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NOTES DE LLENGUA #81

Escriptura dels documents oficials

El nom oficial de les normes legals
El nom dels textos legals està format per la paraula que identifica la norma, les dades
d’aquesta norma (el número i l’any, separats per una barra inclinada, i la data de
publicació) i el títol. Per tant, quan en citem una, cal que siguem curosos i n’esmentem
el nom exacte complet, excepte si es repeteix sovint en un text.
Decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambiental
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals

Resolució SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria
de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19

Majúscules i minúscules
Cal escriure amb majúscula només la paraula que encapçala la denominació de la llei,
el reglament, el decret, etc. També posem amb majúscula els noms propis inclosos en
el títol.
El Codi civil de Catalunya

L’Estatut d’autonomia de Catalunya

Decret llei DL

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació

El Decret llei 21/2020, del 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic,
cultural i social
El Reial decret 407/1992, de 24 d’abril, pel qual s’aprova la Norma bàsica de protecció civil

El 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 viària
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El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació

En canvi, si en parlem d’una manera genèrica o en plural, els escrivim amb minúscula.
Els decrets presidencials

Els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes
Una norma amb rang de llei

La denominació text refós s’escriu amb minúscules perquè no es tracta d’una categoria
normativa.
El text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre

Tanmateix, quan fem servir les sigles per a referir-nos a aquestes mateixes normes,
escrivim totes les lletres amb majúscules, sense espai entremig i sense punts.
CCC (Codi civil de Catalunya)
DL (decret llei)

DLEG (decret legislatiu)

EAC (Estatut d’autonomia de Catalunya)
LAU (Llei d’arrendaments urbans)
RDL (reial decret llei)
TR (text refós)

També s’escriuen amb minúscula tots els apartats que formen part de l’estructura
d’una llei.
El preàmbul

L’article 5.2, lletra a, del títol preliminar
El capítol VI

La disposició addicional tercera

La norma inclou una disposició derogatòria
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