
DEFINICIÓ

L’ofici és una comunicació escrita que emet un organisme oficial i que s’in-
tegra en la tramitació d’un procediment administratiu.

CARACTERÍSTIQUES

L’ofici té un caràcter estrictament oficial i un to formal, neutre, objectiu i
impersonal. El contingut és monotemàtic, es refereix a un expedient en què
s’integra i concreta documentalment una actuació administrativa prevista
legalment. L’estructura d’aquest document està molt fixada.

Hi ha dos tipus d’oficis:

• L’ofici intern: s’adreça a un altre òrgan de la mateixa administració i té
una redacció més concisa i impersonal.

• L’ofici extern: s’adreça a òrgans d’unes altres administracions, empreses
privades o particulars.

El format d’aquest document és ISO A4 (210 mm x 297 mm).

ESTRUCTURA

0. Capçalera

La identificació de l’òrgan que redacta l’ofici s’ha de fer d’acord amb les
normes d’identitat corporativa de la institució, i respectar, doncs, elements
de disseny com la situació del logotip, les mides dels marges, el tipus de
paper, etc.

1. Identificació del destinatari

La disposició d’aquestes dades és la següent:

Nom i cognoms/Càrrec.
Adreça: c/, núm., pis, etc.
Codi postal i ciutat.

Els oficis externs s’han d’adreçar individualment a una persona designada pel
seu nom. Els oficis de caràcter intern, cal adreçar-los al càrrec de l’òrgan
administratiu, no a la persona que l’ocupa, o bé directament a l’organisme.
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2. Salutació
En les comunicacions oficials internes no es posa cap fórmula de salutació.

Els oficis externs es poden introduir amb una fórmula de salutació formal,
com ara Senyor/a.

3. Cos de l’ofici
L’ordenació lògica del contingut és:

Presentació de l’assumpte.
Desenvolupament dels diversos fets, arguments, etc.
Conclusió: síntesi, petició, etc.

4. Comiat
No s’ha de posar cap fórmula de comiat en els oficis interns.

En els oficis de caràcter extern sovint no s’usa, però quan s’utilitza és nota-
blement formal, per exemple Atentament.

5. Signatura
S’hi ha de fer constar, en primer lloc, i amb article, el càrrec; després, la
signatura, i, per acabar, el nom i els cognoms.

La disposició dels elements és la següent:

Càrrec (amb article).
(Signatura.)
Nom i cognoms.

Després del càrrec i del nom no es posa cap signe de puntuació.

6. Datació
La datació consta de la localitat (sense preposició) i la data: el dia (en
xifres), el mes (en lletres minúscules) i l’any (en xifres i sense punt).
Tampoc es posa punt al final de la datació.

TERMINOLOGIA

adjuntar v tr
Enviar juntament amb una carta, ofici, etc., altres documents.

Us adjunte les llistes d’alumnes de tercer curs.
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Com a adjectiu s’usa generalment entre comes, concordant amb la paraula
a la qual es refereix.

Us tramet, adjunt, l’informe...
Us tramet, adjuntes, les sol·licituds...

acompanyar v tr
Adjuntar una cosa a una altra considerada com la principal.

Heu d’acompanyar la sol·licitud amb la documentació requerida.

annexar v tr
Adjuntar alguna cosa a una altra de manera que aquella depenga d’aquesta,
li servisca de complement.

Annexem els informes a l’acta de la reunió.

trametre v tr
Fer anar algú o alguna cosa a la seua destinació, enviar.

Us tramet els informes que vau demanar.

FRASEOLOGIA

• En relació amb..., us comunique que...
• Per tal que/de..., us demane que...
• Us tramet, adjunt, l’informe
• Us trametem, adjunta, la carta
• Us trametem, adjunts, els informes
• Us tramet, adjuntes, les cartes
• Us faig arribar la llista de...
• En resposta a..., us comunique que...
• Per tal que en tingueu coneixement...
• Perquè en prengueu coneixement i tinga els efectes que corresponga, us
tramet...
• D’acord amb el que disposa l’article... del..., us comunique...
• Us enviem, perquè en prengueu coneixement, ...
• En data..., ens ha arribat...
• En resposta al vostre escrit...
• Pel que fa a...
• Us comuniquem...
• Us demanem que...
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REMARQUES

• Alguns oficis tenen imprès un quadre en la part superior dreta, on s’indica:

- La data (que es representa numèricament).

- Els números de referència (número d’identificació de l’expedient o
el número d’eixida o d’entrada), tant per a l’òrgan emissor (referèn-
cia nostra: r/n) com per a l’òrgan receptor (referència vostra: r/v).

- Una descripció succinta de l’assumpte a què es refereix la comunica-
ció.

- L’adreça del receptor, que se sol situar en un quadre a part, ajustat a
l’espai que correspon a la finestreta en els sobres que en porten.

• En els oficis externs, quan se cita per primera vegada les disposicions
administratives, cal fer-hi constar el número, la denominació i la data, i el
diari oficial en què apareguen publicades. També han de contenir una
informació detallada sobre els fonaments legals, les vies de recurs, els ter-
minis, etc., que facilite a la persona destinatària el coneixement dels efec-
tes i les circumstàncies de la comunicació rebuda.
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Vicerector d’Ordenació Acadèmica 
Campus del Riu Sec
12071 Castelló de la Plana 

Us trametem, adjunta, una còpia de la sol·licitud rebuda en aquest Deganat referent
a la petició d’avaluació presentada per Manuela Bernat i Broch, de la titulació de
Psicologia, i us demanem que ens trameteu informació sobre la normativa que s’hi
aplica a la Universitat Jaume I, per tal de portar endavant el procés de la revisió.

El degà de la Facultat 
de Ciències Humanes i Socials

Ferran Peirats i Altava

Castelló de la Plana, 20 de març de 2001

CAPÇALERA

DE L’ORGANISME

SIGNATURA

IDENTIFICACIÓ

DEL DESTINATARI

COS

DATACIÓ

EXEMPLE 1 ESQUEMA
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IDENTIFICACIÓ

DEL DESTINATARI

SIGNATURA

EXEMPLE 2ESQUEMA

Us trametem, adjuntes, les còpies de les factures que han estat impagades per la vos-
tra empresa per tal que feu les gestions oportunes a fi de satisfer el deute que heu con-
tret amb aquesta Universitat.

El gerent de la Universitat de València

Jaume Traver i Roig

- València, 6-4-2001
- R/n JAB/gmi
- R/v
- Assumpte Impagament de factures

• •
Serveis DSL
Sr. Vicent Carceller i Bosc
C/ Alboraia, 33, 3r, 2a
46010 València

• •

ESQUEMES I  EXEMPLES




