
DEFINICIÓ

L’informe és un document que emet una opinió autoritzada, especialment
de l’àmbit jurídic o tècnic, per tal de basar la resolució que, sobre un tema
concret, ha de dictar l’òrgan administratiu, judicial, etc.

CARACTERÍSTIQUES

L’informe, que pot rebre també altres noms (anàlisi, estudi, nota informa-
tiva...), no es genera d’ofici, sinó que ha de ser sol·licitat en el decurs d’un
procediment administratiu.

Hi ha diferents tipus d’informes:

• Preceptius: els que exigeix la normativa legal. Es classifiquen en determi-
nants, si són imprescindibles per poder dictar una resolució, o no deter-
minants; només en el primer cas es paralitza el procediment administratiu.

• Facultatius: aquells que, sense obligació legal, demana l’òrgan administra-
tiu competent.

• Vinculants: aquells que determinen la decisió que pren l’òrgan que ha de
resoldre.

• No vinculants: aquells que assessoren l’òrgan sol·licitant, independent-
ment de la decisió que s’hi adopte.

Des d’un punt de vista textual hi ha informes descriptius i valoratius, i, si
s’atén estrictament el contingut, hi ha informes lliures, el contingut dels
quals excedeix la qüestió concreta que en justifica l’elaboració, i vinculats,
que recullen únicament allò que se’ls demana.

D’acord amb la Llei 30/1992, els informes habituals del procediment
administratiu són facultatius i no vinculants.

S’anomena dictamen l’informe que no és merament descriptiu, sinó que
conté valoracions i opinions de les persones que el redacten, i proposta de
resolució el que proposa les decisions que s’haurien de prendre, a la vista
dels arguments recollits en l’informe.

La gran quantitat d’elements diversos que intervenen en la redacció dels
informes implica, doncs, la dificultat de fixar-ne un model invariable que es
puga aplicar sistemàticament; en tot cas, aquest MANUAL proposa un esque-
ma que estructura la informació mínima que ha de contenir un informe.
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Pel que fa als verbs, cal usar la primera persona del singular, si és un òrgan uni-
personal el que redacta l’informe, i la tercera del singular si l’informe parteix
d’un òrgan col·legiat; si hi ha més d’un redactor també es pot usar la primera
persona del plural. En tot cas els verbs s’han d’escriure en present d’indicatiu.

L’informe s’ha de redactar de manera clara, neutra i concisa; no s’hi ha de
fer constar dades que ja conté l’expedient corresponent o que siguen inne-
cessàries, i el càrrec de la persona que redacta l’informe només s’ha de fer
constar en la signatura, no en l’interior del text (aquest vicerector, que subscriu
aquest document, opina que...).

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

ESTRUCTURA

0. Capçalera
La capçalera que identifica l’organisme emissor de l’informe 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
En la part superior del document cal esmentar el número de l’expedient en
què s’inscriu l’informe, el departament o persona que el sol·licita i l’as-
sumpte que analitza.

Segons els casos la identificació de l’informe consta de l’òrgan que l’emet i
del motiu.

Si es tracta d’informes preceptius determinants o informes vinculants,
caldrà fer-ho constar.

2. Cos de l’informe
Segons el contingut es diferencien dos tipus d’informes:

a) Uns més senzills, en què, després una frase introductòria, es fa l’exposi-
ció d’arguments introduïts per la paraula INFORME, en majúscules i negre-
ta, seguida de dos punts; i a continuació, de manera numerada o introduïts
per la partícula Que o altres signes numèrics o tipogràfics, els paràgrafs que
estructuren el contingut.

b) Uns altres més extensos i complexos, que solen separar el contingut en
dos apartats:

• Relació de fets: explicació, de manera clara i concisa, dels precedents que
motiven la redacció de l’informe.
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• Fonaments normatius: enumeració dels arguments legals i d’altre tipus
que basteixen les conclusions de l’informe.

En ambdós casos convé presentar cada argumentació en paràgrafs numerats.

3. Conclusió
Aquest apartat, que s’omet en els informes descriptius, recull les conclu-
sions a què s’ha arribat; d’acord amb el tipus d’informe la conclusió podrà
ser una proposta de resolució, una valoració, un resum dels aspectes més
importants del punt anterior, etc.

4. Signatura
S’hi ha de fer constar, en primer lloc, i amb article, el càrrec que redacta
l’informe; després, la signatura, i, per acabar, el nom i els cognoms.
Després del càrrec i del nom no es posa cap signe de puntuació.

En ocasions es posa l’òrgan que l’emet.

5. 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).

6.Annexos
Aquest apartat recull, si cal, la documentació, degudament numerada, que
apareix citada en l’informe; en uns casos és la que ha servit de base per
redactar-lo i, en uns altres, els documents que aporten informació comple-
mentària.

La documentació inclosa en els annexos és prescindible per a qui rep l’in-
forme, però de vegades pot resultar útil per precisar aspectes o continguts
de l’informe.

TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA

Cal remarcar l’ús incorrecte que es fa del verb informar (vegeu la pàgina 42).
• Propose que... Es proposa que... Proposem que...
• Considere que... Es considera que… Considerem que...
• Després de tenir en compte les disposicions legals escaients...
• Aquesta Comissió considera que...
• Després de seguir tots els tràmits que exigeix la normativa legal, aquest

Servei de... emet el següent

INFORME: Que...
Que...
Que...
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• Després de seguir tots els tràmits que exigeix la normativa legal, aquest
Servei de... emet el següent

INFORME: 1r. D’acord amb la normativa...
2n. Atès que...
3r. Si es té en compte...

REMARQUES

• Referència legal: Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, capí-
tol III, secció 3a, articles 82-83.

• La gran quantitat de tipus d’informes obliga a considerar les directrius
exposades en aquest MANUAL com a orientacions que poden ser modifi-
cades segons els casos; així, per exemple, en un informe molt extens o
complex es pot estructurar el contingut en capítols i aquests en seccions,
amb un títol i un índex que en resumisca el contingut.
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Núm. d’expedient: 0956/96

Òrgan que sol·licita l’informe: Secretaria General
Òrgan que emet l’informe: Servei de Llengües i Terminologia
Assumpte: el tractament amb minúscula dels càrrecs públics

INFORME

EXPOSICIÓ DE FETS

La funció bàsica d’un text és assegurar la comunicació, i la lletra majúscula és un
recurs més que hi contribueix.

María Moliner, en el Diccionario de uso del español afirma: «La cuestión del uso de
la letra mayúscula en la inicial de ciertas palabras es la más caótica de la ortografía (...)
El desconcierto que reflejan las normas anteriores es debido, naturalmente, a que el uso
de la mayúscula tiene más valor reverencial que gramatical; puede decirse que es un
signo psicológico. Podría despojarse a las letras mayúsculas de todo valor ortográfico
y dejarlas convertidas en otro tipo de letra más y, como tal, restringir su uso al princi-
pio de los escritos y detrás de punto, y, gramaticalmente, no pasaría nada».

De les dues funcions que poden exercir les majúscules, la demarcativa i la distintiva,
la primera no presenta cap problema; és en l’ús distintiu on es plantegen els dubtes i
les vacil·lacions. En principi, i com a criteri general, es reserven les majúscules per als
noms propis; i en cap cas es pot considerar un càrrec (secretari, president, rector) com
a nom propi en el sentit d’únic i distingible —seguint María Moliner— dels altres de
la seua espècie; també el Diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia Catalana
defineix el nom propi com aquell que «designa un individu (en oposició a nom comú,
que designa una espècie)».

La publicació de la Generalitat de Catalunya Majúscules i minúscules afirma en la
introducció: «sembla adequat (...) tractar els càrrecs com a noms comuns sense tenir en
compte consideracions jeràrquiques o reverencials que a vegades també es correspo-
nen amb el fet que siguin càrrecs únics (president, secretari, etc.) o que no ho siguin
(tinent d’alcalde, vocal, etc.), tot i que no sempre es manté la majúscula per als primers
i la minúscula per als segons».

CAPÇALERA

DE L’ORGANISME

IDENTIFICACIÓ

COS

EXPOSICIÓ DE FETS

EXEMPLE 1 ESQUEMA
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La pretensió d’atorgar més importància a qualsevol càrrec per posar-li una lletra majús-
cula al començament no deixa de ser, al capdavall, una discriminació (ortogràfica)
envers els altres treballadors públics; així, ¿posarem en majúscula president, ministre,
director general, secretari, cap de servei, cap de negociat, administratiu, auxiliar, orde-
nança (...) agent urbà, policia, notari, conductor, dependent, etc.? o alguns sí i uns altres
no? Els usos reverencials de les majúscules són, alhora, arbitraris i discriminatoris.

El Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona en la publicació Proposta
d’ús de majúscules i minúscules, 1990, constata que en el «llenguatge administratiu hi
ha hagut un abús de les majúscules».

L’abús de les majúscules ha crescut els últims anys per l’ús expressiu que en fa el llen-
guatge publicitari i per la resistència al canvi dels sectors més tradicionals de l’admi-
nistració. La modernització que es pretén aplicar a totes les administracions públiques
els últims anys també ha de comportar la modernització i l’actualització dels aspectes
lingüístics recollits, per exemple, en el llibre Manual de estilo del lenguaje administra-
tivo, fet pel Ministeri per a les Administracions Públiques, pel que fa a l’espanyol i per
publicacions com Llengua i Administració per al català.

La mateixa opinió manifesta Josep Ruaix i Vinyet en la seua gramàtica El català/1, on,
en la pàgina 134, afirma: «Una falsa idea del respecte fa escriure amb la inicial majús-
cula noms de càrrecs i títols: senyor, doctor, mossèn, duc, marquès, president, alcalde,
rei, etc., però només caldria recórrer-hi en les abreviatures, si és que hom jutja útil de
servir-se’n».

Les convencions referents a l’ús de les lletres majúscules no formen part, almenys en
aparença, dels assumptes lingüístics crucials. En canvi, és evident que un sistema d’es-
criptura ben establert i coherent no es pot donar per acabat sense convencions d’aques-
ta mena. Totes les persones que escriuen o revisen textos han de seguir els mateixos cri-
teris de referència per usar de manera homogènia les majúscules i minúscules.

FONAMENTS NORMATIUS

1. El Manual de estilo del lenguaje administrativo, del Ministeri per a les
Administracions Públiques, Madrid, 1990, en la pàgina 55 diu: «Se escribirán con
mayúscula (...) los tratamientos personales cuando van en abreviatura. Si van comple-
tos, se escriben con minúscula».

2. La revista Llengua i Administració, editada per la Generalitat de Catalunya i l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya, en el número 38, de març de 1990, subscriu l’ús
de les minúscules i de les majúscules que es proposa en les pàgines 14-15 de Majúscules 

ESQUEMES I  EXEMPLES



L’informe

103

DOCUMENTS

ADMINISTRATIUS

Manual de documents i llenguatge administratius  

i minúscules: «Càrrecs oficials... S’escriuen amb minúscules inicials, tant si amb la
designació del càrrec designem la persona concreta que el té com si no és així.
Exemples: el president de la Generalitat va arribar..., el Parlament té un president i una
vicepresidenta primera..., el governador civil de Barcelona..., el conseller de Cultura...,
el director general de Política Lingüística».

I encara: «Formes de tractament o de designació genèrica de les persones que precedei-
xen els noms propis. S’escriuen amb minúscula inicial. Exemples: santa Marta, sant
Antoni, sor Caritat, fra Ginebró, mossèn Alcover, el senyor Serra, el professor Carreter,
el general Escofet, el bisbe Jubany, el ministre Serra, el conseller Cullell, el rei Joan
Carles, el lletrat senyor Pau Vallhonrat, la magistrada de l’Audiència».

3. El Libro de estilo de la redacción del Servei de Relacions Informatives de Presidència
de la Generalitat Valenciana, de desembre de 1985, en l’apartat 2.40 diu: «Los nombres
de cargos y tratamientos no castellanos llevarán minúscula inicial sea cual fuere la forma
con que se escriban en sus respectivos idiomas (‘premier’, ‘her’, ‘sir’, ‘lord’)»; i en el punt
2.37 diu: «(...) se emplean minúsculas en los cargos, salvo que se trate de dignidades de
carácter único, y aun en este caso siempre que no precedan al nombre de su titular».

4. La Proposta d’ús de majúscules i minúscules del Servei de Llengua Catalana de la
Universitat de Barcelona, Barcelona 1990, en les pàgines 9-10 indica: «Càrrecs oficials
(...) S’escriuen amb minúscula inicial. Ex.: el vicerector d’Economia i Administració,
els presidents de les divisions, la vicedegana Sra. Rosa Solé, el cap del Servei d’Esports,
el conseller d’Ensenyament, l’alcalde de...

»Formes de tractament o de designació genèrica de les persones que precedeixen els
noms propis... S’escriuen amb minúscula inicial. 

Ex.: la professora titular d’universitat Rosa Camí, l’advocat Joan Puig, l’auxiliar admi-
nistratiu Ramon Vidal, el doctor honoris causa Ramon Puig, la professora emèrita
Carme Pous, el comte Ramon Berenguer, santa Apol·lònia».

5. El llibre d’estil de l’editorial Tres i Quatre, en la pàgina 18, diu: «Cal bandejar el cri-
teri d’escriure amb majúscula determinats mots amb la vana voluntat de conferir-los una
major importància. Així, doncs, s’hauran d’escriure amb minúscula tota mena de
càrrecs, de títols i de dignitats, siga quina siga la seua importància jeràrquica: rei, papa,
pontífex, emperador, soldà, president, ministre, conseller, marquès, comte, etc.».

6. El llibre d’estil del Diari de Barcelona, en la pàgina 51, punt 6.7 afirma: «Qualsevol
forma de tractament i tota mena de càrrecs van en minúscula: senyor, sant (excepte quan
forma part d’un topònim), bisbe, abat, president, ministre, director general, catedràtic,
director, doctor, síndic de greuges, síndic de comptes, defensor del poble».

COS

FONAMENTS NORMATIUS

EXEMPLE 1 ESQUEMA
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DATACIÓ

SIGNATURA

EXEMPLE 1ESQUEMA

7. El llibre d’estil del diari Avui, en la pàgina 17, punt 4.3.3 diu: «Escriurem amb minúscula:

»a) Els càrrecs i les formes de tractament: rei, papa, president (de la Generalitat, del
govern, del FC Barcelona), director general, conseller, ministre, alcalde, doctor».

8. El llibre d’estil de la Radiotelevisió Valenciana (edició fotocopiada), en la pàgina 42,
punt B) expressa que cal escriure en minúscula «els càrrecs i els tractaments: ministre,
conseller, president, rei, papa, director general, etc.».

9. El Diccionari de la llengua catalana de l’Enciclopèdia Catalana quan defineix el
terme honorable diu: «(...) El president de la Generalitat i el del seu Parlament reben el
tractament de molt honorable».

10. El Manual de documentació per a l’administració municipal de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana fa un ús generalitzat dels
càrrecs amb minúscules: alcalde-president, secretari, etc.

11. La pràctica quotidiana de quasi tots els mitjans de comunicació escrits fan ús de les
lletres minúscules a l’hora d’escriure els càrrecs: Levante, Castellón Diario, El País, El
Temps, Mediterráneo...

PROPOSTA

En la documentació escrita que genere la Universitat Jaume I s’ha d’usar sempre la
minúscula en els càrrecs i els tractaments personals.

S’han d’usar les majúscules per escriure les abreviatures dels càrrecs només quan
aquests van acompanyats dels tractaments protocol·laris.

Excel·lentíssim i Magnífic Rector Excm. i Mgfc. Rector
Excel·lentíssima Vicerectora Excma. Vicerectora
la documentació presentada per la senyora Broch
com va afirmar l’alcalde en la reunió

Servei de Llengües i Terminologia
L’assessor lingüístic

Andreu Prior i Fandos

ESQUEMES I  EXEMPLES

Castelló de la Plana, 20 d’agost de 1996
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INFORME DEL VICERECTORAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS I
INTERNACIONALS SOBRE EL SERVEI DE VIATGES

1. Com indica la carta fundacional, la Societat de Relacions Internacionals va ser creada l’any 1995
amb l’objectiu de promoure i incentivar la mobilitat internacional de la comunitat universitària,
però especialment amb la intenció d’oferir un servei a la Universitat d’Alacant. En tan sols 4 anys,
hem aconseguit:  a) 4.000 estudiants (nacionals i estrangers) durant l’any 1999; b) 2.000 congres-
sistes previstos per a l’any 2000; c) 600 participants en el programa de viatges organitzats pel terri-
tori espanyol; d) El servei de projectes institucionals amb caràcter internacional (Projecte Havana,
Oficina 0,7, etc.). 

2. Per tal de contribuir a aquesta tasca, l’agència de viatges de la Societat de Relacions Internacionals
ha esdevingut un servei imprescindible. En vista de les necessitats creixents dels departaments i dels
professors, la creació d’un servei de viatges a la Societat de Relacions Internacionals es va considerar
un projecte positiu, que havia de ser extensible a tota la comunitat universitària i tenir caràcter gratuït. 

Una comissió d’avaluació integrada pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Internacionals;
la Vicegerència de la Universitat d’Alacant; el Servei Jurídic de la Universitat d’Alacant, i la
Societat de Relacions Internacionals, va determinar que la millor opció, a favor de l’interès gene-
ral de la Universitat d’Alacant, era encomanar a la Societat de Relacions Internacionals la gestió
de viatges i allotjament; aquesta proposta va ser presentada a la Junta de Govern (amb data de
14/10/1999) i va ser aprovada per unanimitat. 

2. La Societat de Relacions Internacionals, juntament amb Viatges Hispània, té previst un equip
humà de professionals integrat per dues persones a temps complet, dedicades exclusivament a ocu-
par-se de les necessitats de gestió de reserves i tramitació de bitllets amb el suport de Viatges
Hispània i la Societat de Relacions Internacionals. 

3. El nostre esperit és optimitzar tots els recursos que tenim per tal d’assolir eficàcia i eficiència en
el nostre treball. Per tot això, hem establert un procediment administratiu obert a tots els suggeri-
ments que redueix les tasques burocràtiques i facilita la rapidesa i seguretat en el servei. 

Els beneficis immediats que ja tenim a l’abast són: 
a) Targeta GEBTA d’assistència 24 hores.
b) Pàgina web per informar dels horaris i dels trajectes més habituals, en la qual apareixeran publi-
cades totes les promocions i també la informació bàsica per reservar viatges les 24 hores del dia.
c) Bústia de suggeriments i reclamacions, que podeu enviar les 24 hores del dia per correu electrò-
nica: viajes@sri.ua.es

El secretari del Vicerectorat

Alexandre Soriano Ferrer
Alacant, 5 de febrer de 2002
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