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Quan el genèric ha perdut el sentit originari (ja no s’usa estrictament com a genèric), 
escriurem la inicial en majúscula. Els casos més clars són: ��� ����� ���	� 
������, ���
�	�����	��, (nuclis de població), �����	���������� (possessió). 
 
És convenient emprar la minúscula quan es tracta d’un genèric omissible perquè no 
forma part del topònim (����� ��� �������� però ����� ��� ���� 
����). En el primer cas 
podem trobar el nom de Mallorca sense el genèric anteposat, que té un valor descriptiu.  
 
Habitualment trobarem la majúscula en els mapes i els rètols. Si consultau nomenclàtors 
o reculls alfabètics, observareu que s’hi usa la minúscula perquè l’ordenació es fa a 
partir del terme i no del genèric. En aquestes obres, si el topònim apareix amb més d’un 
genèric, només el primer és considerat com a tal perquè només un pot dur a terme la 
funció descriptiva. 
�
�����	����
������������������������	������������� 
 
És freqüent el dubte a l’hora d’escriure el nom de les illes Balears. El problema rau en el 
doble ús d’aquest topònim. Per una banda, designa una realitat geogràfica i, per altra, es 
refereix a la comunitat autònoma amb què aquesta realitat s’identifica. El territori al 
qual es refereix el topònim coincideix amb la divisió administrativa de l’estat Espanyol. 
 
Quan ens referim a l’arxipèlag situat a l’W de la Mediterrània occidental, format per les 
illes de Mallorca i les illes adjacents de Cabrera, des Conills i sa Dragonera i les més 
petites de na Redona, Plana i Foradada; Menorca amb les illes d’en Colom i de l’Aire; i 
les Pitiüses (Eivissa, Formentera i les illes adjacents de Tagomago, Santa Eulària, sa 
Conillera, s’Espardell, s’Espalmador, es Vedrà, es Bosc, ses Bledes i ses Margalides) 
usarem la grafia del genèric en minúscula, ������ �������. Es tracta d’un genèric 
omissible, sense valor de nom propi, que acompleix una funció purament descriptiva. 
 
Alguns exemples:  
 
La vegetació de les illes Balears té característiques específiques. 
Les illes Balears emergeixen d’una plataforma submarina que és continuació de les 
serralades bètiques. 
El tret que caracteritza el clima de les illes Balears és una temperatura mitjana anual que 
oscil·la al voltant dels 17º. 
El tipus de sòl dominant a les illes Balears és la �����������. 
 
En tots aquests casos, podem substituir el topònim ������� per un altre corresponent a 
altres arxipèlags (Pitiüses, Hawaii...) . 
 
Quan ens referim a la comunitat autònoma usarem el nom d’aquesta i el genèric en 
majúscula: �������������.  
 
El Parlament de les Illes Balears. 
El Principat, les Illes Balears i el País Valencià han signat un conveni de col·laboració...  
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Si el nom de la comunitat autònoma és substituït pel sintagma nominal article més 
genèric, escriurem ���������, per tal com la substitució implica que el nom comú 
esdevingui nom propi. En la resta de casos, podem referir-nos a les Balears amb la 
designació de ���������. 


