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Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial 
 convencions  

 

 
LES MAJÚSCULES I MINÚSCULES 
 

L’ús de les majúscules és un aspecte convencional de la llengua. Hi ha idiomes, com per 

exemple l’alemany, que comencen amb majúscula tots els substantius. En català, si bé 

tothom coincidiria en l’ús de la majúscula en determinades paraules (el cognom d’una 

persona, el nom d’una ciutat, el mot que segueix un punt), hi ha moltíssims casos en què 

es donarien divergències depenent de qui escrivís o fins i tot depenent del moment que ho 

fes. 

 

Tot seguit presentem una sèrie de criteris per aplicar correctament les majúscules i les 

minúscules en el llenguatge jurídic. Els classificarem en dos grans blocs: 

 
− segons la situació de la paraula en el text i com l'afecten els signes de puntuació, 

− segons la naturalesa de les paraules. 

 

Recordeu abans, però, aquests quatre punts preliminars: 

 
� Quan diem que un conjunt de mots ha d’anar amb majúscula, en queden exclosos els 

articles, les preposicions i les conjuncions. 

 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Reglament del Registre Civil 

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Berga 

 

� És inadequat utilitzar les majúscules dins del text per destacar-ne un fragment (tret 

dels títols). 

 

Contra aquesta resolució podeu interposar un recurs d’apel·lació en el termini de CINC DIES. 

 

� Les majúscules segueixen les mateixes regles d’accentuació que les minúscules. 
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INTERLOCUTÒRIA, PROVISIÓ 

 

� Les sigles (abreviacions que es formen amb la lletra o lletres, generalment inicials, dels 

elements de la designació completa) s’escriuen sempre amb majúscules. 

 

DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) 

IMLCFC (Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya) 

 

 

� Ús de la majúscula segons la situació del mot en el text i com l'afecten els 

signes de puntuació 

 

Inici de text i 

després de 

punt 

Cal utilitzar la majúscula tant a l’inici d’un text com després d’un punt. 
 

Tot seguit es compleix el que ha ordenat el jutge. En dono fe. 

 

La lletrada de l’Administració de justícia 

 

 

Després de 

dos punts 

Generalment escrivim minúscula després de dos punts. 
 

Procediment: judici verbal 33/2018 

 
Ara bé, utilitzem la majúscula quan després dels dos punts s’introdueixen 
citacions completes. 

 

L’article 45 del Codi civil disposa: “No hi ha matrimoni sense el 

consentiment matrimonial.” 

 
En determinats documents (com ara les sol·licituds, els certificats, les 
demandes o les querelles) en què es destaca el verb principal (EXPOSO, 
CERTIFICO, SOL·LICITO, etc.) seguit de dos punts, el text que ve a 
continuació comença amb majúscula. 

 

SOL·LICITO: Que es practiquin les diligències detallades anteriorment.  
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Després de 

punts 

suspensius 

Quan els punts suspensius tanquen una frase i se n’inicia una altra, cal 
començar-la amb majúscula. 

 

El testimoni manifesta el següent: “Vaig estar passejant per places, 

carrers, mercats... Al cap d’una estona, vaig tornar a casa.” 

 
En canvi, si no tanquen la frase, continuem en minúscula. 

 

Les declaracions del demandant es van difondre per ràdio, premsa, 

televisió... i van tenir molt ressò. 

 

Després de 

coma i de punt i 

coma 

Després de coma i de punt i coma escrivim minúscula. 
 

Condemno aquesta part a pagar les costes; pel que fa a les costes 

d’assentiment, cada part ha de satisfer les seves. 

 

Després de 

parèntesi 

Quan abans d’un parèntesi hi ha un punt, el text entre parèntesis ha de 
començar amb majúscula i acabar en punt. El text que vagi a continuació 
també ha de començar amb majúscula. 

 

Així doncs, admetem la prova proposada. (Vegeu també les sentències 

anteriors d’aquesta mateixa Sala.) La part demandant pot interposar-hi 

recurs. 

 
En els altres casos escrivim minúscula. 

 

Els pressupostos de Justícia (cada cop distribuïts més racionalment) 

persegueixen la rendibilització. 
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� Ús de la majúscula segons la naturalesa de les paraules 

 

� Persones 

 

Professions i 

càrrecs oficials 

S’escriuen amb minúscula inicial. 
 

la consellera de Justícia 

la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

l’auxiliar judicial 

el magistrat 

el notari 

la procuradora  

l’advocat 

la fiscal en cap 

la lletrada de l’Administració de justícia 

el director general 

 

Tractaments 

protocol·laris 

S’escriuen amb majúscula inicial, tant si es tracta de les formes plenes com de 
les abreujades. 

 

Il·lustríssim Senyor Jaume Armengol Martín 

Il·lma. Sra. Eulàlia Gimpera Güell 

 
Tractaments 

protocol·laris i 

càrrecs 

Si el càrrec va precedit del tractament protocol·lari s’escriu amb majúscula. 
 

Excel·lentíssim Senyor Degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona 

Il·lma. Sra. Fiscal del Tribunal Suprem 

 
En canvi, si el càrrec no queda inclòs dins del tractament protocol·lari, 
l’escrivim amb minúscula. 

 

Il·lustre Senyora Irene Mallol Casares, notària de Palafrugell 
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Tractaments 

no 

protocol·laris 

Els tractaments no protocol·laris (senyor, senyora, doctor, doctora, etc.) que 
precedeixen els noms propis de les persones s’escriuen amb minúscula inicial, 
tret que formin part del tractament protocol·lari o que n’utilitzem la forma 
abreujada. 

 

el senyor Ferrer 

la doctora Júlia Morell 

Il·lustre Senyora Josefina Macià Casals 

el Dr. Manuel Ribes 

 

 

� Institucions, organismes i entitats 

 

Nom propi 

d’institucions, 

organismes i 

entitats 

 

Cal escriure amb majúscula la primera lletra de tots els noms i adjectius que 
formen part d’una denominació concreta.  

 

el Departament de Justícia 

el Ministeri de Justícia 

el Jutjat Penal núm. 1 de l’Hospitalet 

el Jutjat de Primera Instància núm. 45 de Barcelona 

el Registre Civil de Berga 

la Sala Segona del Tribunal Suprem 

la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Tarragona 

l’Ajuntament de Vic 

la Policia Municipal de Lleida 

 
Si esmentem només una part del nom propi (perquè se sobreentén o no el 
volem repetir), també l’hem d’escriure amb majúscula. 
 

Traslladeu les actuacions a l’Ajuntament esmentat. 

En aquest Jutjat hem rebut la prova pericial sol·licitada. 

La jutgessa de Vigilància Penitenciària núm. 3 ha cessat. 

 
En canvi, quan esmentem genèricament el nom propi de l’organisme o l’usem 
en plural, l’hem d’escriure amb minúscula. 
 

els departaments de Cultura i Justícia 

els centres penitenciaris 

els jutjats de vigilància penitenciària de Catalunya 
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Cal inscriure el naixement en el registre civil corresponent. 

Un jutjat de primera instància no és competent per resoldre sobre aquest 

assumpte. 

 
Cal parar compte a l’hora d’escriure poder judicial, que ha de ser amb 
minúscula perquè no és el nom propi de cap institució, sinó que és la manera 
de designar un tipus de poder de l’Estat. Per tant, és una forma paral·lela a 
poder legislatiu i poder executiu, etc. 
 

el poder judicial 

 
En canvi, com a part del nom propi de l’òrgan de govern del poder judicial 
(institució) sí que cal escriure’l amb majúscula. 
 

el Consell General del Poder Judicial 

 

Entitats 

juridico-

públiques 

Les designacions de les entitats juridicopúbliques (administració, estat, govern) 
s’escriuen amb majúscula inicial, tret dels complements que les acompanyen. 
També les escriurem amb majúscula si les esmentem parcialment. 
 

l’Administració pública 

l’Administració de justícia 

aquesta Administració 

l’Estat espanyol 

el Govern francès 

 
Però s’escriuen amb minúscula si en parlem genèricament o s’utilitzen en 
plural. 
 

Les administracions europees són competents en comerç exterior. 

Els estats sobirans són subjectes de dret internacional. 

Aquesta Sentència faculta els governs per complir els acords econòmics o 

no fer-ho. 

 

Òrgans de 

gestió 

Cal escriure amb majúscula la primera lletra de tots els noms i adjectius que 
formen part de la denominació.  
 

la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

la Direcció General de Trànsit 

el Consell de Direcció de Renfe 
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 tots els ateneus han de tenir una junta directiva 

els plens dels ajuntaments del Masnou i d’Alella 

 

� Textos i documents 

 

Textos 

normatius 

Cal escriure amb majúscula només la paraula que encapçala la denominació de 
la llei, el reglament, el codi, etc., encara que l’abreviació s’escrigui amb 
majúscula. 
 

el Codi civil (CC) 

la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) 

la Constitució espanyola (CE) 

el Reglament penitenciari (RP) 

el Reial decret 1332/1994, de 20 de juny 

l’Estatut dels treballadors 

 
Si contenen algun element que, independentment de formar part del títol, ha 
d’anar amb majúscula, la hi conservem. 
 

la Llei orgànica del Tribunal Constitucional 

 
En canvi, si en parlem d’una manera genèrica o plural, els escriurem amb 
minúscula. 
 

El Govern no ha aprovat cap reial decret que desenvolupi aquesta Llei. 

Les lleis penals estableixen la gradació de les penes. 

 
Documents 

jurídics i 

judicials 

El nom dels documents jurídics s’escriu amb minúscula, sempre que no es 
tracti d’una sentència concreta. 
 

el recurs contenciós administratiu que vau interposar-hi 

la demanda del senyor Vidal 

un ofici en què es demana l’informe pericial 

l’acord de la Sala de Govern del TSJC de 14 de gener de 2018 

l’exhort amb data 3 de febrer 

Declaro el plet conclús per a sentència. 

En aquesta interlocutòria s’ha tingut en compte la Sentència 78/2012. 

Notifiqueu aquesta Sentència al Ministeri Fiscal. 
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Parts de 

documents 

Les parts genèriques de les obres i dels documents s’escriuen amb minúscula 
inicial. 
 

l’article 4 del Codi civil 

la secció 2a del capítol IV del llibre II de la Llei orgànica del poder judicial 

d’acord amb l’apartat 2 de l’article esmentat 

la disposició addicional tercera  

els fonaments jurídics de la interlocutòria 

 
Publicacions 

periòdiques 

Escrivim amb majúscula la primera lletra de tots els substantius i adjectius que 
componen el nom de les publicacions periòdiques. 
 

la revista Llengua i Dret 

Butlletí Oficial de l’Estat 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

 
Documents 

acreditatius 

Els hem d’escriure amb minúscula, encara que les abreviacions corresponents 
vagin amb majúscula. 
 

el document nacional d’identitat (DNI) 

el passaport 

el permís de conduir 

 

 

� Tràmits, procediments judicials i matèries 

 

Tràmits i 

procediments 

judicials 

S’escriuen amb minúscula. 
 

les diligències prèvies 23/2018 

el procediment abreujat núm. 147/2018 

el judici monitori 

les actuacions 19/2018 
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Matèries S’escriuen amb minúscula inicial. 
 

Està estudiant l’ensenyament secundari obligatori. 

No ha aprovat el dret penal. 

 
 

� Divisions temporals 

 

Noms dels 

dies i dels 

mesos 

S’escriuen amb minúscula. 
 

Mataró, 10 de gener de 2018 

La vista se celebrarà el dijous 13 de desembre. 

 

 

� Lloc 

 

Topònims Els noms de lloc s’escriuen amb majúscula. 
 

Vilassar de Mar 

París 

Sarroca de Bellera 

 

Topònims 

catalans amb 

article 

L’article dels noms de lloc catalans s’escriu en minúscula i fa les contraccions 
normals de l’article amb altres partícules. 
 

la comarca del Maresme 

el Masnou 

l’Hospitalet de l’Infant 

 
Cal tenir en compte, però, que aquest article s’ha d’escriure amb majúscula si 
la posició del topònim en el text així ho determina (després de punt, a principi 
de text, etc.). 
 

08480 L’Ametlla del Vallès 
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Topònims no 

catalans amb 

article 

L’article dels noms de lloc no catalans s’escriu amb majúscula inicial i no fa cap 
tipus de contracció. 
 

La Rioja 

d’El Bierzo 

Los Ángeles 

 
En canvi, l’article s’escriu amb minúscula i es contrau quan es tracta de noms 
de lloc no catalans amb forma catalanitzada. 
 

del Caire 

als Estats Units 

 
Noms de 

divisions 

territorials 

Cal escriure amb minúscula els noms comuns que defineixen divisions en el 
territori. 
 

la comarca del Priorat 

la província de Lleida 

la diòcesi de Girona 

 

Noms 

d’accidents 

geogràfics i 

altres noms de 

lloc 

La majoria de noms d’accidents geogràfics o de lloc estan formats per una 
paraula de tipus genèric i un complement (preposicional o adjectival). Aquest 
nom genèric s’ha d’escriure amb minúscula inicial. 
 

la plana de Vic 

el mar Mediterrani 

la riera d’Arenys 

les illes Medes 

 

Els punts 

cardinals 

 

Els escrivim amb minúscula, tret que n’utilitzem el símbol o formin part d’un 
topònim. 
 

Al nord, la finca afronta amb les terres de Maria Llovet; al sud, amb les de 

Lluís Pla. 

l’Àfrica del Sud 

la Catalunya del Nord 
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Carrers, places i 

altres vies 

Cal escriure amb minúscula la designació genèrica que acompanya el nom 
propi del lloc (carrer, plaça, ronda, etc.), tant si es tracta de les formes plenes 
com de les abreujades. 

 

el Registre Civil de Barcelona, amb seu a la plaça Duc de Medinaceli, 2 

els jutjats de Blanes, situats al carrer Ter, 51  

al passeig de Lluís Companys hi ha el Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya 

lloc on heu de comparèixer: av. Ramon Folch, 4-6 

 
Naturalment, però, si comencem una línia a part, la designació de la via ha 
d’anar amb majúscula, tant si es tracta de les formes plenes com de les 
abreujades. 
 

Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 de Vilanova i la Geltrú 

Rda. Ibèrica, 175 

 

Jutjat Penal núm. 1 de Terrassa 

Rambla Pare Alegre, 112 

 
Només s’escriuen amb majúscula inicial les designacions genèriques que han 
esdevingut el nom propi de la via. 
 

els antics jutjats de la Via Laietana 

Roser Esteve, que viu a la Rambla, 4, 2n 1a 

 
Edificis S’escriuen amb majúscules inicials tots els substantius i adjectius quan formen 

part de noms d’edificis singulars. 
 

el Palau de Justícia 

les Drassanes 

la Borsa 

el Palau de la Música Catalana 

En canvi, el nom dels edificis s’escriu amb minúscula quan té un valor genèric. 
 

l’edifici C de la Ciutat de la Justícia 

la presó de Quatre Camins 
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Dependències 

d’edificis 

La designació genèrica de dependències d’edificis s’escriu amb minúscula. 
 

la sala de vistes 

la secció penal 

la sala d’actes de l’edifici 

 
Però s’escriu amb majúscula inicial quan es tracta d’una denominació específica 
d’una estança singular. 
 

el Saló de Cent 

la Sala dels Passos Perduts del Palau de Justícia 

el Saló del Tinell 

 


