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PRESENTACIÓ

L’ús de les majúscules i de les minúscules és una qüestió ortogràfica que tradicionalment 
ha quedat relegada a un pla secundari. Cada persona, davant de la inexistència d’unes regles 
clares, ha fet servir les majúscules d’acord amb el que li dictava la seua pròpia intuïció. Tot 
plegat ha donat com a resultat un ús arbitrari i ple de contradiccions.

És per això que aquest Vocabulari de majúscules i minúscules intenta donar la informació 
necessària  per  a  ferne  un  ús  coherent  i  de  la  manera  més  senzilla  possible:  ordenant 
alfabèticament les paraules susceptibles d’originar dubtes. El principi regulador de l’ús de la 
majúscula que s’ha seguit en aquest vocabulari és la distinció entre els noms propis i els noms 
comuns. Encara que a vegades la frontera entre aquests dos grups de mots és difícil d’establir, 
sempre  és  preferible  intentar  que  les  convencions  s’atenguen  a  un  principi  lògic,  i  no 
responguen  a  una  distribució  capritxosa  i  arbitrària.  En  la  mesura  que  l’usuari  assimile 
aquesta lògica, li resultarà ben fàcil aplicar les convencions sense haver de consultar cap obra 
de referència. Altrament només poden assimilarse per mitjà d’esforços memorístics. 

L’aplicació coherent d’aquest principi ha portat a modificar alguns usos tradicionals de la 
majúscula, en casos com ara els càrrecs o els tractaments protocol·laris. Perquè no té sentit 
escriure conseller, ministre, rector o president amb majúscula pel simple fet de designar un 
alt  càrrec  dins  d’una  determinada  jerarquia.  Aquests  o  altres  càrrecs  continuen  tenint  la 
mateixa importància estiguen escrits amb majúscula o amb minúscula.

És important que des de les administracions públiques es faça l’esforç de seguir aquestes 
normes, que contribuiran a homogeneïtzar el seu llenguatge, fentlo més intel·ligible per al 
ciutadà i més funcional per als seus treballadors. 



A
administració S’escriu  amb  minúscula: 

l’administració  autonòmica,  l’adminis-
tració  de  justícia.  Només  s’escriu  amb 
majúscula  si  forma  part  de  la 
denominació  d’un  òrgan:  Consell  
d’Administració de l’Institut Valencià de  
Serveis Socials.

agrupació S’escriu  amb majúscula  quan 
forma  part  d’una  denominació  o  títol: 
Agrupació de Pescadors.

ajuntament S’escriu amb majúscula quan 
fa referència al nom d’un ajuntament, tant 
si se’n cita la denominació completa com 
si  no:  l’Ajuntament  de  Sagunt,  aquest  
Ajuntament; però s’escriu amb minúscula 
si s’utilitza el mot genèricament: els ajun-
taments cobren els impostos municipals.

alcalde essa S’escriu amb minúscula:  és 
l’alcaldessa de l’Orxa, el senyor alcalde 
ha emés un edicte.

alcaldia S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom d’un  òrgan,  tant  si 
se’n cita la denominació completa com si 
no:  l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Elia-
na, les mocions que emet l’Alcaldia.

almirall S’escriu amb minúscula.
ambaixada S’escriu amb majúscula quan 

forma part del nom d’un organisme, tant 
si se’n cita la denominació completa com 
si  no:  Ambaixada  d’Holanda,  aquesta  
Ambaixada; però s’escriu amb minúscula 
si  s’empra  en  sentit  genèric:  l’estat  
espanyol té ambaixada al Japó.

ambaixador a S’escriu amb minúscula.

àngelus S’escriu  amb  majúscula: 
l’Àngelus es resa al migdia.

annex S’escriu amb minúscula: l’annex de 
l’Ordre 3/1994, d’Ajudes a Autors Joves.

any S’escriu  amb  majúscula  quan  forma 
part  del  nom  d’una  commemoració 
determinada: Any de la Joventut.

apartat S’escriu amb minúscula: l’apartat  
tercer del tema.

apòstol a S’escriu amb minúscula: l’apòs-
tol  sant  Pere,  l’apòstola  de  la  
noviolència.

armada S’escriu amb majúscula perquè és 
un  dels  tres  exèrcits  de  les  forces 
armades: les maniobres de l’Armada. 

arquebisbe S’escriu  amb  minúscula: 
l’arquebisbe de València.

article S’escriu  amb  minúscula:  l’article  
segon del capítol quart.

artilleria S’escriu  amb  majúscula  quan 
s’usa  com  a  nom  propi  d’una  arma 
determinada:  la  XX  Promoció  d’Artille-
ria; però  s’escriu  amb  minúscula  quan 
s’utilitza en sentit genèric: un soldat d’ar-
tilleria.

arxiduc quessa S’escriu amb minúscula: 
l’arxiduquessa Sofia d’Habsburg.

arxipèlag S’escriu amb minúscula:  l’arxi-
pèlag de les Malvines.

arxiprest S’escriu amb minúscula:  l’arxi-
prest Vicent Gallart.

avemaria S’escriu  amb  majúscula:  resa 
una Avemaria.
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aviació S’escriu amb minúscula perquè no 
és  un  nom  propi  de  cap  exèrcit  de  les 
forces armades: ingressà en l’aviació.

avinguda S’escriu amb minúscula: l’avin-
guda de l’Ermitori.
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B
banc S’escriu amb majúscula només quan 

forma  part  de  la  denominació  d’una 
entitat:  Banc  de  València;  s’escriu  amb 
minúscula quan s’empra en sentit genèric: 
viu al costat d’un banc, el banc em va do-
nar el crèdit.

bany maria Maria s’escriu amb minúscula 
perquè forma part  d’una expressió en la 
qual ha perdut la qualitat de nom propi.

bar S’escriu  amb  majúscula  quan  forma 
part del nom propi d’un establiment: Bar 
Tres Voltes.

baró onessa S’escriu amb minúscula:  el  
baró Von Thyssen.

baronia S’escriu  amb  minúscula:  la  
baronia de Beniparrell.

barri S’escriu amb minúscula: el barri de 
Sant Pau.

barroc S’escriu  amb  minúscula  quan  es 
tracta d’un moviment artístic:  Rubens és  
un pintor barroc, el palau del marqués de 
Dosaigües és d’estil barroc; però s’escriu 
amb  majúscula  quan  es  fa  referència  al 
període  concret  de  la  història  que 
s’anomena  així:  el  període  Barroc 
s’inicià  en  un  moment  de  depressió  a 
Europa.

basílica S’escriu  amb  minúscula:  la  
basílica  de  la  Mare  de  Déu  dels  
Desemparats.

batalló Quan  forma  part del  nom d’una 
unitat  determinada,  s’escriu  amb  ma-
júscula:  el  Segon Batalló  d’Esquiadors; 

però s’escriu  amb minúscula  si  s’empra 
en sentit genèric: un batalló d’infanteria.

bateria Quan  forma  part  del  nom d’una 
unitat  determinada,  s’escriu  amb 
majúscula:  la  Quarta  Bateria  Motorit-
zada; però  s’escriu  amb  minúscula  si 
s’empra  en  sentit  genèric:  va venir  una 
bateria a prestarlos suport.

batxillerat S’escriu  amb  majúscula: 
estudia Batxillerat.

beat  a S’escriu  amb  minúscula:  el  beat  
Joan de Ribera.

bei S’escriu  amb  minúscula:  el  bei  de 
Tunísia.

biblioteca S’escriu amb majúscula només 
quan  forma  part  del  nom d’una  entitat: 
Biblioteca Pública d’Alzira.

bisbe S’escriu amb minúscula: el bisbe de 
la diòcesi de València.

borsa S’escriu amb majúscula quan forma 
part  de la  denominació  d’un organisme: 
la Borsa de València;  però s’escriu amb 
minúscula si s’empra en sentit genèric: te-
nir  accions  en  la  borsa,  l’estat  de  la  
borsa.

brahmanisme S’escriu amb minúscula.
brigada Quan forma part  del  nom d’una 

unitat  determinada,  s’escriu  amb 
majúscula:  la  Brigada de  Paracaigudis-
tes. Si es refereix al càrrec o s’empra en 
sentit  genèric,  s’escriu  amb  minúscula: 
era un brigada de l’exèrcit.

budisme S’escriu amb minúscula.





C
café S’escriu  amb majúscula  quan forma 

part de la denominació d’un establiment: 
Café Lisboa, Café de la Seu. 

cafeteria S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’un 
establiment: Cafeteria Bonança.

caixa S’escriu amb majúscula només quan 
forma  part  d’una  empresa  o  institució: 
Caixa de Sagunt.

cambra S’escriu  amb  majúscula  només 
quan forma part de la denominació d’un 
organisme o òrgan: Cambra de Comerç,  
Indústria i Navegació.

canal S’escriu amb minúscula: el canal de 
la Mànega.

cap S’escriu  amb  minúscula,  tant  si  es 
refereix a un accident geogràfic com a un 
càrrec: el cap de la Nau, la cap del Servei  
d’Oncologia Clínica.

capella S’escriu  amb  minúscula:  la  
capella de Santa Teresa.

capità S’escriu amb minúscula.
capítol S’escriu amb minúscula: el capítol  

II de la Llei d’Aigües.
caporal S’escriu amb minúscula.
cardenal S’escriu amb minúscula.
carnet S’escriu  amb  minúscula:  carnet  

d’estudiant, carnet jove.
carrer S’escriu amb minúscula:  carrer de 

la Pujada a l’Ermita.
carreró S’escriu amb minúscula:  carreró 

Fosc.
cartoixa S’escriu  amb  minúscula:  la  

cartoixa de Portaceli.
castell S’escriu amb minúscula:  el castell  

de Sagunt.

catedral S’escriu  amb  minúscula:  la  
catedral de Burgos.

catolicisme S’escriu amb minúscula.
cavalleria S’escriu  amb  majúscula  quan 

forma part de la denominació d’una unitat 
determinada:  Regiment 3r de Cavalleria,  
Manuel  Alós; però  s’escriu  amb  mi-
núscula si  s’empra en sentit  genèric: un 
soldat de cavalleria.

cel S’escriu amb minúscula:  les persones 
bones van al cel.

cercle S’escriu amb minúscula:  el cercle  
polar àrtic, el cercle polar antàrtic;  però 
s’escriu amb majúscula  quan forma part 
del nom d’una entitat:  el Cercle Musical  
Alcoià.

cinema S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’una  empresa: 
Cinema Rex; però s’escriu amb minúscula 
si s’empra en sentit genèric:  avui vaig al  
cinema.

ciutat S’escriu  amb  majúscula  quan  va 
seguida  d’un  adjectiu  i  s’aplica  com  a 
sobrenom  d’una  ciutat  determinada:  la  
Ciutat  Eterna  (Roma),  la  Ciutat  Ducal  
(Gandia). En els altres casos s’escriu amb 
minúscula:  la ciutat olímpica, anem a la  
ciutat.

claustre S’escriu  amb  minúscula  si  fa 
referència  al  recinte  d’un  monestir, 
catedral,  etc.,  que  rep  aquest  nom:  el  
claustre  de  la  catedral  de  Salamanca; 
però s’escriu amb majúscula si forma part 
del nom d’un òrgan de la universitat o de 
qualsevol centre d’ensenyament: Claustre  
del Col·legi Públic Jaume I.



club S’escriu  amb  minúscula,  llevat  dels 
casos  en  què  forma  part  d’una 
denominació: Club Nàutic de València.

codi Quan forma part  del  nom de textos 
oficials  s’escriu  amb  majúscula:  Codi 
Civil, Codi de Comerç; però s’escriu amb 
minúscula  si  s’empra  en  sentit  genèric: 
aquesta societat  ha establit  un codi  de-
ontològic.

coll S’escriu  amb  minúscula:  el  coll  de 
Rates.

col·legi S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’una entitat: Col·legi  
de  Metges  de  València,  Col·legi  Públic  
Nou  d’Octubre;  però  s’escriu  amb 
minúscula  si  s’empra  en  sentit  genèric: 
anar al col·legi, un col·legi major.

col·legiata S’escriu  amb  minúscula:  la  
col·legiata de Santa Maria la Menor.

comandant S’escriu amb minúscula.
comarca S’escriu  amb  minúscula:  la  

comarca del Comtat.
comissió S’escriu  amb  majúscula  quan 

forma  part  del  nom d’un  òrgan,  tant  si 
se’n cita la denominació completa com si 
no:  la  Comissió  d’Interior  del  Congrés  
dels  Diputats,  aquesta  Comissió;  però 
s’escriu  amb  minúscula  si  s’empra  en 
sentit  genèric:  s’ha  d’organitzar  una 
comissió,  ho  estudiarem  formant  una 
comissió.

comité S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom propi d’un organisme, 

tant si se’n cita la denominació completa 
com si  no:  el Comité de Cítrics,  aquest  
Comité;  però  s’escriu  amb  minúscula 
quan s’usa en sentit genèric: el comité en-
carregat de l’assumpte.

companyia S’escriu amb majúscula quan 
forma  part  del  nom  d’una  unitat 
determinada de l’exèrcit o d’una entitat o 
empresa:  la  Segona  Companyia  de  Ca-
dets, Companyia  de  les  Índies. S’escriu 
amb minúscula en la resta dels casos.

comtat S’escriu amb minúscula: el comtat  
d’Urgell.

comte essa S’escriu  amb minúscula:  el  
comte d’Osona.

comunitat S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom oficial d’una entitat o 
organisme,  tant  si  se’n  cita  la  deno-
minació completa com si no:  la Comuni-
tat Valenciana; però s’escriu amb minús-
cula si s’empra en sentit genèric: una co-
munitat de propietaris.

concili S’escriu  amb  majúscula  només 
quan  es  fa  referència  a  un  concili  de-
terminat:  Concili  Vaticà  II,  Concili  de  
Trent.

confederació S’escriu  amb  majúscula 
quan forma part del nom d’un organisme 
o  d’un  estat,  tant  si  se’n  cita  la 
denominació  completa  com  si  no:  la  
Confederació  Sindical  de  Comissions  
Obreres,  la  Confederació  Helvètica,  la  
citada Confederació.

conferència S’escriu amb majúscula quan 
forma part del nom propi de la conferènc-
ia:  la Conferència per la Pau i el Desar-
mament;  però s’escriu amb minúscula si 
s’empra  en  sentit  genèric: una 
conferència amb el títol “Alternatives al  
desenvolupament actual”.

congrés S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’un òrgan:  Congrés 
dels  Diputats. S’escriu  també  amb 
majúscula quan forma part del nom propi 
d’un  congrés:  Congrés  d’Oftalmologia; 
però s’escriu  amb minúscula  si  s’empra 
en  sentit  genèric:  s’ha  de  celebrar  un 
congrés.

consell S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’un  òrgan:  el  
Consell  de  Ministres,  el  Consell  d’Ad-
ministració d’Hunosa;  però s’escriu amb 
minúscula  si  s’empra  en  sentit  genèric: 
cada  societat  anònima  té  consell  
d’administració.

conseller  a S’escriu  amb  minúscula:  la  
consellera de Sanitat, el conseller Peris.

conselleria  S’escriu amb majúscula quan 
fa referència al nom específic d’una con-
selleria,  tant  si  se’n cita  la denominació 
completa  com  si  no:  la  Conselleria  de 
Medi Ambient, aquesta Conselleria;  però 
s’escriu  amb  minúscula  si  s’empra  en 



sentit  genèric:  cada  conselleria  va  es-
pecificar les vacants.

consistori S’escriu  amb  minúscula:  el  
consistori valencià.

cònsol S’escriu amb minúscula: la cònsol  
de Guatemala.

consolat S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom propi d’un organisme, 
tant si se’n cita la denominació completa 
com  si  no: Consolat  Britànic,  el  citat  
Consolat; però s’escriu amb minúscula si 
s’empra en sentit genèric: a la plaça hi ha 
un consolat. 

constitució S’escriu amb majúscula quan 
forma part del nom de la carta magna per 
la qual es regeix un estat:  la Constitució  
Espanyola; però s’escriu amb minúscula 
si  s’empra  en sentit  genèric:  cada estat  
democràtic té una constitució.

continent S’escriu amb minúscula, llevat 
dels  casos  Antic  Continent  i  Nou 
Continent.

contrareforma S’escriu  amb  majúscula 
quan  fa  referència  a  aquest  procés 
històric:  la  Contrareforma  va  ser  una 
resposta a la Reforma protestant.

conveni S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  títol  d’un  document: 
Conveni  de  Cooperació  amb els  Països  
Magribins;  però s’escriu amb minúscula 
si  s’empra  en  sentit  genèric:  s’establirà 
un conveni entre l’administració i les uni-
versitats.

convent S’escriu amb minúscula: convent  
dels Carmelites.

copa S’escriu amb majúscula només quan 
forma part del nom d’algun trofeu: Copa 
d’Europa, Copa de la UEFA.

corona S’escriu  amb  minúscula  quan  fa 
referència  al  poder  reial  o  imperial: 
aspirar  a  la  corona;  però  s’escriu  amb 

majúscula quan forma part del nom d’un 
territori  governat  per  un  sobirà:  la  
Corona d’Aragó.

coronel S’escriu amb minúscula.
corporació S’escriu  amb  minúscula:  els  

membres  d’aquesta  corporació,  la  
corporació municipal; però s’escriu amb 
majúscula quan forma part del nom d’un 
organisme:  Corporació  de  Ràdio  i  Te-
levisió.

cort S’escriu  amb minúscula:  la  cort  del  
rei  Lluís XIV.

corts S’escriu amb majúscula només quan 
forma part del nom d’una institució, tant 
si se’n cita la denominació completa com 
si no: les Corts han aprovat el seu pressu-
post.

costa S’escriu amb majúscula quan forma 
part  del  nom  turístic  propi  d’una  zona 
geogràfica:  la Costa Brava; però s’escriu 
amb minúscula si es refereix únicament a 
un  accident  geogràfic:  la  costa  sud  de 
l’illa, la costa de Gandia.

cova S’escriu amb minúscula:  la cova de 
les Calaveres.

creador S’escriu  amb  majúscula  quan 
s’empra  com  a  sobrenom  de  Déu:  el  
Creador.

credo S’escriu  amb  majúscula:  resar  el  
Credo.

cretaci S’escriu amb minúscula.
cristianisme S’escriu amb minúscula.
croada S’escriu  amb  minúscula:  la  

primera croada.
curs S’escriu amb majúscula quan forma 

part del nom d’un curs determinat:  Curs 
d’Agricultura  Biològica; però  s’escriu 
amb  minúscula  si  s’empra  en  sentit 
genèric:  s’ha  matriculat  en  un  curs 
d’Informàtica.



D
decadència S’escriu amb majúscula quan 

actua com a denominació   d’un període 
històric  concret:  la  Decadència  i  la  
Renaixença.

declaració S’escriu amb majúscula quan 
forma  part  de  la  denominació  d’un 
document:  Declaració  dels  Drets  Hu-
mans.

decret S’escriu amb majúscula quan forma 
part  de la denominació d’una disposició 
normativa:  Decret  de  Regulació  de  les  
Senyalitzacions;  però  s’escriu  amb 
minúscula   quan  no  va  seguit  de  la 
denominació  específica:  el  citat  decret. 
També  s’escriu  amb  minúscula  quan 
s’empra en sentit  genèric:  s’ha redactat  
un  decret  per  a  regular  les  
senyalitzacions.

degà  ana S’escriu  amb  minúscula:  La 
degana de la Facultat de Psicologia.

deganat S’escriu  amb  majúscula  quan 
pertany a la denominació d’un òrgan, tant 
si  se’n  cita  el  nom complet  com si  no: 
Deganat  de la Facultat  de Filologia,  el  
Deganat  ha  estudiat  les  sol·licituds  de 
beques.

delta S’escriu amb minúscula:  el delta de 
l’Ebre, el delta del Nil.

departament S’escriu  amb  majúscula  si 
forma part del nom d’un organisme, tant 
si se’n cita  la denominació completa com 
si  no:  el  Departament  de  Cultura,  l’es-
mentat  Departament; però  s’escriu  amb 
minúscula  si  s’empra  en  sentit  genèric: 

cada departament estructurarà les seues 
seccions.

déu S’escriu  amb  majúscula  quan  fa 
referència  a  l’anomenat  ésser  suprem: 
Déu, el nostre pare.

dia S’escriu  amb  majúscula  quan  forma 
part  de  la  denominació  d’una  com-
memoració:  Dia dels  NoFumadors,  Dia 
de la Terra.

diable S’escriu amb minúscula.
diari S’escriu amb minúscula:  d’ací a poc 

s’editarà un nou diari; però s’escriu amb 
majúscula  quan  forma  part  del  nom 
d’algun periòdic diari:  Punt Diari, Diari  
d’Andorra.

diccionari S’escriu  amb minúscula  quan 
s’utilitza en sentit genèric:  cal buscar el  
mot  en el  diccionari;  però s’escriu  amb 
majúscula quan forma part de nom d’una 
publicació: Diccionari general.

dictadura S’escriu  amb  minúscula  quan 
designa  una  forma  de  govern:  la  
dictadura  de  Mussolini  a  Itàlia;  però 
s’escriu amb majúscula  quan forma part 
de  la  denominació  d’un  període  concret 
de la història:  la Dictadura de Primo de 
Rivera.

dictamen S’escriu  amb  minúscula: 
dictamen  de  la  cap  del  Servei  d’Op-
timació  de  Recursos  sobre  línies  
d’autobusos interurbans.

dijous S’escriu  amb  minúscula.  Només 
s’escriu amb majúscula  quan forma part 
del  nom  d’alguna  festivitat  civil  o 
religiosa: Dijous Sant.



dilluns  S’escriu  amb  minúscula.  Només 
s’escriu amb majúscula quan forma part 
del  nom  d’alguna  festivitat  civil  o 
religiosa: Dilluns Esportiu de Montroi.

dimarts S’escriu amb  minúscula. Només 
s’escriu amb majúscula quan forma part 
del  nom  d’alguna  festivitat  civil  o 
religiosa: Dimarts Sense Fum. 

dimecres S’escriu amb minúscula. Només 
s’escriu amb majúscula quan forma part 
d’alguna  festivitat  civil  o  religiosa: 
Dimecres de Cendra.

dimoni S’escriu amb minúscula:  Déu i el  
dimoni.

diòcesi S’escriu  amb  minúscula:  la  
diòcesi de València.

diputació S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’un organisme, tant 
si se’n cita la denominació completa com 
si no:  Diputació d’Alacant, la Diputació  
concedirà subvencions; però s’escriu amb 
minúscula si s’empra en sentit genèric: la  
diputació és un ens local.

diputat  ada S’escriu  amb minúscula:  el  
diputat del Grup Mixt.

direcció S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom d’un  òrgan,  tant  si 
se’n cita la denominació completa com si 
no:  Direcció  Provincial  de  Turisme,  
aquesta  Direcció  Territorial; però 
s’escriu  amb  minúscula  si  s’empra  en 
sentit  genèric:  la  direcció  de  l’empresa 
l’ha felicitat.

director  a S’escriu  amb  minúscula: la  
directora  de  l’empresa  Cítrics  Va-
lencians  S.L.,  el  director  general  de 
Personal.

disposició S’escriu  amb  minúscula:  la  
disposició addicional quarta.

dissabte S’escriu amb minúscula. Només 
s’escriu amb majúscula  quan forma part 
del  nom d’alguna festa civil  o religiosa: 
Dissabte de  Resurrecció.

diumenge S’escriu  amb  minúscula. 
Només  s’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’alguna  festivitat 
civil o religiosa: Diumenge de Rams.

divendres S’escriu  amb  minúscula. 
Només  s’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’alguna  festivitat 
civil o religiosa: Divendres de Quaresma.

divinitat S’escriu  amb  majúscula  quan 
s’empra  com  a  sobrenom  de  Déu:  els  
atributs de la Divinitat.

divisió S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part de la denominació d’un òrgan, 
una unitat militar o les divisions de la lli-
ga de futbol:  la Divisió de Cuirassats, la  
Primera Divisió de Futbol.

doctor  a S’escriu  amb  minúscula:  és  
doctora en Informàtica; però s’escriu amb 
majúscula  quan  forma  part  de  la 
denominació d’una titulació oficial:  títol  
de Doctora en Informàtica.

doctorat S’escriu  amb minúscula:  ha fet  
un curs de doctorat.

document  S’escriu  amb  minúscula: 
document nacional d’identitat. 

duc quessa S’escriu amb minúscula: duc 
de Calàbria.

ducat S’escriu amb minúscula: el ducat de 
Gandia.



E
edat S’escriu  amb  minúscula:  edat  

mitjana, edat antiga, edat moderna, edat  
contemporània.

edicte S’escriu amb majúscula quan forma 
part  de la denominació d’una disposició 
reglamentària: Edicte de Vianalització del  
Carrer de Baix.

empresa S’escriu  amb  minúscula:  l’em-
presa  Fustes  Orientals,  l’empresa 
estudiarà  els  projectes  presentats. Úni-
cament  s’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part  del  nom propi  de l’empresa: 
l’Empresa Nacional de Moneda i Timbre.

ens S’escriu  amb  minúscula:  els  ens 
territorials.

entitat S’escriu  amb  minúscula:  l’entitat  
mercantil, aquesta entitat.

eocé S’escriu  amb  minúscula:  l’eocé 
pertany al terciari inferior.

equador Com a línia màxima de la Terra, 
s’escriu  amb  minúscula:  l’equador  és 
perpendicular a la línia dels pols.

era S’escriu  amb  minúscula:  l’era 
cristiana.

ermita S’escriu  amb  minúscula:  l’ermita  
de Sant Antoni.

escola S’escriu amb minúscula, llevat de 
quan forma part del nom propi d’alguna 
entitat:  Escola  Universitària  d’Es tudis  
Empresarials.

església S’escriu amb minúscula,  tant si 
es  refereix  a  la  institució  com  a  algun 
edifici  concret:  l’església  catòlica,  
l’església de Sant Pau.

esquadra S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’una unitat  militar: 
la Segona Esquadra.

esquadró S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’una unitat  militar: 
el Primer Esquadró d’Aviadors.

est S’escriu  amb  minúscula.  Només 
s’escriu amb majúscula  quan forma part 
del nom que designa els països de l’antic 
bloc soviètic: països de l’Est.

estació S’escriu amb minúscula: l’estació 
del Nord.

estat S’escriu  amb  minúscula:  l’estat  de 
Califòrnia.

estatut S’escriu amb minúscula, llevat de 
quan forma part de la denominació d’un 
document:  els Estatuts  de la Universitat  
de València, l’Estatut d’Autonomia de la  
Comunitat Valenciana.

estiu S’escriu amb minúscula.
estret S’escriu amb minúscula:  l’estret de 

Gibraltar.
estrella S’escriu amb minúscula: l’estrella  

polar.
excel·lentíssim  a S’escriu  amb 

minúscula:  excel·lentíssim senyor alcalde 
de Barcelona. 

exèrcit S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’alguna de les orga-
nitzacions  que  componen  les  forces 
armades  d’un  estat:  l’Exèrcit  de  l’Aire,  
l’Exercit  de  Terra.  S’escriu  amb  mi-
núscula  quan  s’usa  en  sentit  genèric: 
ingressà en l’exèrcit.



F
facultat S’escriu  amb  majúscula  quan 

forma part del nom d’algun organi sme, 
tant  si  se’n cita  la  denominació  sencera 
com  si  no:  Facultat  de  Dret,  aquesta  
Facultat. S’escriu amb minúscula si s’usa 
genèricament: anar a la facultat.

faraó  ona S’escriu  amb  minúscula:  la  
faraona Hatsepsut.

federació S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’una  entitat  o 
organisme: Federació de Pilota. 

fira S’escriu  amb  majúscula  només  quan 
forma  part  del  nom  d’una  entitat:  Fira 
Mostrari Internacional.

fiscal S’escriu amb minúscula: la fiscal de 
l’estat. Només s’escriu amb majúscula si 
forma  part  del  nom  d’un  òrgan:  el  
Ministeri Fiscal. 

flota  S’escriu amb majúscula només quan 
forma part del nom d’una flota determina-
da:  la  IV  Flota  de  l’exèrcit  dels  Estats  
Units.

fonda S’escriu amb majúscula quan forma 
part  del  nom  d’un  establiment:  Fonda 
Carreres; però s’escriu amb minúscula si 
s’empra en sentit  genèric:  ens  hem hos-
tatjat en una fonda.

fra S’escriu amb minúscula: fra Pere. 



G
gabinet S’escriu  amb  majúscula  quan 

forma  part  del  nom  d’algun  òrgan  o 
organisme,  tant  si  se’n  cita  la  denomi-
nació completa com si no: el Gabinet del  
Conseller,  el  Gabinet  d’Ús  i  
Ensenyament del Valencià; però s’escriu 
amb  minúscula  quan  s’empra  en  sentit 
genèric:  el  gabinet  ministerial,  el  pre-
sident  ha nomenat  els  membres  del  seu  
gabinet.

galeria S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’un  establiment: 
Galeria Pont.

general  a S’escriu  amb  minúscula:  el  
general De Gaulle.

generalitat S’escriu amb majúscula quan 
forma part del nom d’una institució, tant 
si se’n cita la denominació completa com 
si  no:  Generalitat  Valenciana,  la  
Generalitat ha emés deute públic.

germà ana Aplicat als religiosos, s’escriu 
amb  minúscula:  el  germà  Hermini,  la  
germana Anna.

globus S’escriu  amb  minúscula:  en 
qualsevol  part  del  globus  (la  Terra),  el  
globus terraqüi.

golf S’escriu  amb  minúscula:  el  golf  de 
Cadis.

govern S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’algun òrgan, tant si 
se’n cita la denominació completa com si 
no: el Govern Valencià o Consell, aquest  
Govern;  però s’escriu  amb minúscula  si 
s’empra en sentit  genèric: un govern mi-
litar, els governs democràtics, un govern 
en l’exili.

governador a S’escriu amb minúscula: el  
governador civil de València.

gregal S’escriu amb minúscula:  el gregal  
és el  vent del nordest.

guàrdia S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’un  cos  o  d’una 
institució  determinats:  la  Guàrdia Civil,  
la  Guàrdia  Urbana; però  s’escriu  amb 
minúscula quan es refereix a les persones 
que formen part  dels  diversos cossos de 
guàrdia:  un  guàrdia  civil,  una  guàrdia  
urbana.

guerra S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’un 
esdeveniment històric:  Guerra dels Tren-
ta Anys, la Guerra de la Independència; 
però  s’escriu  amb  minúscula  quan 
s’empra en sentit genèric: no han respec-
tat  l’altoelfoc  i  tots  els  habitants  tenen 
por que recomence la guerra.





H
hemisferi S’escriu  amb  minúscula: 

l’hemisferi Nord, l’hemisferi Austral.
història S’escriu  amb majúscula  quan és 

una matèria d’ensenyament reglat o forma 
part del nom propi d’alguna institució: la  
classe d’Història, la Facultat d’Història;  
però s’escriu amb minúscula si fa referèn-
cia  a  la  ciència  que  s’ocupa  de  l’estudi 
dels  fets  històrics:  m’agrada molt  llegir  
llibres d’història.

hivern S’escriu amb minúscula: a l’hivern 
anirem a esquiar.

holocé S’escriu amb minúscula:  l’holocé 
pertany a la segona època del quaternari.

honorable S’escriu  amb  minúscula: 
l’honorable senyora consellera.

hospital S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’un  establiment 
sanitari: l’Hospital General; però s’escriu 
amb  minúscula  si  s’usa  genèricament: 
anar a l’hospital.

hostal S’escriu amb majúscula quan forma 
part del nom d’una empresa: Hostal de la  
Plaça; però  s’escriu  amb  minúscula  si 
s’usa  en  sentit  genèric:  un  hostal  ben 
equipat.

hotel S’escriu amb majúscula quan forma 
part  del  nom  d’una  empresa:  Hotel  
Luxor;  però  s’escriu  amb  minúscula  si 
s’empra en sentit genèric:  l’hotel on ens 
hostatgem.



I
illa  S’escriu  amb  minúscula: l’illa  de 

Formentera.
il·lustració S’escriu amb majúscula quan 

fa  referència  al  període  històric:  els  
pensadors de la Il·lustració,  els  governs 
de la Il·lustració.

il·lustre S’escriu  amb  minúscula:  la  
il·lustre diputada.

il·lustríssim  a  S’escriu  amb  minúscula: 
l’il·lustríssim senyor.

imperi S’escriu  amb  majúscula  quan  fa 
referència  a  territoris  units  per  un  marc 
institucional: el  Sacre  Imperi  
Romanogermànic.  S’escriu  amb  minús-
cula quan es refereix a la influència polí-
tica, econòmica i cultural que exerceix un 
estat sobre altres: l’imperi americà.

infant  a S’escriu  amb  minúscula:  la  
infanta Elena, l’infant Guillem.

infanteria S’escriu  amb  majúscula  quan 
s’usa  com  a  nom  propi  d’una  arma 
determinada:  el  Tercer  Batalló  d’Infan-
teria Lleugera va intervenir en la batalla; 
però s’escriu  amb minúscula  quan s’usa 
en  sentit  genèric:  la  infanteria  i  
l’artilleria perderen molts soldats.

infern S’escriu amb minúscula: en algunes  
religions  hi  ha  una durada limitada  de 
les penes  de l’infern.

informe S’escriu amb minúscula:  informe 
sobre la proposta d’Ordre de Concessió 

d’Ajudes  per  a  Escenografia  d’Obres  
Teatrals. 

institució S’escriu  amb  minúscula:  les  
Corts són  una institució autonòmica.

institut S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’una entitat,  tant si 
se’n cita la denominació completa com si 
no:  Institut Municipal d’Higiene, Institut  
de  Batxillerat  Ausiàs  Marc,  el  citat  
Institut;  però  s’escriu  amb minúscula  si 
s’empra en sentit genèric: una professora 
d’institut.

interpel·lació S’escriu  amb  majúscula 
quan  forma  part  del  nom  d’una 
interpel·lació concreta, tant si se’n cita el 
nom complet com si se cita amb la data 
de  publicació  o  la  referència  numèrica: 
Interpel·lació  15/93,  al  Govern  de  la  
Generalitat  Valenciana,  sobre  política  
forestal;  Interpel·lació  del  Grup  Parla-
mentari  Popular  sobre  política  
energètica.  Però s’escriu amb minúscula 
si s’empra en sentit genèric: el Govern ha 
respost 13 interpel·lacions durant aquest  
període de sessions. També s’escriu amb 
minúscula quan es fa referència a la in-
terpel·lació  sense  especificarne  el  nom: 
l’esmentada interpel·lació.

islam S’escriu amb minúscula: l’islam i el  
cristianisme  són  dues  religions  molt  
esteses.



J
jocs S’escriu  amb majúscula  quan forma 

part  de  denominacions  de  competicions 
mundials o regionals:  els Jocs Olímpics,  
els Jocs d’Hivern. 

jornada Només s’escriu amb majúscula si 
forma  part  de  la  denominació  d’una 
jornada o jornades específiques:  Jornada 
d’Estudi  Interdepartamental,  Primeres  
Jornades Musicals d’Ibi.

junta S’escriu amb majúscula quan forma 
part  de la  denominació  d’una institució, 
d’un organisme o d’un òrgan, tant si se’n 
cita la denominació completa com si no: 
la  Junta  Electoral  Central,  la  Junta  de  
Govern,  la  citada  Junta. S’escriu  amb 

minúscula  si  s’empra  en  sentit  genèric: 
convocar una junta.

juràssic S’escriu  amb  minúscula:  el  
juràssic pertany a l’era secundària.

jurat S’escriu amb minúscula: les delibera-
cions del jurat.

justícia  S’escriu  amb  minúscula: 
l’administració de justícia.

jutge  essa S’escriu  amb  minúscula:  el  
jutge Ros.

jutjat S’escriu amb majúscula quan forma 
part del nom d’un organisme, tant si se’n 
cita la denominació completa com si no: 
Jutjat de Família.



K
kàiser S’escriu amb minúscula:  el kàiser 

Guillem. 



L
latitud S’escriu  amb  minúscula: latitud  

nord.
llebeig S’escriu amb minúscula: el llebeig  

és un vent càlid.
llei S’escriu  amb  majúscula  quan  forma 

part  de la denominació d’una disposició 
legal  determinada:  Llei  de  la  Funció 
Pública, Llei 3/95, Llei d’Aigües, Llei del  
Sòl; però s’escriu amb minúscula quan es 
fa  referència  a  la  disposició  legal  sense 
esmentarne el nom:  la citada llei regula  
les  adopcions. També  s’escriu  amb  mi-
núscula  quan  s’empra  en  sentit  genèric: 
hem de fer complir la llei; en un estat de  
dret, el poder executiu ha d’obeir la llei. 

lletrat ada S’escriu amb minúscula: el lle-
trat major.

llevant S’escriu amb minúscula: el llevant  
és un vent de component est.

llicència S’escriu  amb  minúscula: 
llicència de pesca.

llicenciat ada  Quan s’aplica a persones, 
s’escriu amb minúscula:  és llicenciat en 

Ciències  Físiques;  però  s’escriu  amb 
majúscula si forma part del nom d’una ti-
tulació oficial: títol de Llicenciat en Cièn-
cies Físiques.

llicenciatura  S’escriu amb minúscula:  la  
tesi na de llicenciatura.   

lliga S’escriu  amb majúscula  quan forma 
part  del  nom  d’una  associació,  una 
federació o un campionat:  la Lliga Àrab,  
la Lliga ACB.

llimbs S’escriu  amb  minúscula:  el  
catolicisme  reserva  els  llimbs  a  les 
ànimes dels infants morts sense baptisme.

llucifer S’escriu amb majúscula, ja que és 
un nom propi.

lluna S’escriu  amb  majúscula  quan  es 
refereix a l’astre com a tal: la Lluna gira 
al  voltant  de  la  Terra,  la  Lluna  rep  la  
llum del Sol. Però s’escriu amb minúscula 
si  s’empra  en  sentit  genèric:  mirar  la  
lluna.

longitud S’escriu  amb  minúscula: 
longitud est.



M
magatzem S’escriu amb majúscula  quan 

forma  part  del  nom  d’un  establiment 
comercial: Magatzem Roca; però s’escriu 
amb minúscula si s’empra genèricament: 
un gran magatzem.

magistrat  ada S’escriu  amb  minúscula: 
el magistrat Calabuig.

magnífic  a Quan  forma  part  d’un 
tractament,  s’escriu  amb  minúscula: 
excel·lentíssim i magnífic rector.

majestat S’escriu  amb  minúscula:  sa 
majestat la reina.

maligne S’escriu  amb  majúscula  quan 
s’usa  com  a  sobrenom  del  diable:  el  
Maligne.

mancomunitat S’escriu  amb  majúscula 
quan forma part del nom d’un organisme, 
tant si se’n cita la denominació completa 
com si  no:  Mancomunitat  de  Municipis  
de la Safor, l’esmentada Mancomunitat;  
però s’escriu  amb minúscula  si  s’empra 
en sentit genèric: els  regants han format 
una mancomunitat.

manifest S’escriu  amb  minúscula:  els  
científics han elaborat un manifest sobre 
l’efecte  hivernacle; però  s’escriu  amb 
majúscula  si  forma  part  del  nom  propi 
d’un manifest: Manifest Bioètic. 

mar S’escriu amb minúscula: el mar Medi-
terrani, el mar Bàltic.

mare Aplicat a les religioses, s’escriu amb 
minúscula:  la  mare  superiora.  Només 
s’escriu amb majúscula la Mare de Déu.

marina S’escriu amb minúscula perquè no 
és  un  nom  propi  de  cap  exèrcit  de  les 

forces  armades:  a Espanya,  el  nom que 
rep la marina de guerra és el d’Armada.

mariscal S’escriu  amb  minúscula:  el  
mariscal Petain.

marqués esa S’escriu amb minúscula: el  
marqués de Dosaigües.

marquesat S’escriu  amb  minúscula:  el  
marquesat de Dénia.

massís S’escriu amb minúscula: el massís  
Bètic.

màster S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom d’un curs determinat: 
Màster  en  Relacions  Exteriors; però 
s’escriu  amb  minúscula  si  s’empra  en 
sentit genèric: vol fer un màster.

medalla S’escriu amb majúscula si forma 
part  del  nom  d’un  premi  instituït: 
Medalla al Mèrit Artístic.

medicina S’escriu amb majúscula quan és 
una matèria d’ensenyament reglat o forma 
part  del  nom  propi  d’alguna  institució: 
l’assignatura d’Història de la Medicina,  
la  Càtedra  de  Medicina  Interna,  la  
Facultat de Medicina;  però s’escriu amb 
minúscula si fa referència a la ciència que 
s’ocupa de l’estudi del cos de les persones 
i  dels  mitjans  i  les  tècniques  per  a 
prevenir i curar les malalties: la medicina 
ha avançat molt.

messies S’escriu  amb  majúscula  quan 
s’empra com a sobrenom de Jesucrist.

mestral S’escriu  amb  minúscula:  el  
mestral és el vent del nordoest.

migjorn.  S’escriu  amb  minúscula:  el  
migjorn és un vent del sud.



ministeri S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’un  organisme  o 
òrgan, tant si  s’esmenta el nom complet 
com una part d’aquest:  Ministeri d’Afers  
Exteriors,  Ministeri  Fiscal,  hem anat  al  
Ministeri  a  demanar  informació;  però 
s’escriu  amb  minúscula  si  s’empra  en 
sentit genèric:  el nou gabinet francés ha 
creat dos ministeris més.  

ministre  a S’escriu  amb  minúscula:  la  
ministra d’Economia.

miocé S’escriu amb minúscula:  el miocé 
pertany al terciari superior.

missa S’escriu  amb minúscula:  la  santa 
missa.

moció S’escriu amb majúscula quan forma 
part  de  la  denominació  d’una  moció 
concreta:  la  Moció  sobre  modificació  
d’estatuts  presentada  pel  president  de 
l’assemblea. També  s’escriu  amb 
majúscula si la moció va acompanyada de 
la  data  de  publicació  o  de  la  referència 
numèrica, perquè en aquest cas és un nom 
propi:  Moció  4/93,  del  Grup  Parla-
mentari  Popular; però s’escriu  amb mi-
núscula si s’usa en sentit genèric o quan 

se cita la moció amb expressions com ara 
la citada, aquesta, etc.: a l’Ajuntament de 
Barxeta  es  prepara  una  moció  de  cen-
sura, la citada moció va ser aprovada.

modernisme S’escriu amb minúscula:  el  
modernisme és un moviment especialment  
arquitectònic i decoratiu.

moll S’escriu  amb minúscula:  el  moll  de 
Fusta.

món S’escriu  amb  minúscula:  al  voltant  
del  món. Però  s’escriu  amb  majúscula 
quan  forma  part  d’un  nom  propi:  el  
Tercer Món.

monarquia S’escriu  amb  minúscula:  la  
monarquia espanyola.

monestir S’escriu  amb  minúscula:  el  
monestir d’Aigües Vives.

mostra S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  d’un  nom  propi:  Mostra  de 
Cinema Jove.

museu S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’una  institució: 
Museu d’Art Contemporani; però s’escriu 
amb minúscula si s’empra en sentit genè-
ric: pensem visitar un museu.



N
nadal S’escriu  amb majúscula:  les  festes  

de Nadal.
negociat S’escriu  amb  majúscula  quan 

pertany a la denominació d’un òrgan, tant 
si  se’n  cita  el  nom complet  com si  no: 
Negociat  de  Comptes,  aquest  Negociat; 
però s’escriu  amb minúscula  si  s’empra 
en  sentit  genèric:  és  cap  de  negociat,  
aquesta circular s’ha de distribuir entre 
tots els negociats.

neogen S’escriu  amb  minúscula:  el  
neogen és un subperíode del terciari.

nord S’escriu amb minúscula:  el nord és  
un  punt  cardinal,  latitud  nord;  però 
s’escriu amb majúscula quan fa referència 
al  pol  que  té  aquest  nom:  pol  Nord. 
També  s’escriu  amb  majúscula  quan  es 
refereix  al  conjunt  de  països,  regions 
situats a l’hemisferi Nord:  els països del  
Nord. També  s’escriu  amb  majúscula 
quan  cita,  amb  aquest  nom,  els  països 
industrialitzats, en oposició als països en 
via de desenvolupament: el Nord i el Sud.



O
oceà S’escriu  amb  minúscula:  oceà 

Atlàntic.
oest S’escriu amb minúscula:  Portugal és 

a  l’oest  de  la  península  Ibèrica;  però 
s’escriu amb majúscula quan forma part 
del nom d’un territori: l’Oest americà.

oligocé S’escriu amb minúscula.
operació S’escriu  amb  majúscula  quan 

forma part del nom propi d’una batalla o 
estratègia bèl·lica: Operació Tempesta del  
Desert.

ordre S’escriu amb majúscula quan forma 
part  de  la  denominació  d’una  condeco-
ració:  Ordre  del  Mèrit  Civil.  També 

s’escriu amb majúscula  quan forma part 
del
nom  d’una  disposició  legal:  Ordre  de 
Convocatòria d’Ajudes per a Menjadors 
Escolars, Ordre de 13 de desembre; però 
s’escriu  amb  minúscula  quan  es  fa  re-
ferència  a  la  disposició  legal  sense 
especificarne  el  nom:  la  citada  ordre.  
També s’escriu amb minúscula si s’empra 
en sentit genèric:  ha entrat en vigor una 
ordre  que  regula  les  ajudes  per  a  
cooperatives.

orde S’escriu amb majúscula quan forma 
part  del  nom  propi  d’una  agrupació: 
l’Orde dels Templers. 



P
pacte S’escriu amb majúscula quan forma 

part  de  la  denominació  d’un  document: 
els Pactes de la Moncloa.

país S’escriu  amb majúscula  quan forma 
part d’una denominació, tant si aquesta és 
oficial  com  si  no  ho  és,  però  s’empra 
tradicionalment:  País  de  Gal·les,  País  
Basc.

palau S’escriu  amb minúscula:  palau de 
Marivent.

paleocé S’escriu  amb  minúscula:  el  
paleocé pertany a la primera època del  
terciari inferior.

paleogen S’escriu  amb  minúscula:  el  
paleogen  és  un  subsistema  inferior  del  
terciari.

pantà S’escriu amb minúscula: el pantà de 
Tous.

papa S’escriu  amb  minúscula:  el  papa 
Pius XII.

parc S’escriu amb minúscula:  el parc de 
Benicalap.

pare Aplicat  als  religiosos,  s’escriu  amb 
minúscula.  S’escriu  amb  majúscula 
només  quan  s’usa  com  a  sobrenom  de 
Déu: el Pare Etern.

parenostre S’escriu  amb  majúscula: 
resar el Parenostre.

parlament S’escriu  amb majúscula  quan 
forma part del nom propi d’un òrgan: les  
sessions  del  Parlament  de  Catalunya;  
però s’escriu amb  minúscula si no forma 
part del nom de cap òrgan:  el parlament  
espanyol,  que  rep el  nom de Corts  Ge-
nerals, té dues cambres: el Congrés dels  
Diputats i el Senat.

parlamentari ària S’escriu amb minúscu-
la:  l’arc  parlamentari,  una 
parlamentària.

parròquia S’escriu  amb  minúscula: 
parròquia de Sant Joan Evangelista.

pasqua S’escriu amb majúscula: les festes  
de Pasqua.

passaport S’escriu  amb  minúscula: 
necessita  el  passaport  per  a  anar  al  
Marroc.

passeig S’escriu  amb  minúscula:  el  
passeig de les Germanies.

patró  ona S’escriu  amb  minúscula:  la  
patrona de Benetússer.

pavelló S’escriu  amb  minúscula:  el  
pavelló del Japó a la Fira Internacional  
de Buenos Aires.

península S’escriu  amb  minúscula:  la  
península Ibèrica.

penyal S’escriu amb minúscula: el penyal  
de Gibraltar.

permís S’escriu  amb  minúscula:  permís  
de conduir.

pla S’escriu  amb  majúscula  quan  forma 
part  de  la  denominació  d’un  projecte 
determinat: Pla de Clavegueram. S’escriu 
amb minúscula si és la designació genèri-
ca  d’un  accident  geogràfic:  el  pla  de 
Telera.

plaça S’escriu  amb  minúscula:  plaça  de 
Saragossa.

plana S’escriu amb minúscula: la plana de 
Castelló.

platja S’escriu  amb  minúscula:  la  platja  
de les  Arenes.



ple S’escriu  amb  majúscula  quan  forma 
part de la denominació d’un òrgan, tant si 
se’n cita el nom complet com si no: el Ple 
de l’Ajuntament de Dénia, en aquest Ple  
s’ha discutit la moció.

plec S’escriu amb minúscula: plec de clàu-
sules administratives.

pliocé S’escriu amb minúscula:  el pliocé 
és una època del terciari superior.

plistocé S’escriu  amb  minúscula:  el  
plistocé pertany al quaternari.

pol S’escriu amb minúscula: pol Nord, pol  
Sud.

policia S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part del nom dels diversos cossos 
de  policia:  Policia  Local  de  València,  
Policia Nacional; però s’escriu amb mi-
núscula quan fa referència a les persones 
que formen part  dels diversos cossos de 
policia  i  quan  s’expressa  en  sentit 
genèric:  una policia local, un policia na-
cional, va denunciar el fet a la policia.

ponent S’escriu amb minúscula: el ponent  
és un vent de l’oest.

pontífex S’escriu  amb  minúscula:  el  
summe pontífex.

preàmbul  S’escriu  amb  minúscula:  el  
preàmbul de la llei.

pregunta S’escriu amb majúscula quan fa 
referència a una pregunta concreta, tant si 
se’n cita el nom complet com el genèric 
amb  la  data  de  publicació  o  amb  la 
referència numèrica: Pregunta 12/97, for-
mulada per l’il·lustre diputat Sergi Rams, 
Pregunta  Parlamentària  sobre  l’estat  
actual del barranc de Picassent. S’escriu 
amb  minúscula  si  s’empra  en  sentit 
genèric: va formular una pregunta parla-
mentària. També s’escriu amb minúscula 
quan es fa referència a la pregunta sense 
especificarne el nom: la citada pregunta.

premi S’escriu amb majúscula quan forma 
part   del  nom  d’un  guardó  determinat: 
Linus Pauling va rebre dues vegades el  
Premi Nobel. 

president a S’escriu  amb minúscula:  la  
presidenta  del  Consell  d’Administració  
de  Rasin  SA,  el  president  de  la  
Generalitat Valenciana.

primavera S’escriu  amb  minúscula:  la  
primavera normalment és molt plujosa.

príncep esa S’escriu amb minúscula: el  
príncep  Felip  de  Borbó, la  princesa 
Beatriu d’Orleans.

principat S’escriu  amb minúscula,  llevat 
de  quan  forma  part  de  la  denominació 
oficial  o  tradicional  d’un  territori:  el  
Principat d’Astúries, el Principat de Ca-
talunya.

procurador  a S’escriu  amb  minúscula: 
Remei Llorens, procuradora de tribunals.

programa S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’un 
programa determinat:  Programa de Pro-
moció Cultural de l’Olleria.

projecte S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’un  projecte 
determinat:  Projecte  de  Reindustrialit-
zació de l’Alcora.

proposició S’escriu amb majúscula quan 
fa referència a una proposició legislativa 
concreta:  Proposició de Llei de Reforma 
de  l’Arrendament  Rural;  però  s’escriu 
amb minúscula si s’empra en sentit genè-
ric: hi ha proposicions de llei i proposici-
ons no de llei.

província S’escriu  amb  minuscula:  la  
província de Castelló.

punts  cardinals  S’escriuen  amb 
minúscula:  els  punts  cardinals  són qua-
tre: nord, sud, est i oest.

purgatori S’escriu  amb  minúscula:  les  
ànimes del purgatori.





Q
quaresma S’escriu  amb  majúscula:  la  

Quaresma és una festivitat que
precedeix la Pasqua.

quaternari S’escriu  amb  minúscula:  el  
quaternari és l’últim període de l’escala  
geocronològica.



R
ràdio S’escriu amb majúscula quan forma 

part  del  nom  d’una  emissora:  Ràdio 
València; però s’escriu amb minúscula si 
s’empra  en  sentit  genèric:  la  ràdio  i  la  
premsa són dos mitjans de comunicació.

rambla S’escriu  amb  minúscula:  la  
rambla  d’Amèrica. En  alguns  casos, 
aquest nom genèric ha quedat fossilitzat i 
ha passat a designar un nom propi i, per 
tant,  s’ha  d’escriure  amb  majúscula:  la  
Rambla. 

raval S’escriu  amb  minúscula:  raval  de 
Sant Vicent.

reconquesta S’escriu  amb  majúscula 
quan es refereix a aquest període històric 
concret: en el temps de la Reconquesta.

rector  a S’escriu  amb  minúscula:  la  
rectora Álvarez.

rectorat S’escriu  amb  majúscula  quan 
pertany  a  la  denominació  d’un  òrgan 
concret:  Rectorat de la Universitat  Poli-
tècnica de València.

reforma S’escriu  amb  majúscula:  la  
Reforma i la Contrareforma.

regència S’escriu amb majúscula quan es 
refereix  a  un  període  concret  de  la 
història:  la Regència de Maria Cristina;  
però s’escriu  amb minúscula  si  s’empra 
en sentit genèric:  la regència és el temps 
que roman en el càrrec un regent.

regidor  a S’escriu  amb  minúscula:  el  
regidor de Cultura de Llíria.

regidoria S’escriu  amb  majúscula  quan 
pertany  a  la  denominació  d’un  òrgan: 
Regidoria  d’Esports  de  l’Ajuntament  
d’Elx; però  s’escriu  amb  minúscula  si 

s’empra en sentit genèric: cada regidoria  
haurà d’explicar  en el  Ple les activitats  
realitzades.

règim S’escriu  amb  minúscula:  el  règim 
comunista.

regió S’escriu amb minúscula: la regió del  
Llenguadoc.

registre S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’un  òrgan 
administratiu: el Registre Civil d’Alacant,  
el Registre de la Propietat de Vilareal, el  
Registre  d’Entrada  de  la  Conselleria  
d’Administració Pública.

reglament S’escriu  amb majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’una  disposició 
reglamentària determinada: Reglament de 
Règim Interior de l’Ajuntament d’Elx; pe-
rò s’escriu amb minúscula si s’empra en 
sentit genèric i quan es fa referència a la 
disposició  legal  sense  especificarne  el 
nom:  aquest  reglament  no  és  operatiu,  
pròximament es redactarà un reglament  
per a establir  normes de convivència al  
càmping.

regne S’escriu amb majúscula quan forma 
part  del  nom  d’una  institució  actual  o 
històrica:  el  Regne  de  València;  però 
s’escriu  amb  minúscula  si  s’empra  en 
sentit ge nèric i quan només designa una 
forma  d’estat:  el  concepte  de  regne  ha 
canviat  des  de  l’edat  mitjana,  el  regne  
holandés,  el  regne  de  Dinamarca,  el  
regne alauita.

rei S’escriu  amb  minúscula:  el  rei  
d’Espanya.



reial decret S’escriu amb majúscula quan 
fa  referència  a  una  disposició  regla-
mentària  concreta:  Reial  Decret  Le-
gislatiu  de  Modificació  de  Crèdits  del  
Pressupost  de  l’any 1993; però s’escriu 
amb  minúscula  si  s’empra  en  sentit  ge-
nèric  i  quan  es  fa  referència  a  la 
disposició  legal  sense  especificarne  el 
nom: cal modificar aquest reial decret.

reina S’escriu  amb  minúscula:  la  reina  
Sofia.

renaixement  S’escriu  amb  majúscula 
quan fa referència al període de transició 
del món medieval al modern, caracteritzat 
per un refloriment cultural:  en música, el  
Renaixement  s’estén  del  començament 
del  segle  XV al  començament  del  segle  
XVII. 

renaixença S’escriu amb majúscula quan 
fa  referència  al  procés  de  recuperació 
lingüístic i literari dut a terme a partir de 
la segona meitat del segle XIX: la Renai-
xença i la Decadència.

república S’escriu amb majúscula quan fa 
referència  al  nom propi  d’una forma de 
govern  que  s’ha  donat  en  un  període 
històric concret o al nom propi d’un estat: 
la  Primera  República,  la  República 
Francesa,  la  República de San Marino;  
però s’escriu  amb minúscula  si  s’empra 
en  sentit  genèric  i  també  quan  només 
designa  una  forma  d’estat  i  no  el  nom 
propi:  la  república  és  una  forma  de 
govern, la república de Nicaragua.

resolució S’escriu amb majúscula quan fa 
referència a una disposició reglamentària 
concreta:  Resolució d’Aprovació del Pla  
General  d’Ordenació  Urbana  de  Ca-
tarroja; però  s’escriu  amb  minúscula 
quan  s’empra  en  sentit  genèric  i  també 
quan es fa referència a la disposició legal 
sense  especificarne  el  nom:  era  una 
resolució necessària, aquesta resolució.

restauració S’escriu amb majúscula quan 
fa  referència a un període concret de la 
història: la Restauració.

restaurant S’escriu amb majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’una  empresa: 
Restaurant  l’Au;  però  s’escriu  amb  mi-
núscula si s’empra en sentit genèric: res-
taurant de dues forquilles.

revolució S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominaciód’un 
esdeveniment  històric:  la  Revolució 
Francesa; però s’escriu amb minúscula si 
s’empra  en  sentit  genèric:  fer  la  
revolució.

riu S’escriu amb minúscula: riu Serpis.
rococó S’escriu  amb  minúscula: l’estil  

rococó prové de l’estil barroc italià.
romànic S’escriu  amb  minúscula:  l’art  

romànic  es  desenvolupà  a  Europa 
occidental.

romanticisme S’escriu  amb  minúscula: 
el romanticisme és un moviment artístic,  
literari i espiritual.

ronda S’escriu  amb minúscula:  la  ronda 
de València.



S
sala S’escriu  amb majúscula  quan forma 

part del nom d’una estança singular: Sala 
dels  Espills,  Sala  del  Tron.  També 
s’escriu amb majúscula quan forma part 
de la denominació d’un departament, tant 
si  se’n  cita  el  nom complet  com si  no: 
Sala  Contenciosa  Administrativa,  Sala 
Segona  del  Tribunal  Suprem,  l’es-
mentada  Sala; però  s’escriu  amb 
minúscula si s’empra en sentit genèric o 
forma part  del  nom d’una estança usual 
en establiments educatius, culturals, etc.: 
la  sala  de  professors  de  l’Escola  
Municipal de Jardineria, sala d’actes de  
l’Ateneu Marítim, construiran també una 
sala d’actes.

saló S’escriu amb majúscula quan fa refe-
rència  a  una  estància  singular  i  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’una 
exposició:  Saló  de  les  Infantes,  Primer 
Saló  de  Càmping  i  Caravàning;  però 
s’escriu  amb  minúscula  si  s’empra  en 
sentit  genèric:  s’ha  organitzat  un  saló 
literari. 

salvador S’escriu  amb  majúscula  quan 
s’empra  com  a  sobrenom  de  Jesucrist: 
Jesucrist, el Salvador.

sant  a S’escriu  amb  minúscula:  santa 
Tecla,  però s’escriu amb majúscula quan 
forma  part  de  la  denominació  d’una 
església,  carrer,  lloc,  festivitat,  etc.: 
església  de  Sant  Blai,  carrer  de  Santa 
Àgueda, dia de Sant Josep.

santíssima  trinitat S’escriu  amb 
majúscula quan designa el misteri cristià 
segons el  qual en Déu hi ha alhora tres 

persones  (Pare,  Fill  i  Esperit  Sant): 
l’Esperit Sant és la segona persona de la  
Santíssima Trinitat.

santuari S’escriu  amb  minúscula:  el  
santuari de la Cova Santa.

secció S’escriu  amb  majúscula  quan 
pertany a la denominació d’un òrgan, tant 
si se’n cita el nom complet com si no: la  
Secció  de  Llenguatges  Específics,  
aquesta  Secció;  però  s’escriu  amb 
minúscula si s’empra en sentit genèric: és 
cap de secció, les seccions són els òrgans  
administratius  en  què  es  divideix  un 
servei.

secretari ària S’escriu amb minúscula: la  
secretària d’estat Interior.

secretaria  S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom d’un  òrgan,  tant  si 
se’n cita la denominació completa com si 
no:  la Secretaria de Seguretat Viària, la  
Secretaria de l’Institut Isabel de Villena.

segle S’escriu amb majúscula quan forma 
part  del  nom  d’un  període  històric 
concret:  el  Segle  d’Or,  el  Segle  de  les  
Llums.

selectivitat S’escriu  amb  minúscula: 
l’examen de selectivitat.

seminari S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma part  del  nom d’un òr gan,  tant  si 
se’n cita la denominació completa com si 
no:  Seminari  de  Química  de  l’Institut  
Ramon  Llull,  aquest  Seminari. S’escriu 
amb  minúscula  si  s’empra  en  sentit 
genèric:  als  seminaris  sol  haverhi  bi-
blioteca.



senat S’escriu amb majúscula quan forma 
part  del  nom  d’un  òrgan:  Senat  dels  
Estats Units d’Amèrica.

senyor  a S’escriu  amb  majúscula  úni-
cament quan s’empra com a sobrenom de 
Déu:  el  Senyor és amb tu;  però s’escriu 
amb  minúscula  en  la  resta  de  casos:  el  
senyor Raga.

senyoria  S’escriu amb minúscula, tant si 
fa  referència  al  territori  dominat  per  un 
senyor   com al  tractament  honorífic:  la  
senyoria d’Ausiàs Marc és a Beniarjó, la  
pregunta feta per sa senyoria.

sergent  a S’escriu  amb  minúscula:  és  
sergent de l’exèrcit.

serra S’escriu  amb  minúscula: serra 
d’Espadà.

servei S’escriu  amb  majúscula  quan 
pertany  a  la  denominació  d’un  òrgan 
concret, tant si se’n cita el nom complet 
com si no: Servei de Promocions, aquest  
Servei;  però  s’escriu  amb  minúscula  si 
s’empra en sentit genèric: serà nomenada 
cap  de  servei,  les  direccions  generals  
estan dividides en serveis.

sessió S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’una 
sessió  o sessions  específiques:  Primeres  
Sessions  d’Estudi  sobre  Propulsors 
Alternatius. En la resta de casos s’escriu 
amb minúscula: la sessió de les Corts.

setmana S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  del  nom  d’una  exposició, 
congrés,  celebració,  etc.:  la  Setmana 
Santa, la Segona Setmana del Motor.

simposi S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’un 
simposi  determinat:  Primer  Simposi  de 
Mercadotècnia;  però  s’escriu  amb 
minúscula si s’empra en sentit genèric: es 
realitzarà  un  simposi  per  a  estudiar  
temes d’interés comú.

sobirà  ana S’escriu  amb  minúscula:  la  
sobirana d’Anglaterra.

societat S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’una 
empresa o corporació: Societat Mercantil  
Alcoiana, Societat Coral el Micalet.

sol S’escriu  amb  majúscula  quan  es 
refereix a l’astre com a tal: el Sol escalfa  
la Terra, la Terra gira al voltant del Sol;  
però  s’escriu  amb  minúscula  quan 
s’empra en sentit genèric: prendre el sol.

sor S’escriu amb minúscula: sor Agnés.
subdirecció S’escriu amb majúscula quan 

forma  part  del  nom d’un  òrgan,  tant  si 
se’n cita la denominació completa com si 
no:  Subdirecció  Administrativa,  aquesta 
Subdirecció; però s’escriu amb minúscula 
si  s’empra  en  sentit  genèric:  cada  di-
recció general té dues subdireccions.

subdirector a S’escriu amb minúscula: la  
subdirectora general, senyora Balmes.

subsecretari  ària S’escriu  amb 
minúscula:  el  subsecretari  de  Relacions  
amb la Unió Europea.

subsecretaria S’escriu  amb  majúscula 
quan forma part del nom d’un òrgan, tant 
si se’n cita la denominació completa com 
si  no:  Subsecretaria  de  Carreteres,  la  
citada  Subsecretaria; però  s’escriu  amb 
minúscula  si  s’usa  genèricament:  hi  ha 
una subsecretaria en cada ministeri. 

sud S’escriu amb minúscula:  la platja és 
al sud de l’illa, latitud sud; però s’escriu 
amb majúscula quan fa referència al pol 
que  té  aquest  nom:  pol  Sud. També 
s’escriu amb majúscula  quan es refereix 
al  conjunt  de  països,  regions  situats  a 
l’hemisferi  Sud:  els  països  del  Sud. 
També s’escriu amb majúscula quan cita, 
amb aquest nom, els països en via de de-
senvolupament, en oposició als països in-
dustrialitzats: el Sud és pobre i el Nord és  
ric.





T
tardor S’escriu  amb  minúscula:  a  la  

tardor la temperatura és temperada.
teatre S’escriu amb majúscula quan forma 

part  del  nom  d’una  empresa:  Teatre 
Talia,  Teatre  Principal;  però  s’escriu 
amb  minúscula  si  s’empra  en  sentit 
genèric: avui anirem al teatre.

temple S’escriu amb minúscula: el temple 
de Sant Francesc el Gran.

terme S’escriu  amb  minúscula:  el  terme 
municipal de Benissanó.

terra S’escriu  amb  majúscula  quan es  fa 
referència a l’astre com a tal: la Terra és 
un planeta del sistema Solar, la Terra és 
redona;  però  s’escriu  amb  minúscula  si 
s’empra en sentit genèric aquesta terra és  
erma.

tinent S’escriu  amb  minúscula:  és  tinent  
d’infanteria.

títol S’escriu amb minúscula:  títol  de Lli-
cenciat en Llengua Germànica.

torre S’escriu  amb  minúscula:  les  torres 
dels Serrans, la torre Eiffel.

tractat S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’un 
document:  Tractat  de Versalles,  Tractat  
d’Utretch; però s’escriu amb minúscula si 
s’empra  en  sentit  genèric:  pròximament 

es firmarà un tractat de reducció de les  
emissions conta minants.

tramuntana S’escriu  amb  minúscula:  la  
tramuntana és un vent molt fred i fort.

travessera S’escriu  amb  minúscula:  la  
travessera de Gràcia.

triàsic S’escriu amb minúscula:  el triàsic  
és el primer període de l’era secundària.

tribunal S’escriu  amb  majúscula  quan 
forma  part  de  la  denominació  d’un 
organisme: el Tribunal Constitucional, el  
Tribunal de Comptes;  però s’escriu amb 
minúscula quan s’empra en sentit genèric: 
s’ha organitzat el tribunal d’oposicions.

trobada S’escriu  amb  majúscula  només 
quan forma part de la denominació d’una 
reunió  o  aplec  que  rep  aquest  nom: 
Trobada de Música del Mediterrani.

trofeu S’escriu amb majúscula quan forma 
part  del  nom  d’algun  premi: Trofeu 
Faller,  Trofeu  de  la  Beneficència;  però 
s’escriu amb minúscula quan s’utilitza en 
sentit genèric:  té molts trofeus a casa, el  
millor trofeu va ser la medalla olímpica.

tròpic S’escriu  amb minúscula:  el  tròpic 
de Càncer.

tsar S’escriu  amb  minúscula.  el  tsar  de 
Rússia.



U
univers S’escriu amb minúscula: les cons-

tellacions de l’univers.
universitat S’escriu amb majúscula quan 

forma  part  del  nom  d’alguna  institució, 
tant si se’n cita la denominació completa 
com si no: Universitat Internacional Me-

nendez y Pelayo, aquesta Universitat; pe-
rò s’escriu amb minúscula si s’empra en 
sentit genèric:  anar a la universitat, una 
professora d’universitat,  els amics de la  
universitat.



V
vall S’escriu amb minúscula:  la vall de la  

Murta.
vescomte essa S’escriu amb minúscula: 

el senyor vescomte va assistir a la festa. 
via S’escriu amb majúscula perquè és una 

designació  que  ha  quedat  fossilitzada 
formant part del nom de lloc i, per tant, ha 
deixat  de  ser  genèrica:  la  Gran Via,  la  
Via Augusta, la Via Àpia, la Via Júlia.

vocalia S’escriu  amb  majúscula  quan 
pertany  a  la  denominació  d’un  òrgan 
concret, tant si se’n cita el nom complet 
com  si  no:  Vocalia  de  la  Joventut,  la  
citada  Vocalia;  però  s’escriu  amb 
minúscula  si  s’empra  en  sentit  genèric: 
organitzarem una vocalia juvenil. 



X
xaloc S’escriu amb minúscula:  aquell dia 

el xaloc bufava molt fort.



TÍTOLS PUBLICATS

1. Vocabulari taurí
2. Vocabulari de dret
3. Vocabulari d’informàtica
4. Vocabulari de matemàtiques
5. Vocabulari d’enginyeria industrial
6. Vocabulari de medicina
7. Vocabulari d’economia
8. Vocabulari d’agrònoms
9. Vocabulari de física

10. Vocabulari d’arquitectura
11. Vocabulari bàsic
12. Vocabulari administratiu
13. Vocabulari de majúscules i minúscules
14. Vocabulari de barbarismes


