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ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ II  
 

A la unitat 3 hem treballat els signes de puntuació segons la funció que fan d’ajuda a la 

comprensió del text. Tot seguit en veurem la funció visual, és a dir, les convencions 

fixades pel que fa a determinats signes. 

 

� La coma 

 

En els textos legals, separa el títol de la data. Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema 

En una datació, separa la localitat de la data. Cervera, 20 de gener de 2018 

En una adreça, separa el carrer del número; el 

número del pis (però no el pis de la porta), i el pis i la 

porta de la localitat. 

Av. Catalunya, 10, 6è 3a, de Martorell 

En nombres decimals, separa la part entera de la 

fracció decimal. [No s’usa l’apòstrof ni el punt.] 

Aquesta indemnització produirà un interès 

anual del 20,5%. 

 

� El punt  

 

Indica el final de les abreviatures. Procediment abreujat núm. 56/2018 

Separa els apartats dels articles en les lleis i en les 

disposicions administratives. 

Article 1687.1.c 

Separa les hores dels minuts. El judici és a les 10.30 h a la sala de vistes. 

Separa el dia del mes i el mes de l’any en l’escriptura 

abreujada de les dates. 

La compareixença es va dur a terme el 

24.02.17. 

S’usa en els numerals cardinals per separar els milers, 

els milions i els milers de milions. [En les  sèries 

(anys, pàgines, DNI, articles de lleis...) no hi va punt.] 

Ha pagat 7.500 euros d’indemnització.  

 

DNI núm. 48 592 145 M 

Es posa després del número en la subdivisió de temes, 

apartats, etc. No va seguit de guionet. 

Fonts del dret 

1.1. La llei 

1.2. La jurisprudència 
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� Els dos punts 

 

S'usen darrere de formes verbals com exposo, 

demano... 

EXPOSO: Que... 

 

 

� Els parèntesis 

 

En llistes verticals, es pot usar el parèntesi de 

tancament després del número o de la lletra d'ordre. 

a)          1) 

b)         2) 

c)         3) 

 

 

� Els guions 

 

En les enumeracions o llistes verticals podem usar un 

guió davant de cada element si no van precedits per 

lletres o números d'ordre. 

L’habitatge es pot trobar en tres supòsits: 

— arrendament 

— precari  

— propietat d’un cònjuge 

 

 

� El guionet 

 

Expressa una correlació entre els dos o més mots que 

uneix. També uneix les xifres que comprenen els 

nombres intermedis. 

Eix Lleida-Cervera-Girona 

 

pàg. 25-39 
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� Les cometes 

 

Emmarquen títols de capítols, de col·leccions de 

llibres, de contes, de poemes, de cançons, d'articles, 

de conferències i de taules rodones. 

L'exemple d’ofici, el trobaràs a "La 

correspondència administrativa". 

 

Us convidem a assistir a la conferència "El 

llenguatge jurídic català". 

 

 

� La barra inclinada 

 
En els textos legals, separa el número d'ordre de l'any 

de promulgació. 

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 

lingüística 

 


