
INDICACIONS D’ESTIL LINGÜÍSTIC

En l’elaboració  de  la  documentació  de  l’Ajuntament  d’Onda,  per  tal  d’aconseguir  una
homogeneïtat  d’estil  en la  redacció dels  textos administratius,  se seguiran els  Criteris
lingüístics de l’Administració de la Generalitat,  publicats per la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport el 23 de setembre de 2016.  
Els podeu trobar a la intranet de l’Ajuntament.

Destaquem algunes qüestions generals  pel  que fa  al  model  de  llengua i  d’altres que
apareixen  amb  molta  freqüència  als  textos  administratius  i  que  solen  crear  dubtes
vacil·lacions.
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MODEL DE LLENGUA

Usarem preferentment:

• Els demostratius reforçats:
El valencià disposa de dues variants formals: les reforçades i les reduïdes (aquest/este).
En els escrits administratius, buscant la màxima homogeneïtat formal, s’usaran les formes
reforçades:  aquest,  aqueix...  (Encara  que  per  a  escrits  divulgatius  podem  usar  els
demostratius simples: este, eixe...)
Per al masculí plural del demostratiu aquest s’ha d’emprar la forma aquests.

• Numerals cardinals
Usarem les formes huit, huitanta, huit-cents, dèsset, díhuit i dènou.
En el cas del dos, cal fer la distinció de gènere (dos / dues).

• Numerals ordinals
Les formes d’ús general s’han de formar afegint el sufix -é/-ena (cinqué, catorzena, etc.) al
cardinal corresponent a partir del cinqué.

• Els verbs incoatius, amb la desinència -eix (resideix, ofereixen)

• Utilitzarem  les  formes  d’infinitiu  tindre,  vindre  i  veure,  i  els  compostos
corresponents:  mantindre,  intervindre,  previndre,  convindre,  preveure...
Per  al  futur  i  condicional  del  verb  veure,  usarem  veuré,  veuràs,  etc.,  i  veuria,
veuries, etc.

• Participi  (-it/-ert)
Pel que fa als verbs  complir, establir, oferir, omplir, reblir, sofrir,  suplir,  etc., usarem els
participis en -it:  complit, establit, oferit, omplit, reblit, sofrit, suplit, etc.

• Accentuació
Les paraules agudes acabades en  -é,  -és  i  -én  (com  comité,  interés,  aprén,  etc.);  els
infinitius acabats en -éixer,  -éncer i  -ényer (com conéixer,  convéncer,  atényer, etc.), i les
formes verbals acabades en  -éiem  i  -éieu  (com  féiem,  déieu,  etc.)  en valencià porten
accent tancat.

• Vós / Vosté
L’Administració ha de fer servir la segona persona del plural (vós o vosaltres) en la seua
relació  amb  les  altres  persones  o  organismes  quan  la  comunicació  tinga  un  sentit
col·lectiu o departamental, amb la qual cosa es guanya proximitat respecte a qui rep el
missatge  i  s’eviten  algunes  marques  de  gènere.  Aquesta  opció  comporta  utilitzar  les
formes verbals de la segona persona del plural i els possessius corresponents.
És  imprescindible  que  feu  constar  el  vostre  domicili  en  la  sol·licitud [en  lloc  de:  És
imprescindible que faça constar el seu domicili en la sol·licitud].
La gestió l’heu de fer en el departament on sol·liciteu el tràmit [en lloc de: La gestió l’ha de
fer en el departament on sol·licita el tràmit].
L’Administració, per a referir-se a si mateixa, ha de fer servir el plural corporatiu, és a dir la
primera persona del plural.
Us fem arribar els models de documents que ens havíeu demanat.
Si la comunicació no implica un grup desconegut de persones, sinó que es fa a persones
individuals, tant si és per escrit com oralment, el tractament de vosté és el més natural i
habitual,  llevat  que l’edat de la persona en una situació presencial  faça convenient el



tuteig.
Cal posar esment a no mesclar el tractament de vós i vosté en un mateix text.

• Hi ha una sèrie de doblets que són igualment correctes en valencià; no obstant això, per tal
d’homogeneïtzar tota la documentació de l’Ajuntament, usarem sempre el primer element:

desenvolupar / desenrotllar (quan es tracte d’una norma jurídica usarem desplegar)
servei / servici
despesa /gasto
ordre /orde
pròxim / proper
hui /avui
huit, huitanta / vuit, vuitanta
tindre, vindre / tenir, venir (i els compostos corresponents: mantindre, intervindre...)
veure / vore (i els compostos corresponents: preveure...)
si és el cas / si escau

ORIENTACIONS PER A  UN ÚS CORRECTE DE LA LLENGUA

• En valencià l’adjectiu es col·loca darrere del nom: 
Cal adjuntar els documents següents  (No: *Cal adjuntar els següents documents) 
La qüestió esmentada (No: *l’esmentada qüestió)
Només  s’anteposa  quan  s’hi  vol  afegir  una  apreciació  subjectiva,  siga  valorativa  o
intensiva: una immensa alegria, un autèntic problema.

• Ús del gerundi
-  El  gerundi  indica  simultaneïtat,  és incorrecte si  s’usa amb valor de posterioritat.  És
incorrecte dir: *El termini de presentació començarà el dia 23 d’abril  finalitzant el 2 de
maig. La forma correcta és:  ...començarà el dia 23 d’abril i finalitzarà el 2 de maig. *Els
acords es prendran per unanimitat quedant reflectits en l’acta. La forma correcta és: Els
acords es prendran per unanimitat i quedaran reflectits en l’acta.
- També té un valor adverbial però no adjectival: no pot fer la funció de modificador d’un
nom.  És  incorrecte  dir:  *L’Ajuntament  ha  aprovat  una  ordenança  regulant l’horari  de
tancament dels locals d’oci. La forma correcta és: ...ha aprovat una ordenança que regula
l’horari...

• Ús de la preposició en el nom de les vies públiques
Com a norma general, s’ha de fer ús de la preposició de per a unir la part genèrica amb la
part  específica  dels  topònims  de  les  vies  urbanes:  plaça  del  Pla,  carrer  de  Balmes,
avinguda del País Valencià.(No: *plaça el Pla, carrer Balmes, avinguda País Valencià)
Això no obstant, aquesta preposició no s’utilitza quan el genèric està abreujat: Pl. el Pla,
C/ Balmes, Av. País Valencià.

• En les enumeracions cal repetir l’article en tots els elements. 
D’aquest espectacle en podran gaudir els xiquets, els jòvens i els majors (No: *En podran
gaudir els xiquets, jòvens i majors)
Cal adjuntar el DNI, la titulació i els mèrits (No: *Cal adjuntar el DNI, titulació i mèrits)

• La preposició a i el complement directe:
Quan s’introdueix un complement directe no s’usa la preposició a: En l’acte esmentarem
el guanyador (No: *esmentarem al guanyador) Poden matricular els seus fills a l’Escoleta
de Pasqua (No: *Poden matricular als seus fills)



Excepció: es pot usar a quan el complement directe està constituït per: 
- el qual / la qual / els quals / les quals
- qui                         A qui afecta la urbanització dels terrenys?
- ningú, tots, tothom   Aquestes modificacions afecten a tots;

                                                                   Aquestes modificacions no afecten a ningú

• Les preposicions a i en en complements de lloc

Usarem   a  :
- Si el complement designa destinació d’un moviment:
  Cal anar al pavelló Víctor Cabedo. S’han de dirigir a l’Ajuntament.
  La regina i les dames arribaran al Teatre Mònaco a  les 9.45. 
- Davant de topònims:
  Tindran preferència els empadronats a Onda. 
  La fireta solidària s’instal·larà al Raval de Sant Josep.

Usarem   en  :
- Davant de noms sense determinant:
  Els actes de la Fira s’emetran en Tele Onda i en Onda TV.
- Davant d’indefinits, quantitatius, demostratius i relatius:
  La xaranga actuarà en alguns carrers del barri. 
  Els veïns residents en aquesta plaça hi podran aparcar de 20 a 8 h. 
  La revista de Pasqua la tenen en bastants comerços.

Podem usar   a   o   en  :
- Davant de l’article determinat:
 La inscripció es farà a la Casa de la Cultura o ...en la Casa de la Cultura. 
 Les licitacions es presentaran a l’Ajuntament o ...es presentaran en l’Ajuntament.
- Davant de noms que designen parts del cos humà i en contextos de localització molt
definida, en valencià és normal usar la preposició a, però en també és acceptable:
al cap / en el cap, a l’esquena / en l’esquena, al cantó / en el cantó, a la porta de casa / en
la porta de casa.
  

MAJÚSCULES I MINÚSCULES

• Després de dos punts: com a norma general s’escriu en minúscula.
Excepcions:

-  Quan  es  reprodueixen  paraules  textuals  entre  cometes:  «Comença  amb
majúscula»
- Després de verbs que presenten l’objecte fonamental del document, com ara,
EXPOSE: SOL·LICITE: CERTIFIQUE: RESOLC: ...
- Després d’encapçalaments i salutacions. Benvolguda senyora: Em complau...

• Institucions, organismes, associacions, empreses i òrgans de gestió

Els noms d’institucions, organismes, entitats, associacions empreses i òrgans de gestió,
com a noms propis que són, s’escriuen amb majúscula tots els substantius i adjectius,
incloent-hi el genèric quan forma part integrant del nom.

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme



la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
l’Ajuntament d’Onda
la Universitat Jaume I
l’Agència Tributària 
la Seguretat Social
el Museu del Taulell
el Teatre Mònaco
el Casal Jove
la Unió Musical Santa Cecília d’Onda
el Club de Columbicultura El Prat
l’Hotel Toledo

Quan el nom de l’entitat està abreujat, mantindrem la majúscula en els substantius i
adjectius  expressats,  incloent-hi  el  cas  en  què  mencionem només  el  genèric,  si  ens
referim a una entitat concreta, única i determinada.
Enguany es presentarà a les proves de la Junta Qualificadora.
La Conselleria ha convocat unes subvencions per a l’edició en valencià [ens referim a una
conselleria determinada].

En canvi, quan el genèric s’utilitza com a nom comú, és a dir, quan s’acompanya d’un
especificador diferent de l’article definit, o d’un complement especificatiu, i també quan va
en plural, s’escriu en minúscula.
Aquesta conselleria no té les competències que s’indiquen [encara que ens referim a una
conselleria concreta, el fet d’aparéixer el determinant  aquesta,  incompatible amb noms
propis, fa que la usem com a nom comú].
La  conselleria  competent  en  matèria  de  cultura...  [competent  en...  funciona  com  a
complement especificatiu, incompatible també amb els noms propis].
No ha estudiat en cap universitat.
Els diversos col·legis professionals...
Els ministeris de Justícia i de l’Interior [encara que mantenim el nom propi dels ministeris
amb majúscula, el genèric passa a convertir-se en nom comú usat en plural].

Els mots administració, ajuntament, govern, estat i similars

Uns pocs mots, com administració, ajuntament, església,  exèrcit, corona, estat, govern,
etc., poden ser noms comuns amb els significats lèxics usuals, però també poden usar-se
com a noms propis de les institucions (o del conjunt d’institucions) corresponents, vistes
com a ens únics i individualitzats entesos en un sentit abstracte. En aquests casos, com a
tals noms propis,  cal escriure’ls amb majúscula:  l’Administració,  l’Església,  l’Exèrcit,  la
Corona, l’Estat, el Govern, la Hisenda Pública, el Ministeri Fiscal, etc.

De  vegades,  el  nom  de  la  institució  és  individualitzat  o  concretat  per  un  adjectiu  o
complement,  que  s’escriu  amb  minúscula:  l’’Administració  valenciana,  l’Administració
local,  l’Administració  autonòmica,  l’Administració  estatal,  l’Administració  de  l’Estat,
l’Administració educativa, l’Administració de justícia, etc., de manera similar a  l’Església
catòlica, l’Església anglicana, l’Estat espanyol, etc.
En canvi, en casos com la Hisenda Pública, el Ministeri Fiscal,  etc., l’adjectiu no té una
funció concretitzadora, sinó que forma amb el substantiu un conjunt inseparable dins d’un
únic nom propi, i per tant s’escriu amb majúscula.

En els casos de  la Generalitat Valenciana  i  el Govern Valencià, es considera que, per
tradició, els adjectius també pertanyen al nom propi, i per tant s’escriuen amb majúscula.



Els mots de què tractem en aquest punt poden usar-se també, amb el  significat lèxic
usual, com a substantius comptables, particularment quan van en plural, o bé en singular
amb  un  especificador  o  un  complement  especificatiu,  i  aleshores  han  d’anar  amb
minúscula.
L’Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals.
Les  relacions  entre  l’Administració  general  de  l’Estat,  l’Administració  local  i  les
administracions pròpies de cada comunitat autònoma estan fixades per la Constitució i les
lleis.
L’Administració autonòmica ha de vetlar per la conservació del nostre patrimoni cultural i
artístic.
Les administracions públiques actuen d’acord amb el principi de lleialtat institucional.
Cada administració pública establirà un registre general.
L’administració  autonòmica  corresponent  a  cada  una  de  les  comunitats  autònomes
implicades exerceix les competències transferides per l’Administració central.
Les administracions espanyola i francesa han signat un acord contra el terrorisme

Les  denominacions coreferents s’escriuen en minúscula: el  consistori,  la corporació,
l’executiu, el parlament.

Òrgans municipals:

Escriurem totes les paraules em majúscula

l’Àrea d’Administració, Serveis Municipals i Política Social
la Comissió informativa de Cultura i Serveis a la Ciutadania
el tinent d’alcalde de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Econòmica
la regidora d’Urbanisme i Mobilitat Urbana
la Mesa General de Negociació
el Consell Local de Comerç
el Consorci de Bombers
la Policia Local

Però quan ens referim a serveis o departaments propis de l’organització municipal que no
tenen entitat jurídica, només posarem en majúscula la primera paraula.

la Secretaria general
la Tresoreria municipal
Oficina municipal d’impuls a la rehabilitació
el Servei d’atenció i tramitació
els Serveis socials
el Centre de dia
la Biblioteca infantil
el Registre municipal d’entitats i associacions

• El títol dels documents legals i administratius

Tenint en compte que la casuística és àmplia i diversa, que hi ha hàbits consolidats i que 
aquesta qüestió genera moltes vacil·lacions i contradiccions, considerem necessari donar 
unes instruccions simples que eviten al màxim els dubtes i les incoherències en l’ús que 
en fan els diferents departaments de l’Administració valenciana.



Inicial amb majúscula:

Només va  amb majúscula  la  primera  paraula  del  nom dels  documents  administratius
següents ordenats alfabèticament. (Evidentment, els noms propis que puguen figurar en el
nom  d’un  document  administratiu  o  legal  seguiran  la  norma  ortogràfica  establida  i
s’escriuran amb majúscula inicial)
Acceptació
Acord
Aplicació
Aprovació
Arranjament
Bases
Canvi de cartes
Canvi de notes
Carta d’assistència
Circular
Conveni
Correcció d’errata
Correcció d’error
Decisió
Declaració
Decret
Decret legislatiu
Decret llei
Denúncia (d’un conveni)
Dictamen
Directiva
Edicte
Entrada en vigor
Esmena
Estatut
Guia
Impost
Informe
Instrucció
instrument
Intercanvi de cartes
Interlocutòria
Interpel·lació
Llei (estatal, autonòmica)
Llei orgànica
Manifest
Mecanisme
Memoràndum
Mesura
Moció
Modificació
Normes
Ordre
Ordre ministerial
Ordenança
Pacte



Pla
Posició
Pregunta parlamentària
Programa
Projecte de llei
Proposició de llei
Proposició no de llei
Protocol
Providència
Ratificació
Reglament
Reial decret
Reial decret legislatiu
Reial decret llei
Resolució
Resposta parlamentària
Sentència
Taxa
Tractat

la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana.
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
el Reial decret 1631/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Gestió
Administrativa i se’n fixen les ensenyances mínimes.
l’Edicte de la Mutualitat  General Judicial  sobre requeriment de pagament de quotes a
MUGEJU per impagament de rebuts.
la Resolució de 14 de setembre de 2012, del conseller d’Hisenda i Administració Pública,
per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació els llocs de treball anunciats en
la convocatòria número 18/2012, de 12 de juny.
l’Impost sobre béns immobles
l’Ordenança general de subvencions.
el Reglament d’organització municipal
el Programa de les Nacions Unides per als assentaments humans.
el Tractat de cooperació en matèria de patents (PCT).
el Pla general d’ordenació urbana d’Onda
el Pla de salut de la Comunitat Valenciana.
La Taxa per atorgament de llicència municipal d’ocupació.

Igualment, quan s’utilitzen denominacions abreujades d’aquests noms:

la Llei orgànica del poder judicial
la Llei de contractes del sector públic
la Decisió del Consell que estableix una acció financera de la Comunitat per a l’eradicació
de la pesta porcina clàssica.

Tots els substantius i adjectius amb majúscula

a) Documents singulars

Duen majúscula tots els substantius i adjectius dels noms dels documents que, per la 
seua repercussió social i durabilitat temporal, es poden qualificar de documents singulars.
l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana



la Constitució Espanyola
el Codi Civil
el Codi Penal
l’Estatut dels Treballadors
els Pactes de la Moncloa

b) Documents històrics

Duen majúscula tots els substantius i adjectius dels noms dels documents històrics.
la Declaració Universal dels Drets Humans
el Segon Tractat de Partició de 1700
l’Estatut Reial de 1834
el Decret de Nova Planta
els Furs de València

Inicial amb minúscula

Van amb minúscula totes les paraules, fins i tot la inicial, dels documents
acreditatius i també dels documents administratius del tipus:
acta
addenda
adjudicació
anunci
carnet (de biblioteca, etc.)
carta d’elector
carta de pagament
carta pública
certificat
conflicte
conflicte positiu de competència
contracte
convocatòria
denúncia
diligència
document nacional d’identitat
(DNI)
document únic electrònic (DUE)
expedient
full de comunicació de dades
informació pública
licitació
llicència (de pesca, etc.)
notificació
número d’identificació fiscal (NIF)
passaport
permís de conduir
plec de càrrecs
plec de clàusules
plec de prescripcions
projecte
proposta de resolució



qüestió d’il·legalitat
qüestió d’inconstitucionalitat
recurs d’alçada
recurs d’anul·lació
recurs d’apel·lació
recurs d’inconstitucionalitat
recurs de cassació
recurs de queixa
recurs de reforma
recurs de reposició
recurs de revisió
recurs de súplica
targeta de la Seguretat Social

L’acta núm. 12 de la mesa sectorial.
Expedim la llicència d’activitat a favor de ...
El recurs d’inconstitucionalitat núm. 4308/2011, en relació amb els apartats quatre, cinc,
set, tretze, catorze, quinze, trenta i quaranta-huit de l’article únic de la Llei 9/2010, de 18
d’octubre,  de modificació  de  la  Llei  15/2001,  de  14 de desembre,  de  sòl  i  ordenació
territorial d’Extremadura.
El recurs de reposició sobre el concurs per a la programació i selecció d’urbanitzador del
programa d’actuació integrada UZI-12 Alt de les Salinetes del pla general.
La qüestió  d’inconstitucionalitat  núm.  932/2012,  en relació  amb el  paràgraf  cinqué de
l’article 174.3 de la Llei general de la Seguretat Social, per possible vulneració de l’article
14 de la Constitució.

Les parts genèriques dels documents s’escriuen amb minúscula.
l’annex 4
l’article 22.3 a)
l’addenda
la disposició final vint-i-quatre
el capítol
el títol

L’expressió text refós no forma part del nom de la disposició i va amb minúscula.
El Decret legislatiu 1/1998, de 23 de juny, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana.

L’expressió text articulat indica que el document en qüestió està organitzat en articles. És 
una expressió comuna i va amb minúscula.
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial.

• Càrrecs i tractaments

Els  tractaments de respecte genèrics són els mots  senyor  i  senyora,  tant davant dels
noms com dels cognoms. S’escriuen amb minúscula si apareixen desplegats, però amb
majúscula si es tracta de l’abreviatura o si acompanyen un altre tractament:  la senyora
Peris, el Sr. Julià, l’Honorable Senyora.

Càrrecs públics



Els noms dels càrrecs i els títols nobiliaris s’escriuen en minúscula, tant si estan
precedint el nom propi com si no: 
el rei Felip, la consellera de Sanitat, l’alcalde d’Onda, la regidora d’Educació.
També els termes genèrics: la presidència,  l’alcaldia, la regidoria de Festes.
Excepcions:

Majúscula inicial: 
- les formes protocol·làries de tractament: 

Molt Honorable Senyor President
la Il·lustríssima Senyora

- els tractaments, càrrecs, oficis i professions que s’integren en les 
  denominacions de la toponímia urbana: plaça del Rei En Jaume,
  carrer del Ceramista Peyró, carrer del Doctor Fleming

SÍMBOLS I SIGLES

Els símbols

S’escriuen sense punt final: km, min, ha, NE, W, Mg, €
La majúscula no depén del context, sinó que és un element consubstancial  a la seua
forma, com ara, els elements químics, els punts cardinals i algunes magnituds grans.
Són  invariables,  per  la  qual  cosa  no  tenen  una  forma  específica  de  plural  (kms és
incorrecte).

Les sigles

Com a norma general s’escriuen en majúscula i sense cap punt ni espai entre les lletres.
El gènere és el que determina el nom desplegat: el DNI (el document nacional d’identitat),
el PIB (el producte interior brut), la SAMVO (la societat artística musical Vila d’Onda).

Les sigles no admeten cap altra marca de plural que no siga l’article o, en alguns casos, la
reduplicació de les lletres: els DNI,  JJOO, CCOO, les ONG (ONGs és incorrecte).

DATES I HORES  

Per a separar el dia, el mes i l’any
• si escrivim el nom del mes, usarem la preposició de: 23 d’abril de 2018
• si expressem el mes amb xifra, usarem guionets: 23-4-2018
• si apareix el lloc, se separa amb una coma: Onda, 15 de juny de 2018

Els mesos s’escriuen en minúscula.
En els anys no s’ha de posar punt: 2018 (no *2.018)

Davant del mes usarem l’article precedit de les preposicions a o per:
El Carnestoltes enguany se celebrarà al març. Per l’abril tindrem els resultats.
Davant de l’any posarem l’article (no les preposicions en o a):
Aquesta casa es va edificar el 1966. (No: *Es va edificar en 1966. No: *Es va edificar a
1966. No: *Es va edificar al 1966)

Si  volem assenyalar  un  dia  de la  setmana immediat  (pròxim o  passat),  no  posarem
article:
La carrera es farà divendres que ve.



Però si no volem expressar immediatesa, l’article no es pot ometre:
La reunió tindrà lloc el dilluns 4 de juny.

Per a separar les hores i els minuts
• usarem un punt i el símbol h separat per un espai i sense punt: 9.00 h , 17.30 h 

(No 9 h, no 09.00 h., no 17:30 h)
• per als intervals: de 17.00 a 19.30 h (el símbol només al final)

CODI POSTAL

No porta cap punt: 12200  (no 12.200)

FRASEOLOGIA

1. Per introduir la comunicació
En resposta a la vostra carta
Ens és grat informar-vos que
Ens complau anunciar-vos
Ens permetem d’adreçar-nos a
Ens plau de comunicar-vos que
Permeteu-nos que us informem
Posem al vostre coneixement
Us comuniquem
Us fem saber
Us trametem, adjunt, el
Us trametem, adjunta, la

2. Per introduir la petició
A fi de... us demanem que
Amb el desig que... us exigim
Amb la seguretat que voldreu atendre
Com que tenim el propòsit de... ens permetem demanar-vos
El motiu d’aquesta carta és per sol·licitar la vostra col·laboració
Envieu-nos, per favor,
Esperem la vostra resposta
Si no us és molèstia, us agrairíem que ens enviàreu
Us agrairem la tramesa de
Us demanem que ens envieu
Us escric per demanar-vos

3. Per introduir el justificant de recepció
Acusem la recepció de la carta
Hem rebut el vostre escrit
Pel que fa a la vostra comunicació de data
Responent a la vostra sol·licitud
Us justifiquem la recepció de

4. Per mostrar agraïment
Agraïm molt el vostre interés
Compteu amb la nostra gratitud



Ens agradarà molt rebre
Us fem arribar la nostra sincera felicitació
Rebeu una afectuosa enhorabona
Us agraïm la confiança que
Us agraïsc de bestreta
Us donem les gràcies per

5. Per a mostrar discrepància, excusa i negativa
A partir del dia... donarem per cancel·lat el compromís
Considerem que aquest procediment no és el correcte
Disculpeu-nos l’errada
Em sap greu no estar d’acord amb
Ens dol no disposar de
Ens veiem obligats a negar-vos
Lamentem haver-vos d’informar
Malgrat la vostra intenció, no hem pogut
No podem admetre la vostra petició
Sentim l’error i ens excusem per
Sincerament, lamente que
Us avisem que hem rescindit

6. Per acomiadar-se
Atentament
Fins aleshores us saludem cordialment
Fins ben aviat
Rebeu una salutació cordial
Salutacions

ABREVIACIONS

Al mateix lloc de la intranet hi ha un llistat exhaustiu d’abreviatures, sigles i símbols.

LLENGUATGE IGUALITARI

Remetem a  
✔ Recomanacions per a usar un llenguatge igualitari 
✔ Guia per a usar un llenguatge igualitari en l’Administració local

ERRORS, DUBTES MÉS FREQÜENTS I BARBARISMES

A la  intranet  de  l’Ajuntament,  dins  de  l’apartat  de  Criteris  lingüístics,  trobareu  tota  la
casuística  d’errors,  dubtes  més  freqüents  i  un  vocabulari  de  barbarismes  amb  les
expressions valencianes que cal utilitzar.

ACCENTS DIACRÍTICS

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com ja ho havia fet l’Institut d’Estudis Catalans, per
tal de facilitar l’aprenentatge de la llengua, ha eliminat la majoria dels accents diacrítics.
Només s’han mantingut aquests accents en 15 casos:



Bé    El que és bo; contrari de malament    /    Be    Anyell, xai, corder

Déu    Ésser sobrehumà, divinitat    /    Deu   Número

És   Del verb ser    /    Es    Pronom feble (es pentina)

Mà   Part del cos    /    Ma   Possessiu (ma mare)

Més   Adverbi de quantitat    /    Mes   Part de l’any

Món   La Terra     /    Mon   Possessiu (mon pare)

Pèl   Vellositat    /    Pel  Per+el

Què    Pronom interrogatiu i relatiu    /    Que   Conjunció

Sé    Del verb saber    /    Se    Pronom feble (pentinar-se)

Sí    Afirmació    /    Si    Condició i nota musical

Sòl   Terra    /    Sol    Astre

Són   Del verb ser    /    Son   Pronom feble (son pare) i acte de dormir

Té   Del verb tindre   /    Te Pronom feble (pentinar-te) i infusió

Ús    Acció d’usar    /    Us   Pronom feble (us pentine)

Vós    Pronom fort (més formal que tu)    /    Vos Pronom feble (pentinar-vos)

En plural només s’accentuaran béns, déus, pèls, quès, sís i sòls

Encara que durant tres anys es poden seguir usant els accents diacrítics, a l’Ajuntament
d’Onda començarem a escriure ja d’acord amb la nova normativa.

També s’ha acceptat la duplicació de la r (rr) quan apareix entre vocals i precedida d’un
prefix o d’un radical culte: corresponsable, erradicar, prerromànic.


