona 
que fa la declaració, separades per comes: nom i  

cognoms, número del DNI, ciutat on viu, carrer, número i codi postal.  

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. COS 

Introduït amb una fórmula fixa (DECLARE DAVALL/BAIX/SOTA JURAMENT —o, si 

es preferix evitar la paraula jurament, per les seues connotacions religioses,  
DECLARE DAVALL/BAIX/SOTA PROMESA—) i, després de dos punts, en línia a 
banda s’especifica la qüestió concreta sobre la qual es presta jurament.  

2. FRASEOLOGIA  
 
Que no sóc beneficiari/beneficiària de cap ajuda…  
Que complisc els requisits assenyalats…  
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No trobar-me incurs en cap de les circumstàncies d’incapacitat i incompatibilitat que 
s’indiquen…  
No trobar-me incurs en cap dels supòsits que impedixen obtindre la condició de 
beneficiari…  
No tindre antecedents penals…  
No exercir cap activitat retribuïda…  
No haver sigut separat del servici de cap de les administracions públiques…  
Que no sóc beneficiari/beneficiària de cap ajuda…  
Que complisc els requisits assenyalats…  
No trobar-me incurs en cap de les circumstàncies d’incapacitat i incompatibilitat que 
s’indiquen…  
No trobar-me incurs en cap dels supòsits que impedixen obtindre la condició de 
beneficiari…  
No tindre antecedents penals…  
No exercir cap activitat retribuïda…  
No haver sigut separat del servici de cap de les administracions públiques…  
 

3. CLOENDA 
 

Firma. Es limita a la firma manuscrita. No cal tornar a posar les dades del declarant.  

Datació. S’ha de fer constar la localitat i la data: el dia (expressat en xifres), el mes 
(en lletres) i l’any (en xifres i de manera completa).  

IV. ESQUEMA 
 

DADES PERSONALS DEL/DE LA DECLARANT  
COS  

FIRMA  

DATACIÓ  
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RECLAMACIÓ  
 
 
I. DEFINICIÓ 
 
La reclamació és un document per mitjà del qual un individu, o un conjunt d’individus, 
expressa la seua protesta a un organisme o a un establiment comercial per una actuació 
que considera que li causa un perjuí, i n’exigix una reparació per mitjà d’una 
indemnització, la devolució dels diners abonats, el canvi de l’article adquirit, la 
modificació d’una resolució administrativa, etc.  

 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 

Paper DIN A4. Es pot utilitzar lletra Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm 
per l’esquerra i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una 
línia en blanc. 

Com que es tracta d’un document que el ciutadà presenta a una Administració, no ha 
d’estar encapçalat per cap logotip, ni tan sols quan una institució concreta tinga preparats 
els models per a facilitar-ne l’ompliment als ciutadans.  

 
III. ESTRUCTURA 

1. INICI 
 
Identificació del/de la sol·licitant. S’han de fer constar les dades personals de qui firma 
la reclamació: noms i cognoms, document nacional d’identitat, adreça, població i codi 
postal, i opcionalment, si es considera útil per algun motiu, poden afegir-se altres dades 
com ara el lloc de naixement, el telèfon, l’adreça electrònica, etc.  

2. DESENVOLUPAMENT 
1. COS 

 
Exposició de fets. Tot i que en principi no és necessària cap fórmula introductòria, 
sovint se seguix l’esquema general de la sol·licitud, amb la paraula EXPOSE, escrita en 
majúscules i seguida de dos punts, per a introduir a continuació els motius que 
fonamenten la reclamació. En el cas que s’adjunte documentació annexa per a justificar 
o reforçar la reclamació (una factura, un tiquet, un pressupost, una carta, una citació, una 
foto, etc.), s’hi pot fer referència per mitjà d’una fórmula com ara la següent: «....cosa que 
acredite amb la documentació annexa».  
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Nucli de la reclamació. Si per a l’exposició de fets s’ha seguit l’esquema de la 
sol·licitud, la reclamació pròpiament dita s’ha d’introduir amb la paraula SOL·LICITE, 
escrita en majúscules i seguida de dos punts. Si no s’ha seguit l’esquema de la 
sol·licitud, en un paràgraf a banda, cal exposar la reclamació concreta que es fa a la 
institució o a l’empresa a la qual s’adreça la sol·licitud.  

2. FRASEOLOGIA  
← Vull exposar-li la meua reclamació pel fet que…  
← El motiu de la meua reclamació és…  
← Em dirigisc a vosté per a reclamar…  
← Lamente haver de posar-me en contacte amb vosté per a reclamar-li…  
← Per consegüent, reclame l’ajuda que em correspon en concepte de…  
← En conseqüència, reclame danys i perjuís…  
← …els perjuís que m’ha causat…  
← Per tot això, reclame una indemnització…  
← Pels motius exposats reclame la devolució del benefici obtingut…  
← …Que se m’apliquen els mateixos criteris de valoració…  
← …Que s’anul·le la resolució per la qual se’m denega…  
← D’acord amb la legislació que regula…  
← S’ha incomplit la normativa laboral…  
← Documentació que s’acompanya…  

 

3. CLOENDA 
 

1. FIRMA 

Només s’ha de posar la rúbrica, ja que el nom i els cognoms consten més amunt, en 
l’apartat referent a la identificació del sol·licitant.  

2. PEU DE SIGNATURA 

Organisme destinatari. S’ha de consignar el nom de la institució a la qual s’adreça la 
sol·licitud. Esta informació es posa al peu del document, escrita amb totes les lletres en 
majúscula.  

 
3. DATACIÓ 

S’ha de fer constar amb l’orde següent: la localitat, el dia (en xifres), el mes (en lletres) i 
l’any (en xifres i de manera completa).  
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IV. ESQUEMA 

IDENTIFICACIÓ DEL/DE LA SOL·LICITANT  

EXPOSICIÓ DE FETS  

NUCLI DE LA RECLAMACIÓ  

FIRMA  

DATACIÓ  

ORGANISME DESTINATARI  
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RECURS  
 
I. DEFINICIÓ 

El recurs és un document mitjançant el qual una persona demana a una autoritat que 
anul·le o modifique una resolució perquè considera que és perjudicial per als propis 
interessos legítims o contrari als drets que l’emparen.  

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
regula els diversos tipus de recurs. Així, el recurs d’alçada (articles 114 i 115) és aquell 
que s’interposa davant de l’òrgan superior jeràrquic que va dictar la resolució; el recurs 
potestatiu de reposició (articles 116 i 117) s’interposa davant del mateix òrgan que la va 
dictar, i el recurs extraordinari de revisió (article 118) s’interposa contra els actes ferms 
en via administrativa en uns casos molt determinats fixats per la mateixa llei.  

II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 
 

Paper DIN A4. Es pot utilitzar lletra Arial 11 en interlineat senzill i el text justificat a 3 cm 
per l’esquerra i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre títols deixarem una 
línia en blanc. 

Com que es tracta d’un document que el ciutadà presenta a una Administració, no ha 
d’estar encapçalat per cap logotip, ni tan sols quan una institució concreta tinga preparats 
els models per a facilitar-ne l’ompliment als ciutadans.  

 
 
III. ESTRUCTURA 

1. INICI 

Identificació del recurrent. S’han de fer constar, obligatòriament, les següents dades 
personals del recurrent: noms i cognoms, document nacional d’identitat, adreça, població 
i codi postal, i opcionalment, si es considera rellevant per al procediment, poden afegir-
se’n d’altres com ara el lloc de naixement, el telèfon i l’adreça electrònica, la professió, 
etc.  

2. DESENVOLUPAMENT 
1. COS 

 
Formulació del recurs. Després d’una fórmula fixa (INTERPOSE RECURS D’ALÇADA, 
o el que corresponga en cada cas, escrita en majúscules, seguida de dos punts), s’ha 
d’identificar clarament l’acte que es recorre, fent constar el càrrec o l’òrgan que va dictar 
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la resolució i la data, el número de l’expedient i la data de notificació, així com la 
referència a la normativa que regula el recurs.  

Al·legacions. En este apartat, encapçalat amb la paraula AL·LEGACIONS (escrita en 
majúscules i seguida de dos punts), s’inclouen els fonaments de dret i les raons en què 
es basa la impugnació.  

Documentació annexa. En el cas que s’adjunte documentació per a justificar o reforçar 
els motius adduïts, s’ha d’encapçalar amb el títol DOCUMENTS ANNEXOS (escrit en 
majúscules i seguit de dos punts), i a continuació, en paràgrafs separats, iniciats amb un 
número d’orde, cal especificar succintament amb un títol de referència els documents 
que s’hi adjunten.  

Sol·licitud. S’ha d’introduir amb la paraula SOL·LICITE (escrita en majúscules i seguida 
de dos punts), i tot seguit cal exposar la sol·licitud concreta que es fa a l’òrgan contra el 
qual s’ha interposat el recurs, és a dir: que es revoque o es modifique la resolució objecte 
del recurs.  

 
2. FRASEOLOGIA  

← Contra la resolució dictada amb data…  
← …que em fon notificada amb data…  

0 D’acord amb el que disposa l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú…  

← …que s’admeta a tràmit…  
← …que es revoque la resolució…  
← …que es modifique la resolució…  
← …en la forma que reglamentàriament s’establisca.  
← …que em siga notificada…  
 

3. CLOENDA 
 

1. FIRMA 
 

Només s’ha de posar la rúbrica, ja que el nom i els cognoms consten més amunt, en 
l’apartat referent a la identificació del sol·licitant.  

2. PEU DE SIGNATURA 
 
Organisme destinatari. S’ha de consignar el nom de l’òrgan, el centre  

o la unitat administrativa a què es dirigix. Esta informació es posa al peu del document, 
escrita amb totes les lletres en majúscula.  

3. DATACIÓ 
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S’ha de fer constar amb l’orde següent: la localitat, el dia (en xifres), el mes (en lletres) i 
l’any (en xifres i de manera completa).  

 
IV. ESQUEMA 

IDENTIFICACIÓ DEL RECURRENT FORMULACIÓ DEL RECURS  

AL·LEGACIONS  

DOCUMENTACIÓ ANNEXA  

SOL·LICITUD  

DATACIÓ 

FIRMA 

 

ORGANISME DESTINATARI  
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SOL·LICITUD  
 
 
I. DEFINICIÓ 

La sol·licitud és un document per mitjà del qual un/a particular fa una petició a 
l’organisme competent sobre una matèria reglada prevista per la normativa vigent. El dret 
de petició està regulat en la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, i reconegut 
explícitament en l’article 29 de la Constitució.  

 
II. CARACTERÍSTIQUES FORMALS 

Paper DIN A4 o bé DIN A5. Es pot utilitzar lletra Arial 11 en interlineat d’1,25 punts i el 
text justificat a 3 cm per l’esquerre i per la dreta i sense sagnat. Entre paràgrafs i entre 
títols deixarem una línia en blanc.  

Com que es tracta d’un document que el ciutadà presenta a una Administració, no ha 
d’estar encapçalat per cap logotip, ni tan sols quan una institució concreta tinga preparats 
els models per a facilitar-ne l’ompliment als ciutadans.  

 
III. ESTRUCTURA 

1. INICI 
1. CAPÇALERA  

 
Identificació del/de la sol·licitant. S’han de fer constar les dades personals de qui firma 
la sol·licitud: noms i cognoms, document nacional d’identitat, adreça, població i codi 
postal, i opcionalment, si es considera útil per algun motiu, poden afegir-se altres dades 
com ara el lloc de naixement, el telèfon, l’adreça electrònica, la professió, etc.  

 
2. DESENVOLUPAMENT 

1. COS 
 
Exposició de motius. S’inicia amb la forma EXPOSE, en majúscules, seguida de dos 
punts, i després de la conjunció Que, escrita amb majúscula inicial, s’exposen els fets i 
les raons que justifiquen la sol·licitud. Si hi ha diversos motius, és convenient numerar-
los. En el cas que s’adjunte documentació annexa, s’hi pot fer referència per mitjà de 
fórmules com ara «...cosa que acredite amb la documentació annexa».  

Nucli de la sol·licitud. S’introduïx amb la paraula SOL·LICITE, en majúscules, seguida 
de dos punts, i després de la conjunció Que, escrita amb majúscula inicial, s’exposa la 
petició concreta que es formula a l’organisme al qual s’adreça la sol·licitud.  
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2. FRASEOLOGIA  
 
← …natural de…  
← …amb domicili a…  
← …que visc a…  

←  …amb DNI núm.…  
← …d’acord amb el que establix la convocatòria…  
←  …que complisc tots els requisits que establix…  
←  …per això…  
←  …pels motius exposats més amunt…  
←  …que em siga concedit…  
←  …que se’m concedisca…  
←  …la concessió de…  
←  …que es considere presentada en temps i forma esta sol·licitud…  

 
 

3. CLOENDA 
 

1. FIRMA 

Només s’ha de posar la rúbrica, ja que el nom i els cognoms consten més amunt, en 
l’apartat referent a la identificació del sol·licitant.  

2. PEU DE SIGNATURA 

Destinació. S’ha de consignar el nom de la institució a la qual s’adreça la sol·licitud. Esta 
informació es posa al peu del document, escrita amb totes les lletres en majúscula.  

 
3. DATACIÓ 

S’ha de fer constar amb l’orde següent: la localitat, el dia (en xifres), el mes (en lletres) i 
l’any (en xifres i de manera completa).  

 
IV. ESQUEMA 

 

IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

NUCLI DE LA SOL·LICITUD  

FIRMA  

DATACIÓ  

DESTINACIÓ  
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ANNEX I: NOMS D'OFICIS, PROFESSIONS, CÀRRECS, TITULACIONS I 
ALTRES DENOMINACIONS  
 
A 
  
abastidor -a  
abat -abadessa  
abeurador -a  
abjurador -a  
abocador -a  
abreviador -a  
acadèmic -a  
acampador -a  
acanador -a  
acaptador -a  
acòlit -a  
acomodador -a  
acompanyant -a  
acorador -a  
acostalador -a  
actor -a  
actor/actriu  
actuari -ària  
acupuntor -a  
adaptador -a  
adobador -a  
adober -a  
adroguer -a  
advocat -ada  
aerotècnic -a  
afilador -a 
afinador -a  
aforador -a  
agencier -a  
agent -a   
agent comercial  
agent-a diplomàtic -a  
agent-a executiu -iva  
agent-a literari -ària  
agent-a marítim -a  
agent-a turístic -a  
agramador -a  
agregat -ada  
agricultor -a  
agrimensor -a  
agrònom -a  
aguller -a  
agulleter –a 
agutzil -a 
ajudant -a 
ajustador -a  
albader -a  
albaraner -a  
albarder -a  
alberguer -a  

alçador -a  
alcalde -essa  
alfabetitzador -a  
alfarrassador -a  
alferes-essa   
alfondeguer -a  
alforger -a  
algebriste -a/-a  
algepser -a  
algòleg –òloga 
alguatzil-a  
algutzir –a  
alineador -a  
aljuber -a  
aller -a  
allistador -a  
almadraver -a  
almasserer -a  
almirall –l·Iessa  
aluder -a 
amarrador -a 
ambaixador -a 
amerador -a 
amidador -a 
amo -a 
amortallador -a 
anagramiste –a/a 
anatomapatòleg -òloga] 
ancorer -a 
andador -a 
ander -a 
andròleg -òloga 
anellador -ora 
angiòleg -òloga 
animador -a 
animaler -a 
anotador -a 
antropòleg -òloga  
anyader -a  
aparellador -a  
aposentador –a 
aprenent-a  
apuntador -a  
aracnòleg -òloga  
àrbitre -a  
arboricultor -a  
arengader -a  
arengador -a  
argentador -a  
armador -a  
armellader -a  
armenter -a  

armer -a  
armífer -a  
armiller -a  
arneser -a  
aromater -a  
arper -a  
arponer -a  
arquer -a  
arqueter -a  
arquitecte -a  
arramassador -a  
arrendador –a 
arrendatari -ària 
arribiste-a/-a  
assegurador –a 
assistent -a 
astròleg -òloga  
astronauta  
astrònom -a  
atzembler -a  
auditor -a  
autor -a  
avarador -a  
avellaner -a  
aviador -a  
avicultor -a  
 
B  
 
bacallaner-a  
baciner -a  
bagatger -a  
baguler -a  
bainer -a  
balener -a  
ballarí -ina  
ballester -a 
bancaler -a  
bander -a  
banderer -a  
banderí-a   
banderiller -a  
bandurrista 
baró baronessa  
batifuller -a  
batle -essa  
baüler -a  
baiadera (f)  
bescomte -essa 
bescuiter -a  
bibliògraf -a  
bibliotecari -ària  
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bidell -a  
bioclínic -a  
biògraf -a  
bisbe -essa  
blader -a  
blanquejador -a  
blanquer -a  
bobinador -a  
bodeguer -a 
bolitger -a  
bomber -a  
boneter -a  
border -a  
borreguer -a  
boscater -a  
bosquer -a  
bosser -a  
boteller -a  
boter -a  
botifarrer -a  
botiguer -a  
botoner -a  
bouer -a  
boxador -a  
boxejador -a  
bracer -a  
brellador -a  
brescador -a  
bressoler -a  
bricaller -a  
brigada (m i f) 
brigadier -a  
brocater -a  
brocanter -a  
brodador -a  
broker(m i f)  
bronzer -a  
broqueter -a  
bruixot (m) -bruixa (f)  
brunyidor -a  
bucaner -a  
budeller -a  
buf -a  
bufador -a  
bugader -a  
bunyoler -a  
burgmestre -a  
burxador -a  
bus -ussa*  
buscador -a  
bussejador -a  
 
C 
  
cabareter -a  

cabdellador-a  
cabdill -a  
cabestrer -a  
cabrer -a  
caçador -a  
cacic -a  
caddie (m i f)  
cadenador -a  
cadet-a   
cadirer -a  
cafeter -a  
caixer -a  
cal·lígraf -a  
calador -a  
calafat -a 
calafatador -a  
calandrador -a  
calceter -a  
calciner -a  
calderer -a  
caldereter -a  
calesser -a  
camàlic -a  
cambrer -a  
cameller -a  
caminer -a  
camioner -a  
camí-raier -a  
camiser -a  
campaner -a  
campanyol -a  
camperol -a  
campió -ona  
canceller -a  
candeler -a  
candidat -a  
canoer -a  
canoner -a  
canonge -essa  
cansalader -a  
cantant (m i f)  
cantatriu (f)  
cantautor -a  
canterer -a  
cantiner -a  
cantinera (f)  
cantor -a  
canviador -a  
capador -a  
capatàs -assa  
capbrevador -a  
capdanser -a  
capdavanter -a  
capejador -a  
capeller -a  

caper -a  
capità -ana  
capità -ana  
capitost -a  
capllevador -a  
caporal -a  
capser -a  
caputxer -a  
carabiner -a 
caragoler -a  
caravaner -a  
carboner -a  
carceller -a  
cardador -a  
carder -a  
carenador -a  
carmelita  
carnisser -a  
carrabiner-a 
carrador -a  
carregador -a  
carreter -a  
carritxer -a  
carrosser -a  
carter -a  
cartògraf -a  
cartoner -a  
caser -a  
casqueter -a  
castanyer -a  
casteller -a  
castrador -a  
casuller -a  
catedràtic -a  
catifer -a  
cavaller –essa/ amazona 
cavallerís -issa  
celibatari -ària  
cellerer -a  
censor -a  
cercoler -a  
cerealicultor -a  
cerer -a  
cerimonier -a  
certificador -a  
cerveser –a 
cibernètic-a 
cicerone (m i f)  
cigarrer -a  
cimbaler -a  
cineasta (m i f)  
cinter -a  
cirialer -a  
cirineu -eva*  
cirurgià -ana  
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cisellador -a  
cisteller -a  
citador -a  
citricultor -a  
clavador -a  
clavari -essa  
claveter -a  
clínic -a  
coadjutor -a  
coadministrador-a  
coarrendatari -ària  
coblejador -a  
cobrador -a  
cocouer -era  
coeditor -a  
coeter -a  
cofrer -a   
col·laborador -a  
col·leccionador -a  
col·lector -a  
col·legial -a  
col·loquier-a  
colon -a  
columbòfil -a  
comanador -a  
comandant -a  
comanditari -ària  
comarmessor -a  
comarot -comare  
comediant -a  
comediògraf -a  
comentador -a  
comissionat -ada  
còmic -a 
còmit (m)  
comitent (m i f) 
compare/comare  
comparsa (m i f)  
competidor -a  
compositor -a  
comprador -a  
compromitent (m i f)  
comptable (m i f)  
comptador -a   
computador -a  
comte comtessa  
comuniste -a/-a 
concessionari -ària  
conduïdor -a  
confeccionador -a  
conferenciant -a 
confessor -a  
confident-a 
confirmador -a  
confiturer -a  

conrador -a  
conreador -a  
conseller -a  
conserge -erja 
conservador -a  
conserver -a  
consignador -a  
consignatari-ària  
consiliari -ària  
cònsol -consolessa  
constructor -a  
consultor -a  
contralt -a  
contramestre -a  
controlador -a  
convertidor -a   
convidador -a   
coordinador -a   
copilot (m i f)   
coproductor -a   
coraler -a   
coraller -a   
corbater -a   
corder -a   
cordoner –a 
corector -a 
coreògraf -a   
corneta (m i f)   
cornetí (m i f)   
corògraf -a   
coronel -a   
corraler -a   
corrector -a   
corredor -a   
corresponsal (m i f)   
corretger -a   
corsari -ària   
cosidor -a   
cotoner -a   
cotxer -a   
courer -a   
creditor -a   
creïller -a   
criador -a  
cristià-ana  
criat -ada   
cristaller -a   
criticador -a   
cronometrador -a   
croquer (m i f)   
cruciferari -ària   
cuidador -a   
cuiner -a   
cuireter -a    
cullerer -a   

cultivador -a   
curador -a   
curandero -a   
 
D 
 
dactilògraf -a   
daguer -a  
dallador -a  
dansador -a  
dansarí -ina  
danser -a  
daurador -a  
decapador -a  
decorador -a  
defensor -a  
degà -ana  
degollador -a  
degustador -a  
delegat -ada de  

personal]  
delegat -ada del  

govern]  
delineant -a 
demògraf -a  
demolidor -a  
demostrador -a  
dentiste -a/-a 
dependent -a  
depilador –a 
depositari-ària  
depurador -a  
desbarbador -a  
descarnador -a  
descarregador -a  
descruador -a  
desemboscador –a 
desembosador -a 
desembussador -a  
desnervador -a  

de tabac]  
desossador-a  
despampolador –a 
depositari -ària  
desratitzador -a  
destrador -a  
destraler -a  
detectiu –iva 
diaca -conessa  
dibuixant -a 
dinamiter -a  
diplomàtic -a  
dipositari -ària  
diputat -ada  
directiu -iva  



 146

director -a  
dirigent (m i f)  
discjòquei (m i f)  
dispeser -a  
dissecador -a  
dissector -a  
dissenyador -a  
distribuïdor -a  
doctor -a  
dolçainer -a  
domador -a  
doxògraf -a  
dragador -a  
dramaturg -a  
draper –a 
dretà -ana 
droguer -a  
duaner -a  
duc duquessa 
duler -a  
 
E  
 
ecònom –a 
ecologiste-a/-a 
economiste-a/-a  
edificador -a  
edil-a  
editor -a  
educador -a  
eguasser -a  
egüer -a  
electrotècnic -a  
electroterapeuta  
embalador -a  
embalsamador -a  
embastador -a  
emblanquinador -a  
emborrador -a  
embotellador -a  
embotidor -a  
empedrador -a  
empenyedor -a  
empresari -ària  
encalcinador -a  
encarregat -ada  
encerador -a  
encofrador -a  
encordador -a  
encunyador -a  
enderrocador -a  
endevinador -a  
enfardador -a  
enfilador -a  
enfornador -a  

enginyer -a  
enguixador -a  
enllaunador -a  
enllosador -a  
enllustrador -a  
enquadernador -a  
enquestador -a  
enrajolador -a  
ensacador -a  
ensofrador -a  
ensostrador -a  
entallador -a  
enterrador -a  
enterramorts (m i f)  
entrenador -a  
entretallador -a  
entrevistador -a  
envasador -a  
envelador -a  
envernissador -a  
ergoterapeuta  
esbarter -a  
esbirro -a 
escairador -a  
escarceller -a  
escariador -a  
escarpidor -a  
escenògraf -a  
escloper -a  
escombrador -a  
escombrer -a  
escorxador -a  
escriptor -a  
escrivent -a  
escuder -a  
escultor -a  
escurador -a  
escura-pous (m i f)  
escura-xemeneies  
     (m i f)]  
escutiador -a  
esgotimador -a  
esgramador -a  
esmaltador -a  
esmerilador -a  
esmolet -a 
espadador -a  
espardenyer -a  
esparter -a  
especialiste-a/-a  
especier -a  
espigolador -a  
espigoler -a  
esporgador -a  
esquarterador -a  

esqueller -a  
esquenador –a 
esquerrà -ana 
esquerriste-a/-a  
esquilador -a  
esquivador -a  
establer -a  
estadístic -a  
estafeter -a  
estamer -a  
estampador -a  
estamper -a  
estanquer -a  
estanyador -a  
estanyer -a  
estassador -a  
estatuari -àrla  
estibador -a  
estorer -a  
estucador –a 
estudiant-a  
eugasser -a  
examinador -a  
executiu -iva  
exegeta (m i f)  
experimentador -a  
explorador -a  
explotador -a  
exportador -a  
 
F  
 
fabricant -a  
factor -a  
facturador -a  
facultatiu -iva  
fadrí -ina  
faixaire (m i f)  
fàmul -a  
fanaler -a  
fangador -a  
faquí -ina  
faranduler -a  
fariner -a  
farmacèutic -a  
faroner -a  
farratjador -a  
federaliste-a/-a 
feixiste-a/-a 
femador -a  
femater -a  
ferrador -a  
ferrer -a  
ferreter -a  
ferroveller -a  
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fetiller -a  
fideuer -a  
figueraler -a  
figurant -a*  
filador -a  
filaner -a  
filater -a  
filòsof -a  
financer -a  
firandant -a  
fiscal (m i f)  
físic -a  
flabioler -a  
flassader -a  
flauter -a  
flequer -a  
fletxer -a  
floricultor -a  
fogainer -a  
fogoner -a  
fonedor -a  
foniatre -a  
fontaner -a  
forense (m i f)  
forjador -a  
formatger -a  
formenter -a  
former -a  
forner -a  
fornidor -a  
fosser -a  
fotògraf -a  
fotogravador -a  
fotoimpressor -a  
fotomecànic -a  
franger -a  
frare / sor  
fresador -a  
fructicultor -a  
fruiter -a  
frunzidor -a  
fumador -a  
fumigador -a  
funàmbul -a  
furrier -a  
fuster -a  
 
G  
 
gabier -a  
gaiter -a  
galoner -a  
ganiveter -a  
ganxer -a  
garbellador -a  

garber -a  
gasetiller -a  
gavarrer -a  
gelater -a  
general –a  
genet -a/ amazona  
genetlíac -a  
geobotànic -a  
geofísic -a  
geòmetra (m i f)  
geoquímic -a  
gerent (m i f)  
geriatre -a  
gerrer -a  
gestor -a  
glossador -a  
gofrador -a  
gomer -a  
gondoler -a  
gorreter -a  
gosser -a  
governador -a  
governant (m i f) 
 graduat -ada social  
gramàtic -a  
graner -a  
granger -a  
gravador -a  
grum -a  
grumet -a  
guaita (m i f)  
guanter -a  
guarda rural  
guardaagulles (m i f)  
guardabarrera (m i f)  
guardabosc (m i f)  
guardacaça (m i f)  
guardafrens (m i f)  
guardatermes (m i f)  
guàrdia (m i f)  
guardià -ana  
guàrdia civil  
guàrdia d'honor  
guàrdia jurat (m i f)  
guàrdia municipal    
guarnicioner -a  
guarnimenter -a  
guia (m i f)  
guiador -a  
guitarrer -a  
guixer -a  
guixoter -a  
 
 
 

H  
 
heliofísic -a  
heliotècnic -a  
herbatger -a  
herbolari -ària  
hermeneuta (m i f)  
himnògraf -a  
historiador -a  
historiògraf -a  
hortolà -ana  
hostaler -a  
hoste -essa  
hostier -a  
hoteler -a  
humectador -a  
 
I  
 
iconògraf -a  
ideògraf -a  
il·luminador -a  
il·lustrador -a  
imatger -a  
imitador -a  
importador -a  
impregnador -a  
impremter -a  
impressor -a  
industrial (m i f) 
independentiste-a/-a  
infermer -a  
informador -a  
informant (m i f)  
informàtic -a  
inspector -a  
instal·lador -a  
institutor -triu  
instructor -a  
intendent -a  
interí -ina  
intermediari -ària  
intèrpret (m i f)  
interventor -a  
inventor -a  
investigador -a  
 
J  
 
jardiner -a  
joier -a  
joquei (m i f)  
     -amazona (f)]  
jornaler -a  
jurisconsult-a  
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jurisperit -a  
justificador -a  
jutge –essa 
jutge, el-la 
 
K  
 
karateca (m i f)  
 
L  
 
laborant -a  
laminador -a  
lector -a  
legionari -ària  
legislador -a  
lexicògraf –a 
líder  
lingüiste-a/-a 
linier (m i f) jutge  
     -essa de línia]  
 
LL  
 
lIacer –a 
llancer -a  
llaner -a  
llanterner -a  
llantier -a  
llatador -a  
llauner -a  
llaurador -a  
llegidor -a  
llencer -a  
llenyater -a  
llescador -a  
lleter -a  
lletrat -ada  
llevador -a  
llibrer -a  
llibreter -a  
lliçador -a  
lligador -a  
llimador -a  
IIister -a  
lliurador -a  
lIuminotècnic -a  
 
M  
 
macerador -a  
maçolador -a  
mag -a  
magatzemer -a  
màgic -a  

magistrat -ada  
mainader -a  
majoral -a  
majordom -a  
majordona (f)  
maleter -a  
maller -a  
mànager  
manegador -a  
manescal -a  
manicur -a  
maniobrer -a  
maniquí (m i f)  
manobre -a  
manteller -a  
manter -a  
manufacturer -a  
manxador -a  
manyà -ana  
maquillador -a  
marcador -a  
margener -a  
marí -ina  
mariner –a 
mariscal-a  
marmanyer -a  
marmitó -ona  
marqués -esa 
marqueter -a  
marroquiner -a  
marxant -a  
masover -a  
matador -a  
matalasser -a  
matalot -a*  
matemàtic -a  
matoner -a  
matricer -a  
mecànic -a  
medaller -a  
medeciner -a  
meler -a  
meloner -a  
menador -a  
menestral -a  
menuder -a  
mercader -a  
mercenari -ària  
mercer -a  
merdisser -a  
meritori -òria  
mesclador -a  
messeguer -a  
mestre -a  
mestre -a armer  

mesurador -a  
metal·lúrgic -a  
metge, el-la /metja  
metxer -a  
midoner -a  
militar (m i f)  
mim (m i f)  
minador -a  
miner -a  
ministre -a  
minyona (f)/minyó(m)  
missatger -a  
missioner -a  
mitger -a  
mocader -a  
model (m i f)  
modelador -a  
moledor -a  
moler -a  
moletejador -a  
moliner -a  
moneder -a  
moner -a  
monitor -a  
monjo -a  
morraller -a  
mossén (m)  
mosso -a  
mulater -a  
muler -a  
muntador -a  
munter -a  
munyidor -a  
músic -a  
 
N  
 
nacionaliste-a/-a 
naiper -a  
nanser -a  
napador -a  
narrador -a  
navegant -a  
navilier -a  
negociant -a  
netejador -a  
neuler -a  
niquelador -a  
nodrissa (f)  
noliejador -a  
notari -ària  
novel·lador -a  
nuador -a  
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O  
 
obreportes (m i f)  
obrer -a  
ocater -a  
odrer -a  
oficial -a  
oïdor -a  
oleïcultor -a  
olier-a  
olivater -a  
oller -a  
operador -a  
operari -ària  
òptic -a  
oquer -a  
ordenança (m i f)  
ordidor -a  
ordier -a  
organitzador -a  
orguener -a  
oripeller -a  
orlador -a  
ortopèdic –a 
ortopediste –a/-a  
orxater -a  
ostreïcultor -a  
ostrer -a  
ouater -a  
oveller -a  
oxitallador -a  
 
P  
 
paeller -a  
pagador -a  
pagerol -a  
pagés -esa  
palangrer -a  
paleobotànic -a  
paler -a  
paleta (m i f)  
pallasso -assa  
palleter -a  
panerer -a  
pantaloner -a  
pantomim (m i f)  
paperer -a  
parador -a  
paraigüer -a  
paranyer -a  
parcer -a  
paredador -a  
pareller -a  
parqueter -a  

parraquer -a  
parterot -comare  
partiquí -ina  
passador -a  
passamaner -a  
passant -a* 
passejador -ora  
pastador -a  
pasteuritzador -a  
pastisser -a  
pastor -a  
patró -ona  
pavimentador -a  
pavonador -a  
pedacer -a  
pedagog-a  
pediatre -a  
pedicur -a  
pedrapiquer -a  
pedrer-a  
pegater -a  
pegot -a*  
peixater -a  
pelador -a  
peller-a  
peluquer -a 
pentinador -a  
pentiner -a  
penyaler -a  
peó -ona*  
perfumer -a  
pergaminer –a 
periodiste-a/-a  
pèrit -a o perit -a  
peroler -a  
perpaler -a  
perruquer -a  
personer -a  
perxador -a  
perxer -a  
pesador -a  
pescador -a  
pescater -a  
petarder -a  
peticioner -a  
petroler -a  
petrolier -a  
peuterrós -osa  
picador -a  
picaferro (m i f)  
picapedrer -a  
piconador -a  
piler -a  
pilot (m i f)  
pilotari -ària* 

piloter -a  
pilotí -ina*  
pintador -a  
pinter -a  
pintor -a  
pinyoner -a  
pioquer -a  
piper -a  
piquer -a  
pirogravador -a  
pirotècnic -a  
piscicultor -a  
pissarrer -a  
pitancer -a  
plantofer -a  
planxador -a  
platiner -a  
plomaller -a  
plomer -a  
poater -a  
podador -a  
poeta, el-la 
poeta -essa  
policia (m i f)  
polidor -a  
polític -a  
pollastrer -a  
pollater -a  
poltrer -a  
polvorer -a  
polvoritzador -a  
pontoner -a  
porcairol -a  
porcater -a  
porcellaner -a  
porquer -a  
porquerol -a  
portadorer -a  
portafeixos (m i f)  
portalliteres (m i f)  
porter -a  
pouater -a  
pràctic -a 
practicant -a  
preceptor -a  
predicador -a  
prefecte -a  
pregoner -a  
prehistoriador -a  
premsador -a  
preparador -a  
presentador -a  
president -a  
prestidigitador -a  
primer -a ministre -a  
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príncep princesa 
prior -a  
procurador -a  
professor -a  
programador -a  
promotor -a  
promovedor -a  
prosador –a 
prostitut-a  
provador -a  
proveïdor -a  
provisor -a  
psicofísic -a  
psiquiatre -a  
puericultor -a  
púgil -a  
punyaler -a  
 
Q  
 
queixaler -a  
químic -a  
quincaller -a  
quiromàntic -a  
 
R  
 
rabadà (m)  
rabasser -a  
rabdomàntic -a  
radiostrònom -a  
radiotècnic -a  
rager -a  
raier -a  
rajoler -a  
ramader -a  
rambler -a  
rameller -a  
rampinador -a  
rander -a  
ranxer -a  
rapador -a  
rapsode -a  
raqueter -a  
raspador -a  
realitzador -a  
reassegurador -a  
reboster -a  
recaptador –a 
rehabilitador-a 
reclutador -a  
recol·lector -a  
recollidor -a  
reconstructor -a  
recopilador -a  

rector -a  
redactor -a  
refetorer -a  
refinador -a  
regater -a  
regidor -a  
registrador -a  
relator -a  
rellevador -a  
relligador -a  
rellotger -a  
remador -a  
remeier -a  
remer -a  
remitger -a  
rentaplats (m i f)  
reparador -a  
repartidor -a  
repetidor -a  
reporter -a  
representant -a  
repussador -a  
resident -a 
restaurador -a  
retocador -a  
retolador -a  
retorcedor -a  
retratador -a  
revisador -a  
revisor -a  
rodeller -a  
roder -a  
rodeter -a  
rosarier -a  
roter -a  
rubricador -a  
ruscador -a  
 
S  
 
sabater -a  
saboner -a  
sacerdot -essa  
safraner -a  
sagristà -ana  
saialer -a  
saioner -a  
salador -a  
saliner -a  
saltador -a  
saltataulells (m i f)  
saltimbanqui (m i f)  
sanador -a  
sapador -a  
saquer -a  

sardinaler -a  
sardiner -a  
sarger -a  
sargidor -a  
sarroner -a  
sastre -essa  
secretari -ària  
sedasser -a  
seder -a  
segador -a  
segellador -a  
segler -a  
seleccionador -a  
seller -a  
selleter -a  
selloner -a  
semoler -a  
senador -a  
sentinella (m i f)  
senyador -a  
senyor -a  
sequier –a 
sereno-a  
sergent -a  
sericultor -a  
serrador -a  
serraller -a  
serreller -a  
servent -a  
setinador -a  
silvicultor -a  
síndic -a  
siquier -a  
sitger -a  
siveller -a  
sobrecàrrec (m) 
socialiste-a/-a  
socorriste-a/-a  
soguejador -a  
soguer -a  
soldader -a  
soldador -a  
soldat -ada  
soler -a*  
somader -a  
somerer -a  
soprano -a*  
sortejador -a  
sotsdelegat -ada  
sotsdirector -a  
sotsgovernador -a  
sotsoficial -a  
sotssecretari -ària  
sotstinent -a   
subdelegat –ada 
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subdirector –a  
subhastador 
submarinista (m i f)  
subministrador -a  
suboficial –a 
subsecretari –ària 
subtinent –a 
sucrer -a  
sulfatador -a  
superintendent -a*  
superior -a  
supervisor -a  
suplent (m i f)  
 
T  
 
tabaler -a  
tabaquer -a  
tafileter -a  
tafoner -a  
talabarder -a  
talaier -a  
tallador -a  
taller -a  
tamborer -a  
tamboriner -a  
taper -a  
tapiador -a  
tapisser -a  
taquígraf -a  
taquiller -a  
taquimecanògraf -a  
taronger -a  
tartaner -a  
tastador -a  
taulatger -a  
tauler -a  
taverner -a  
taxador –a 
taxiste-a/-a  
tècnic -a  
teixidor -a  
temporer -a  
tenaller -a  
tender -a  
tenidor -a  
tenyidor -a  
terrelló -ona  
terrelloner -a  
terrisser -a  
teuler -a  
timbaler -a  
timoner -a  
tinent -a  
tinent -a d'alcaldia 

tinent-a  d’alcalde-essa 
tinent -a general-a  
tintorer -a  
tirador -a  
tirador -a de cartes  
tireter -a  
tiró -ona  
tofoner -a  
tonedor -a  
toquer -a  
torejador -a  
torero -a  
torner -a  
torredà -ana  
torrefactor -a de café  
torrer -a  
torroner -a  
torsimany -a  
toscador -a  
tractant (m i f)  
traductor -a  
traficant (m i f)  
tràgic -a  
traginer -a  
tramador -a  
transcriptor -a  
trastejador -a  
trauer -a  
trefilador -a  
trenador -a  
trencador -a  
trepitjador -a  
tresorer -a  
triador -a  
trillador -a  
triper -a  
tripulant -a  
triturador -a  
trompeter -a  
truiter –a 
tsar-arina  
tutor -a  
 
U  
 
uixer -a  
urbanitzador -a  
 
V  
 
vaccinador -a  
vacunador -a  
vaixeller -a  
vanover -a  
vaquer -a  

vaquerís -issa  
varador -a  
veedor -a*  
veler -a  
velluter -a  
venedor -a  
venedor -a ambulant  
ventaller -a  
ventríloc -oqua  
veremador -a  
vergassejador -a  
verificador -a  
versador -a 
versificador -a  
viatjant -a 
vicari-ària   
vicecònsol (m i f)  
vicepresident -a  
vidrier -a  
vigilant -a*  
vinagrer -a  
vinater -a  
vinicultor -a  
vinyater -a  
violer -a  
violiniste-a/-a 
visionari-ària 
visitador -a  
visitador -a mèdic  
viticultor -a  
vitraller -a  
vogador -a  
vogidor -a  
vulcanitzador -a  
 
X  
 
xaier -a  
xaponer -a  
xarcuter -a  
xaveguer -a  
xef (m i f)  
xocolater -a  
xofer -a  
xòfer -a 
xollador -a  
xufler -a  
xurrer -a  
 
Z  
zelador -a  
zootècnic -a  
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ANNEX II:  ABREVIACIONS  
 

 
1. Abreviatures 

 
A  

a favor (de) f/ 

a favor meu f/m 

a favor nostre f/n 

a l’atenció a/ 

a l’orde de o/ 

a la meua orde m/o 

abans de Crist a. de C.        aC 

abril abr. 

acadèmic/acadèmica acad. 

addenda add. 

addicional add. 

adjunt/adjunta adj. 

administració adm. 

administrador/administradora admdor./admdora. 

administratiu/administrativa admtiu./admtiva. 

adreça electrònica a/e 

advocat/advocada adv. 

agent ag. 

agost  ag. 

agricultor/agricultora ag. 

agricultura agr. 

agrònom  agr. 

agronomia  agròn. 

ajudant/ajudanta ajud. 

ajuntament ajt.                    aj. 
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al meu càrrec m/c 

al meu compte m/cte 

al meu favor m/f 

alcalde/alcaldessa alc. 

alemany  al. 

àlies (a) 

altitud alt. 

altura alt. 

alumne/alumna al. 

ambulatori amb. 

ampere A 

ampersand & 

amplada ampl. 

amplària ampl. 

amplitude modulation (‘modulació 
d’amplitud’) 

AM 

anglés angl. 

ante meridiem, és a dir, ‘abans de migdia’ a. m. 

antic/antiga ant. 

any a. 

aparcament aparc. 

apartat apt. 

apèndix ap. 

aprenent/aprenenta apnt./apnta. 

aprovat/aprovada apr. 

aproximat/ada, aproximadament aprox. 

apte/apta ap. 
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àrea  a 

arqueologia arqueol. 

arquitecte/arquitecta arquit. 

arquitectura arq. 

arrova  @ 

article art. 

assignatura assig. 

associació assoc. 

associació de veïns AV 

atent/atenta att./atta. 

atentament att. 

àtic àt. 

atmosfera  atm. 

automòbil autom. 

autopista autop. 

autoritat autor. 

autoritzat/autoritzada autzat./autzada. 

auxiliar aux. 

avinguda av. 

B  

baixada bda. 

baixos bxs. 

barranc bnc. 

barri b. 

barriada b. 

batxillerat batx. 

benefici ben. 
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bibliografia bibl. 

biblioteca bibl. 

bit b 

blanc i negre b/n 

bloc bl. 

butlletí butll. 

byte b 

C  

cada unitat c/u      c. u. 

caixa alta c. a.      

caixa baixa c. b 

calefacció calef. 

cantonada cant. 

capítol cap. 

càrrega carr. 

carrer c/          c. 

carreró cró 

carretera ctra. 

cartografia cartogr. 

castellà cast. 

català cat. 

catedràtic/catedràtica catedr. 

cent ct. 

cèntim ct.            cènt. 

certificat cert. 

cinqué/cinquena 5é/5a      5é/5a 

cinquens/cinquenes 5ns/5es      5ns/5es 
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cinturó cint. 

circa, -és a dir, a l’entorn de c.             ca. 

circulació circul. 

circular (document) circ. 

citat/ada cit. 

climatologia climat. 

clínica clin. 

coedició coed. 

coeditor/coeditora coedit. 

col·laborador/col·laboradora col·l. 

col·laborador/col·laboradora 
tècnic/tècnica 

col·l. tècn. 

col·lecció col·l. 

col·legi col·l. 

columna col. 

comarca com. 

comissió de serveis/servicis com. de serv. 

companyia cia. 

compilador/compiladora comp. 

comptabilitat compt. 

compte corrent c/c  cte.  ct.               

compte nou c/n 

compte obert c/o 

confronteu, compareu, conferiu cf.  cfr. 

coordinador/a  coord.  

corporació  corp. 

cursiva  curs. 



 157

decibel  dB 

decret  D 

departament  dept.  

depòsit legal dep. leg. 

descompte  dte. 

desembre  des. 

després de Crist d. C. 

desviació desv. 

dijous  dj. 

dilluns  dl. 

dimarts  dt. 

dimecres  dm. 

direcció  dir. 

direcció general DG 

dissabte  ds. 

districte  distr. 

diumenge  dg. 

divendres dv. 

doctor  Dr. 

doctora  Dra. 

document  doc.  

document nacional d’identitat DNI 
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dolar $ 

dret  dt.  

dreta  dta.  

edició  ed. 

efecte a cobrar e/c     

efecte a pagar  e/p  

entresòl  entl. 

epígraf § 

esquerre/a esq. 

Estats Units d’Amèrica EUA       EEUU 

Et alii (‘i altres’) et al. 

etcètera  etc. 

euro € 

excel·lència (tractament) E.              Ex. 

excel·lent     (tractament) E.               Exc. 

excel·lent (qualificació) Exc.   

excel·lentíssim/excel·lentíssima Excm./Excma. 

excepte exc. 

exemple ex. 

expedició exped. 

expedidor/expedidora expd. 

expedient exp.   expt. 

extensió, exterior ext. 

F  

fàbrica fàbr. 
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facsímil facs. 

factura fra. 

facultat fac. 

fascicle fasc. 

favor f/ 

febrer febr. 

ferrocarril FC           fc. 

festiu fest. 

figura fig. 

finca fca. 

foli  f. 

forestal for. 

franc (a la) fàbrica, preu f. f. 

francés fr. 

freqüència modulada FM 

furgoneta furg. 

G  

gener gen. 

general gral. 

gigabyte  Gb 

gir g/ 

gir postal g. p. 

gir postal GP 

gir telegràfic g. t. 

gireu full g. f. 

govern gov. 

grau º 
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grau centígrad (o Celsius) ºC 

grau Fahrenheit ºF 

grau Kelvin ºK 

H  

habitació  hab. 

habitant per quilòmetre quadrat h/km2 

habitants h.        hab. 

hertz  Hz 

honorable H.    Hble. 

honrat/honrada Ht./Hda 

hora h 

hospital hosp. 

hotel  H 

huité/huitena 8é 8a    8é 8ª  

huitens/huitenes 8ns 8es    8ns 8es 

I  

ibídem, és a dir, en el mateix text ib.    ibíd. 

ídem íd. 

il·lustrador/il·lustradora il.   il·l.  

il·lustre I.   Il·ltre. 

il·lustríssim/il·lustríssima Il·lm./Il·lma. 

import imp. 

impost impt. 

impremta impr. 

incorporat/incorporada inc. 

indústria ind. 
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inferior inf. 

infra, és a dir, més avall inf. 

inspector/inspectora insp. 

institut inst. 

insuficient ins. 

interés int. 

interí/interina int. 

interior int. 

internacional internac. 

introducció intr. 

italià it. 

itinerari it. 

J  

joule  J 

juliol jul. 

juliol  jul. 

junta de govern j. de gov.  JG 

junta directiva  j. dir. 

juny  juny 

jurídic/jurídica jur. 

jurisprudència jurispr. 

jutjat de primera instància Jut. 1ª Inst. 

kelvin k 

L  

la meua factura m/fra 

la meua lletra m/l 

la meua remesa m/r 
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laborable lab. 

limitat/limitada ltat./ltada. 

líquid líq. 

liquidació liquid. 

llei  L 

lletra de canvi l/ 

lletra de crèdit l/c 

lletra meua l/m 

lletra nostra l/n 

lletra vostra l/v 

llicenciat/llicenciada llic. 

lliura esterlina £ 

loco citato, és a dir, lloc citat loc. cit. 

locus sigili, és a dir, lloc de segell l. s. 

M  

magnífic/magnífica Mgfc./Mgfca. 

maig  maig  

majúscula maj. 

març  març 

matrícula d’honor matr. d’h. 

màxim  màx 

màxim/màxima màx. 

megabyte Mb 

mercaderia merc. 

mercantil merc. 

mes m/ 

mesos data m/d 
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mesos terme m/t 

mesos vista m/v 

mil·lèsim mil·l 

mil·lèsim/mil·lèsima mil·l. 

mil·ligram  mg 

mil·lilitre ml 

mil·limetre mm 

milió  M 

mínim mín. 

mínim mín.  

minúscula min. 

minúscula  min. 

minut (geometria)  ’ 

molt honorable M. H.     M. Hble. 

molt il·lustre M. I.       M. Il·ltre. 

monsenyor Mons. 

mossén Mn. 

N  

nacional nac. 

negociat neg. 

negreta negr. 

no apte/no apta no ap. 

nombre nre. 

nominatiu nom. 

nostra n.       ntra. 

nostre n.       ntre. 
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nota  n. 

nota bene, és a dir, advertiu-ho bé n. b. 

nota de l’autor/a n. de l’a 

nota de l’editor/a n. de l’e. 

nota de la redacció n. de la r. 

nota del compilador/compiladora n.  del c./n. de la c. 

nota del traductor/traductora n. del t./n. de la t. 

notable not. 

nové  9é 

novembre nov. 

novena  9a 

número núm., n. 

número de registre núm de reg. 

O  

observació obs. 

octau  octava 8u     8a       8u    8ª   

octubre oct. 

oest O 

ofici o. 

oficial of. 

opere citato op.cit. 

opus citatum, és a dir, obra citada op. cit. 

opuscle  op. 

orde de pagament o/p 

orde ministerial O. M. 

ordenança ord. 



 165

ordenança municipal ord. mun. 

P  

pagament pag 

pagament immediat p. i. 

pagaré p/ 

pàgina pàg. 

paquet paq. 

parada par. 

paràgraf  § 

parcel·la parc. 

particular part. 

partida part. 

passadís pdís 

passat pt. 

passatge ptge. 

passeig pg. 

per absència p. abs. 

per autorització p. aut. 

per cent  % 

per compte de p/c          p/cte 

per delegació p. d. 

per exemple p. e. 

per favor p. f. 

per mil ‰ 

per orde p. o. 

per poder p. p. 

pes brut p.b. 
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pes net p. n. 

pesseta pta. 

plaça pl. 

població pobl. 

polígon pol. 

porta pta. 

portal ptal. 

portugués port. 

post meridiem, és a dir, després del 
migdia 

p. m. 

post scriptum, és a dir, després de l’escrit p. s. 

postdata, és a dir, després de la data p. d.       PD 

prefectura pref. 

preferència prefer. 

president/presidenta pres. 

preu de venda al públic  PVP 

prevere  Pvre. 

primer 1r 

primer/primera 1r/1a    1r/1a 

primera  1a 

primers/primeres 1rs/1es      1rs/1es 

principal pral. 

principi princ. 

prioritat prior. 

privat priv. 

procurador/procuradora proc. 

professor/a ajudant/a prof. ajud. 

professor/a associat/ada prof. assoc. 
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professor/a contractat/ada prof. contr. 

professor/a interí/ina prof int. 

professor/a titular prof tit. 

professor/professora prof. 

programa progr. 

prohibit/prohibida proh. 

proppassat/proppassada ppt./ppda. 

propvinent pvt. 

província prov. 

pujada pda. 

punt quilomètric PK 

Q  

quadruplicat quadr. 

quart/quarta 4t/4a       4t /4ª 

quarts/quartes 4ts/4es        4ts/4es 

quint   quinta 5t   5a       5t    5ª  

quints  quintes 5ts   5es    5ts   5es  

quintuplicat quint. 

R  

rambla rbla. 

redona red. 

redona (lletra) red. 

reedició reed. 

referència ref. 

referencia meua r/m 

registre reg. 

reglament  regl. 
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reimpressió reimpr. 

remitent rnt. 

reservat/reservada rvat./rvda. 

resolució res. 

reverend/reverenda Rev.    Rnd/Rnda 

reverendíssim/reverendíssima Rvdm./Rvdma. 

revers (d’un full) v. 

revista rev. 

revolució rev. 

revolució per minut rev/min   rpm 

revolució per segon rev/s        rps 

ronda rda. 

S  

salvat error o omissió s. c. o o. 

sant/santa St./Sta. 

secretari/secretària secr. 

secretari/secretària secr. 

segle s. 

segon (geometria) ’’ 

segon/segona 2n/2a         2n/2a 

segons/segones 2ns/2es      2ns/2es 

següent seg. 

següents seg.           ss. 

sense any s. a. 

sense data s. d.           s/d 

sense despesa s/desp 

sense lloc s. l. 

sense número s/n 
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senyor/senyora Sr./Sra. 

senyoria Sria 

sèptim   sèptima 7m  7a        7m  7ª  

servei servici serv. 

servei servici públic s. p. 

seté setena 7é   7a       7é 7ª 

setembre set. 

sext   sexta 6t   6a          6t   6ª 

signatura sign. 

sine anno, és a dir, data de publicació 
desconeguda 

s. a. 

sine loco, és a dir, lloc de publicació 
desconegut 

s.l. 

sine nomine, és a dir, editor desconegut s. n. 

sisé   sisena 6é   6a       6é  6ª 

sobre s/ 

sobreàtic s/àt 

societat soc. 

societat anònima s.a.      SA 

societat cooperativa s. coop. 

societat de garantia recíproca s. g. r. 

societat de responsabilitat limitada s. r. l. 

societat en comandita s. en c. 

societat limitada s. l.        SL 

societat regular col·lectiva s. r. c. 

sub voce, és a dir, en l’entrada (dels 
diccionaris) 

s. v. 

superior sup. 

suplement supl. 
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suplent sup. 

supra, és a dir, més amunt sup. 

suspens susp. 

T  

taló t/ 

tant per cent % 

tant per mil ‰ 

tarifa t. 

tarifa comercial t. c. 

tarifa especial t. e. 

tarifa general t. g. 

telèfon tel. 

telegrama telegr. 

televisió  TV 

tèlex tèl. 

temperatura  T 

tercer/tercera 3r/3a       3r/3a 

tercers/terceres 3rs/3es      3rs/3es 

terme municipal TM      t. m.   

títol tít. 

titular tit. 

tom  t. 

tona tonellada mètrica tm. 

traducció trad. 

traductor/traductora trad. 

transcripció transcr. 

transferència transf. 
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transitori/transitòria trans. 

transport transp. 

travessera trav. 

travessia trv. 

tribunal trib. 

triplicat tripl. 

U 
 últim/última 

 
últ. 

unitat u.        un. 

universitari/universitària univ. 

urbanització urb. 

urgència urg. 

ut supra, és a dir, com abans u. s. 

V  

valencià val. 

valor v/ 

vegeu v.        veg. 

vehicle veh. 

venciment venc.     vnt. 

verb v. 

verbi gratia, és a dir, per exemple v. gr. 

versaleta vers. 

versus (és a dir, contra, enfront de, cara a 
cara) 

 

vide o videte, és a dir, vegeu vid. 

vigilant vig. 

vist i plau v. i p. 

vitamina vit. 
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vocabulari vocab. 

volum vol. 

vosaltres vos. 

vosté vé. 

Vostra Altesa V. A. 

Vostra Altesa Reial V. A. R. 

Vostra Excel·lència V.E. 

Vostra Reverència V. Rev. 

Vostra Santedat V. S. 

Vostra Senyoria V. S. 

vulgarisme vulg. 

X  

xec x. 

Z  

zona z. 
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Numerals ordinals (generals) Masculí 

singular 
Femení 
singular 

Masculí 
plural 

Femení 
plural 

primer, primera, primers, primeres 1r 1a 1rs 1es 
segon, segona, segons, segones 2n 2a 2ns 2es 
tercer, tercera, tercers, terceres 3r 3a 3rs 3es 
quart, quarta,  quarts, quartes 4t 4a 4ts 4es 

cinqué, cinquena, cinquens, cinquenes 5é 5a 5ns 5es 
sisè, sisena, sisens, sisenes 6é 6a 6ns 6es 
seté, setena, setens, setenes 7é 7a 7ns 7es 

huité, huitena, huitens, huitenes 8é 8a 8ns 8es 

nové, novena, noves, novenes 9é 9a 9ns 9es 

desé, desena, desens, desenes 10é 10a 10ns 10es 
cinquanta-dosé, cinquanta-dosena, 

cinquanta-dosens ... 
52é 52a 52ns 52es 

centé, centena, centens, centenes 100é 100a 100ns 100es 
 
També hi ha les formes ordinals següents: 
 
quint, quinta, quints, quintes 5t 5a 5ts 5es 

sext, sexta, sexts, sextes 6t 6a 6ts 6es 

sèptim, sèptima, sèptims, sèptimes 7m 7a 7ms 7es 

octau, octava, octaus, octaves 8u 8a 8us 8es 

dècim, dècima, dècims, dècimes 10m 10a 10ms 10es 

vigèsim, vigèsima, vigèsims, vigèsimes 20m 20a 20ms 20es 

trigèsim, trigèsima, trigèsims, trigèsimes 30m 30a 30ms 30es 

quadragèsim, quadragèsima, quadragèsims, quadragèsimes 40m 40a 40ms 40es 

quinquagèsim, quinquagèsima, quinquagèsims, quinquagèsimes 50m 50a 5ms 50es 

sexagèsim, sexagèsima, sexagèsims, sexagèsimes 60m 60a 60ms 60es 

septuagèsim, setpuagèsima, septuagèsims, septuagèsimes 70m 70a 70ms 70es 

octagèsim, octagèsima, octagèsims, octagèsimes 80m 80a 80ms 80es 

nonagèsim, nonagèsima, nonagèsima, nonagesima 90m 90a 90ms 90es 
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Els dies de la setmana   

dilluns  dl.  dll.   

dimarts  dt.    

dimecres  dc.    

dijous  dj.    

divendres  dv.    

dissabte  ds.  dss.   

diumenge  dg.    
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Els mesos Normalment Per a 2 espais 

gener gen. gn 

febrer febr. fb 

març març mç 

abril abr. ab 

maig maig mg 

juny juny jn 

juliol jul. jl 

agost ag. ag 

setembre set. st 

octubre ct. oc 

novembre nov. nv 

desembre des. ds 
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2. Sigles i acrònims 

 
 
A  

A l’atenció de A/A 

Acadèmia Valenciana de la Llengua AVL 

Àcid desoxiribonucleic (genètica i desenvolupament) ADN  DNA 

Administrador d’Infraestructures Ferroviàries ADIF 

Agència de Promoció del Valencià AVIVA 

Agent AG 

Ajudant tècnic sanitari ATS 

Ajudant/a d’escola universitària AEU 

Ajudant/a de facultat AFAC 

Alta Comissaria de les Nacions Unides per als 
Refugiats 

ACNUR 

Amnistia Internacional AI 

amplitude modulation (‘modulació d’amplitud’) AM 

Aprovat A 

Àrea Bàsica de Salut ABS 

Assegurança Obligatòria de Malaltia (Seguro 
Obligatorio de Enfermedad) 

SOE 

Assegurança Obligatòria de Viatgers (Seguro 
Obligatorio de Viajeros) 

SOV 

Associació de Futbolistes Espanyols AFE 

Associació de mares i pares d’alumnes AMPA 

Associació de pares d’alumnes APA 



 177

Associació de Tenistes Professionals ATP 

Associació de veïns AV 

Associació Espanyola de la Banca Privada AEB 

Associació Internacional de Desenrotllament AID 

Associació Internacional de la Seguretat Social AISS 

Associació Valenciana d’Agricultors AVA 

Associat a temps parcial ATP 

Associat/associada a temps complet ATC 

Associated Press (Agència de notícies nord-americana) AP 

Autoritat certificadora (Internet) CA 

Autoritat Nacional Palestina ANP 

B  

Banc Central Europeu BCE 

Banc de Crèdit Industrial BCI 

Banc Europeu d’Inversions BEI 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA 

Base de dades BD 

Batxillerat unificat i polivalent BUP 

Bloc Nacionalista Gallec BNG 

Bloc Nacionalista Valencià BNV 

Butlletí oficial BO 

Butlletí Oficial de l’Estat BOE 

Butlletí Oficial de la Província BOP 

C  

Cadena de Ondas Populares Españolas COPE 
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Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM 

Carta Europea d’Autonomia Local CEAL 

Cavall de vapor CV 

Central Intelligence Agency (Agència Central 
d’Intel·ligència/Espionatge) 

CIA 

Central Sindical Independent -Funcionaris  CSI-F 

Centre d’Atenció Primària CAP 

Centre d’Investigacions Sociològiques CIS 

Centre de Formació de Persones Adultes CFPA 

Centre de Formació de Persones Adultes 
 

CFPA 
 

Centre de Normalització Lingüística CNL 

Centre d'Educació Especial CES 

Centre d'Integració Pública de Formació Professional CIPFP 

Centre d'Integració Pública de Formació Professional 
 

CIPFP  
 

Centre Nacional d’Intel·ligència CNI 

Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius CEFIRE 

circular C 

Classificació Decimal Universal CDU 

Coalició Canària CC 

Codi d’Identificació Fiscal CIF 

Codi postal CP 

Col·legi d'Educació Infantil i Primària CEIP 

Col·legi públic CP 

Comissió d’Energia Atòmica (Atomic Energy AEC 
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Commission) 

Comissió directiva CP 

Comissió Nacional del Mercat de Valors CNMV 

Comité de Seguretat de l’Estat, antiga URSS KGB 

Comité directiu CD 

Comité Intergovernamental per a les Migracions 
Europees 

CIME 

Comité Olímpic Espanyol COE 

Comité Olímpic Internacional COI 

Compact Disc Read Only Memory (disc compacte 
només de lectura) 

CD-ROM 

Companyia Telefònica Nacional d’Espanya CTNE 

Comunitat Valenciana CV 

Confederació Empresarial Valenciana CEV 

Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials CEOE 

Confederació Espanyola de la Xicoteta i Mitjana 
Empresa (Condederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa) 

CEPYME 

Confederació General de Treballadors CGT 

Confederació Hidrogràfica del Xúquer (Confederación 
Hidrográfica del Júcar) 

CHJ/CHX 

Confederació Mundial del Treball CMT 

Confederació Nacional d’Agricultors i Ramaders 
(Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos) 

CNAG 

Confederació Nacional del Treball CNT 
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Confederació Sindical de Comissions Obreres CCOO 

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles CRUE 

Consell directiu CD 

Consell Econòmic i Social CES 

Consell Escolar Municipal CEM 
Consell General del Poder Judicial CGPJ 

Consell Superior Bancari CSB 

Consell Superior d’Investigacions Científiques CSIC 

Consorci Valencià de Transports CVT 

Constitució Espanyola CE 

Convergència Democràtica de Catalunya CDC 

Convergència i Unió CiU 

Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i 
Ramaders (Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos) 

COAG 

Cos consular CC 

Cos de la Policia Nacional CPN 

Curs d’orientació pedagògica COU 

D  

decret D 

Decret legislatiu DLEG 

Decret llei DL 

Denominació d’origen DO 

Depòsit/Dipòsit legal DL 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana DOCV 
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Diari Oficial de la Generalitat Valenciana DOGV 

Diccionari català-valencià-balear DCVB 

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans DIEC 

Diccionari normatiu valencià DNV 

Diccionari ortogràfic i i de pronunciació valencià DOPV 

Diccionario de la Real Academia Española DRAE 

Diplomat/ada universitari en Infermeria (diplomado/ada 
universitario en Enfermería) 

DUE 

Dipòsit/depòsit legal DL 

Direcció general DG 

Direcció General de la Policia DGP 

Direcció General de Seguretat DGS 

Direcció General de Trànsit (Dirección General de 
Tráfico)  

DGT 

Direcció/director/directora general DG 

Disc compacte  (Compact disc) CD 

Disc versàtil digital (Digital versatile disc) DVD 

Disposició Addicional DA 

Disposició Final DF 

Disposició Transitòria DT 

districte D 

Districte postal DP 

Document nacional d’identitat DNI 

E  

Educació General Bàsica EGB 

Educació Secundària Obligatòria ESO 
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Empresa de Treball Temporal ETT 

Empresa Municipal de Transports EMT 

Empresa Nacional d’Electricitat ENDESA 

ERASMUS Programa europeu d’acció per a la mobilitat 
dels estudiants universitaris 

ERASMUS 

Escola Tècnica Superior ETS 

Escola Universitària EU 

Escola universitària EU 

Esquerra Republicana de Catalunya ERC 

Esquerra Unida de País Valencià EUPV 

est  E 

Estat Major EM 

Estats Units d’Amèrica EUA  USA  EEUU 

Estatut Bàsic de l’Empleat Públic EBEP 

Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana EACV 

Estatut del Treballador ET 

Europa Press (agència de notícies) EP 

Excel·lent E 

Expedient de Regulació d’Ocupació (Expediente de 
Regulación de Empleo) 

ERO  (ERE) 

F  

Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre FNMT 

Federació Anarquista Ibèrica FAI 

Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes FAMPA 



 183

Federació d’Associacons de Mare i Pares d’Alumnes FAPA 

Federació de Bandes de Música FBM 

Federació Espanyola de Futbol FEF 

Federació Internacional de Futbol Associació FIFA 

Federació Internacional de l’Automòbil FIA 

Federació Internacional de Sindicats Lliures FISL 

Federació Valenciana de Bandes de Música FVBM 

Federal Bureau of Investigation (Oficina Federal 
d’Investigació) 

FBI 

Ferrocarril F 

ferrocarril FC 

Ferrocarrils de la Generalitat FG 

Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta FEVE 

Foli F 

Fons d’Ordenació i Regulació de Preus i Productes 
Agraris 

FORPPA 

Fons Europeu de Desenrotllament FED 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER 

Fons Monetari Internacional FMI 

Food and Agriculture Organization (Organització de les 
Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació) 

FAO 

Formació professional FP 

franqueig a destinació FD 

Franqueig a destinació FD 
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Freqüència modulada FM 

G  

Gabinet de Normalització Lingüística GNL 

General Agreement on Tariffs and Trade (Acord 
General sobre Aranzels Duaners I Comerç) 

GATT 

Generalitat Valenciana GV 

Gir postal GP 

Gir telegràfic GT 

GPS Sistema de Posicionament Global (Global 
Positioning System) 

GPS 

Guàrdia Civil GC 

Guàrdia Civil de Trànsit GCT 

H-I  

Impost sobre béns immobles IBI 

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ICIO 

Impost sobre el valor afegit IVA 

Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

IIVTNU 

Impost sobre la renda de les persones físiques IRPF 

Impost sobre les activitats econòmiques IAE 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica IVTM 

índex de massa corporal IMC 

Índex de preus al consum IPC 

Inspecció Tècnica de Vehicles ITV 

Inspector/inspectora IP 

Institut d’Educació Secundària IES 
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Institut d’Estudis Catalans IEC 

Institut d’Estudis Superiors de l’Empresa IESE 

Institut de batxillerat IB 

Institut de Biologia Molecular  IBM 

Institut de Ciències de l’Educació ICE 

Institut de Crèdit Oficial ICO 

Institut de Formació Professional IFP 

Institut de la Petita i Mitjana Empresa IMPIVA 

Institut de Majors i Servicis Socials IMSERSO 

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana IIFV 

Institut Joan Lluís Vives IJLV 

Institut Nacional d’Educació Física INEF 

Institut Nacional d’Hidrocarburs INH 

Institut Nacional d’Indústria INI 

Institut Nacional d’Investigació Agrària INIA 

Institut Nacional d’Ocupació (Instituto Nacional de 
Empleo) 

INEM 

Institut Nacional de la Salut (Instituto Nacional de la 
Salud) 

INSALUD 

Institut Nacional de la Seguretat Social INSS 

Institut Nacional de la Vivenda INV 

Institut Nacional del Llibre Espanyol INLE 

Institut Valencià d’Administració Pública  IVAP 

Institut Valencià d’Art Modern IVAM 
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Institut Valencià d’Investigacions Agràries IVIA 

Institut Valencià d’Oncologia IVO 

Institut Valencià de la Joventut  IVAJ  

Instrucció (document) I 

Instrucció (document) I 

insuficient I 

Internacional Business Machines Corporation IBM 

Internacional Energy Agency (Agència Internacional de 
l’Energia) 

IEA 

International Organization for Standardization 
(Organització Internacional per a la Normalització) 

ISO 

International Standard Book Number  (Número 
Internacional Normalitzat de Llibres) 

ISBN 

J  

joule J 

Joventut Obrera Cristiana JOC 

Junta d’Energia Nuclear JEN 

Junta directiva JD 

Junta Qualificadora de Coneixents de Valenià JQCV 

Jutjat de primera instància JPI 

L  

llei L 

Llei d’Arrendaments Urbans LAU 

Llei d’Autonomia Universitària LAU 

Llei d’enjudiciament civil LEC 
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Llei d’enjudiciament criminal LECr 

Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu  LOGSE 

Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià LUEV 

Llei de Contractes del Sector Públic LCSP 

Llei de Pressupostos Generals de l’Estat LPGE 

Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local 

LRSAL 

Llei de reforma universitària LRU 

Llei de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú 

LRJPAC 

Llei del Procés Autonòmic LPA 

Llei General de Subvencions LGS 

Llei General Pressupostària LGP 

Llei General Tributària LGT 

Llei Orgànica LO 

Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera 

LOEP 

Llei orgànica d’universitats LOU 

Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) 

LOMCE 

Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal 

LOPD 

Llei Orgànica del Tribunal Constitucional LOTC 

Llei Orgànica General del Sistema Educatiu LOGSE 
Llei Reguladora de les Bases de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa 

LRJCA 
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Llei Reguladora de les Bases de Règim Local LRBRL 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals LRHL 

M  

Matrícula d’honor MH 

Memòria d’accés aleatori RAM 

Memòria només de lectura ROM 

Metges Sense Fronteres MSF 

Metro-Goldwyn-Mayer Incorporated MGM 

milió  M 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme MOPU 

Modulació només d’amplitud AM 

Modulador i desmodulador (aparell)  MODEM 

N  

National Aeronàutics and Space Administration 
(Administració Nacional per a l’Aeronàutica i l’Espai)  

NASA 

National Basketball Association (Associació Nacional 
de Bàsquet) 

NBA 

No apte/ apta NA 

No presentat/presentada NP 

Nom ignorat NN 

nord  N 

nord-est NE 

nord-oest NO 

Nota bene, és a dir, advertiu-ho bé NB 

notable N 

Número d’afiliació a la Seguretat Social NASS 
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Número d’identificació fiscal NIF 

Número d’identificació personal PIN 

Número internacional normalitzat per a publicacions 
seriades o revistes 

ISSN 

Número internacional normalitzat per als llibres ISBN 

O  

Objecte volador no identificat OVNI 

oest O 

Oficina d’Atenció Ciutadana OAC 

Oficina d’Informació Diplomàtica OID 

Oficina de Promoció del Valencià OPV 

Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià OMPUV 

Ona curta SW 

Ona llarga LW 

Ona mitjana MW 

Orde (document) O 

Orde de pagament OP 

Orde ministerial OM 

Ordenança municipal OM 

Organització d’Estats Americans OEA 

Organització de Consumidors i Usuaris OCU 

Organització de Cooperació i Desenvolupament 
Econòmic 

OCDE 

Organització de les Nacions Unides ONU 

Organització de Països Exportadors de Petroli OPEP 
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Organització de Televisions Iberoamericanes OTI 

Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord  OTAN  NATO 

Organització Impulsora de Discapacitats OID 

Organització Internacional del Treball  OIT 

Organització Meteorològica Mundial OMM  (o WMO) 

Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual OMPI 

Organització Mundial de la Salut OMS 

Organització Nacional de Cegos Espanyols ONCE 

Organització no governamental ONG 

Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa OSCE 

Organització per a la Unitat Africana OUA 

P  

Partit Nacionalista Basc (Partido Nacionalista Vasco) PNB (PNV) 

Partit Popular PP 

Partit Popular de la Comunitat Valenciana PPCV 

Partit Popular Europeu PPE 

Partit Revolucionari Institucional (Mèxic) PRI 

Partit Socialista del País Valencià- PSOE PSPV-PSOE 

Partit Socialista Europeu PSE 

Partit Socialista Obrer Espanyol PSOE 

Personal computer (Ordinador personal) PC 

Personal d’administració i servicis PAS 

Personal docent i investigador PDI 
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Pes brut PB 

Pes net PN 

Petita/ Xicoteta i mitjana empresa PIME/PYME 

Policia militar PM 

Post scriptum, és a dir, després de l’escrit PS 

Postdata, és a dir, després de la data PD 

preu de venda al púbic PVP 

Producte interior brut PIB 

Producte nacional brut PNB 

Producte nacional net PNN 
Programa de Formació de Qualificació Bàsica  PFQB 

Protocol d’aplicació sense fil WAP 

Protocol de transferència d’arxius FTP 

Protocol per a transferir fitxers o documents en el web HTTP 

Proves d’aptitud per a l’accés a la universitat PAAU 

Punt quilomètric PK 

R  

Radio Nacional de España RNE 

Radiotelevisió Francesa RTF 

Radiotelevisió Valenciana RTVV 

Radiotelevisión Española RTVE 

Real Academia Española (de la Lengua) RAE 

Recognition Memory (memòria de reconeixement) REM 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals 

ROF 

Reglament de Béns de les Entitats Locals (RD) RB 
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Reglament de Població i Demarcació Territorial de les 
Entitats Locals 

RPDT 

Reglament de Servicis de les Corporacions Locals RS 

Reial Automòbil Club d’Espanya RACE 

Reial decret RD 

Reial decret legislatiu RDLEG 

Reial decret llei RDL 

Reial orde RO 

República Federal d’Alemanya RFA 

resolució R 

S  

Salari Mínim Interprofessional SMI 

Sentència S 

Sentència del Tribunal Constitucional STC 

Sentència del Tribunal Suprem STS 

senyal de socors (señal de socorro) SOS 

Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià SERVAL 

Servici d’Assessorament Lingüístic i Traducció (i 
diccionaris SALT) 

SALT 

Servici d’Atenció Mèdica d’Urgència SAMU 

Servici Nacional SN 

Servici Psicopedagògic Escolar SPE 

Servici Públic d’Ocupació Estatal (Servicio Público de 
Empleo Estatal) 

SEPE 

Servici Valencià d’Ocupació i Formació (Servicio SERVEF 
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Valenciano de Empleo y Formación) 

Servici/Servei Públic SP 

Servici/Servei Valencià de Salut SERVASA 

Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País 
Valencià 

STE-PV 

Sindicat Lliure de la Marina Mercant SLMM 

Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida SIDA (o AIDS) 

Sistema Monetari Europeu SME 

Sistema Monetari Internacional SMI 

Societad Española de Radiodifusión SER 

Societat anònima SA 

Societat anònima concessionària SAC 

Societat civil privada SCP 

Societat cooperativa SCOOP 

Societat de garantia recíproca SGR 

Societat de responsabilitat limitada SRL 

Societat en comandita SC 

Societat General d’Autors i Editors SGAE 

Societat limitada SL 

Societat Musical d’Alzira SMA 

Societat regular col·lectiva SRC 

Strategic Arms Limitation Talks (Converses per a la 
Limitació d’Armes Estratègiques) 

SALT 

sud  O 

sud-est SE 
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sud-oest SO 

suspens S 

T  

Taxa anual equivalent TAE 

Tècnic/a d’administració general TAG 

Tècnic/a lingüístic/a TL 

Televisió  TV 

Televisió Espanyola TVE 

Televisió Valenciana TVV 

Terme Municipal TM 

Terme municipal TM 

Text Refós TR 

Text refós TR 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(RDL) 

TRLCSP 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals 

TRLRHL 

Trades Union Congress (Associació de Sindicats 
Britànics) 

TUC 

Transport Internacional per Carretera TIC 

Tribunal Constitucional TC 

Tribunal Internacional de Justícia TIJ 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana 

TSJCV 

Tribunal Suprem TS 
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Trinitrotolué (explosiu) TNT 

U  

Una Norma Espanyola (normalització tecnològica) UNE 

Unió Africana UA 

Unió Ciclista Internacional UCI 

Unió de Centre Democràtic UCD 

Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià ULRPV 

Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques URSS 

Unió de Xicotets Agricultors (Unión de Pequeños 
Agricultores) 

UPA 

Unió Europea UE 

Unió General de Treballadors UGT 

Unió Postal Universal UPU 

Unió Sindical Obrera USO 

Union of European Football Association (Unió 
d’Associacions Europees de Futbol) 

UEFA 

Unitat Central de Delinqüència i Econòmica i Fiscal UDEF 

Unitat de Cures Intensives UCI 

Unitat de Droga i Crimen Organitzat UDYCO 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organitation (Organització de les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura) 

UNESCO 

United Nations Internacional Children’s Emergency 
Fund (Fons Internacional de les Nacions Unides d’Auxili 
a la Infància) 

UNICEF 
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Universitat Catòlica de València UCV 

Universitat d’Alacant UA 

Universitat de València UV 

Universitat Jaume I de Castelló de la Plana UJI 

Universitat Miguel Hernández , Elx/Alacant UMH 

Universitat Nacional d’Educació a Distància UNED 

Universitat Politècnica de València UPV 

V  

Very Important Person (personalitat) VIP 

vigilant VG 

Virus de la Immunodeficiència Humana VIH 

Vist i plau VP 

Vostra excel·lència VE 

X  

Xarxa (informàtica) mundial WWW 

Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols (Red 
Nacional de Ferrocarriles Españoles) 

RENFE 
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3. Símbols 
 

A  

Alemany (llengua) De 

Alemanya D 

ampere A 

ampersand & 

Anglés (llengua) En 

Àrab (llengua) Ar 

àrea A 

arrova @ 

atmosfera Atm 

Àustria A        AUT 

B  

Basc (llengua) Eu 

Bèlgica B      BEL 

Bretó (llengua) Br 

byte B 

C  

candela Cd 

Cavall de vapor  CV        HP 

centilitre Cl 

centímetre Cm 

centímetre cúbic cm3        cc 

cors (llengua) Co 

coulomb C 

D  

danés  (llengua) Da 

decigram Dg 
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decilitre Dl 

decímetre Dm 

Dinamarca DEN      DIN      DK 

dolar $            USD 

dòlar $ 

dret de reproducció, dret d’autor/a © 

E  

epígraf § 

Espanya E           ESP 

Español (llengua) Es 

Est E 

estereoradiant sr 

est-nord-est ENE 

est-sud-est ESE 

Euro €  EUR 

F  

farad F 

finés (llengua) Fi 

Finlàndia FIN      SF 

França F 

Francés (llengua) Fr 

freqüència modulada FM 

friülés    (llengua) Fur 

G  

gaèl·lic   (llengua) Ga 

gal·lés   (llengua) Cy 

gallec  (llengua) Gl 

gigabyte Gb 
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gram g 

Gran Bretanya GB 

grau  (centesimal) Gr 

grau (geometria) °    

grau centígrad o Celsius °C 

grau Fahrenheit °F 

grec   (llengua) El 

Grècia GR       GRE 

H  

habitant per quilòmetre quadrat h/km2 

Hectàrea Ha 

hectogram 
hectolitre 
hectòmetre 

hg  
hl 
hm 

henry H 

hertz Hz 

Holanda HOL     NL 

holandés   (llengua) Nl 

hongarés   (llengua) Hu 

hora H 

hotel H 

I  

ien Y 

informació I   info 

Irlanda IRL 

Itàlia I    ITA 

italià   (llengua) It 

J  

Japonés    (llengua) Ja 
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joule J 

K  

kelvin K 

L  

litre L     L 

lumen Lm 

lux Lx 

Luxemburg L       LUX 

M  

marca registrada ® 

mega- M 

megabyte 
megahertz 

Mb 
MHz 

metre M 

metre cúbic m3 

metre per segon m/s 

metre quadrat m2 

mil·ligram Mg 

mil·lilitre Ml 

mil·límetre mm 

milió M 

minut   (temps) min 

minut (geometria, unitat de longitud 
angular) 

’ 

mol mol 

N  

newton N 

nord N 

nord-est NE 
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nord-nord-est NNE 

nord-nord-oest NNW 

nord-oest NW 

noruec   (llengua) No 

Noruega N             NOR 

O  

occità   (llengua) Oc 

oest O              W 

oest-nord-oest ONO       WNW 

oest-sud-oest OSO        WSW 

ohm Ω 

P  

paràgraf § 

pascal Pa 

Percentatge, per cent % 

Percentatge, per mil ‰ 

pesseta PTA 

Portugal P             POR 

Portugués   (portugués) Pt 

Q  

quilogram Kg 

quilogram per metre cúbic kg/m3 

Quilohertz kHz 

Quilojoule kJ 

Quilòmetre km 

quilòmetre per hora km/h 

Quilovolt kV 

Quilovoltampere kVA 
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Quilowatt kW 

quilowatt-hora kWh   

Quintar q 

R  

Radian rad 

retoromànic    (llengua) rm 

Revolució r 

revolució per minut rpm 

revolució per segon rps 

romanés   (llengua) ro 

rus    (llengua) ru 

S  

segon (geometria, unitat de longitud 
angular) 

“ 

segon  (temps) s 

Siemens S 

Sud S 

sud-est SE 

sud-oest SO        SW 

sud-sud-est SSE 

sud-sud-oest SSO      SSW 

suec (llengua) sv 

Suècia S       SUE     SWE 

T  

Televisió TV 

Tesla T 

Tona/tonellada T 

Tona/tonellada mètrica tm 

txec (llengua) cs 
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V  

Volt V 

W  

Watt W 

Watt-hora Wh 

Weber Wb 

X  

Xinés   (llengua) Zh 
 

 
 


