
No Sí Regla Observacions 

7'9  
7.9 7,9  

Per separar el numero enter del decimal utilitzem 
el «separador decimal», que és una coma.  

A la nostra tradició no hi utilitzem mai el punt. 

Es pot utilitzar apòstrof 
quan hi hagi risc de confusió. 

6780345,5 
6.780.345,5 6 780 345,5 

Els números amb moltes xifres es poden repartir 
en grups de tres xifres separades per un espai. 

En una taula el format ha de ser el mateix. 

No s’hi utilitzen comes  
(excepte la decimal) ni punts. 

4,3,5,8 4, 3,5, 8 En una llista els números cal separar-los 
amb una coma i un espai. 

També en coordenades cartesianes.  
Ex: (1,2, 2,4) 

8 m.  
8 mts 
7 seg 

8 m 
7 s 

Els símbols de les unitats no són abreviatures, no 
van seguits d’un punt. No s’utilitza el plural, ni es 

poden barrejar símbols d’unitats amb noms 
d’unitats en una mateixa expressió. 

S’admet el punt quan correspon 
al final d’una frase. 

5 m 6 cm 
5,06 m  
506 cm 

Només s’utilitza una unitat.  
Per a angles plans, és millor  

dividir el grau de forma decimal  
(és preferible escriure 22,50° que 22° 30′) 

Però no en la navegació, la cartografia, 
l’astronomia, i per a la mesura  

d’angles molt petits. 

5kg 
20ºC  

5 kg  
20 ºC 

Sempre es deixa un espai 
entre el número i la unitat. 

Excepte als símbols del grau º, 
el minut’ i el segon” d’angle pla, 

als quals no es deixa espai. (Ex: 90º) 

68,3% 68,3 % Convé deixar un espai 
també entre el número i el símbol % 

 

3 M 
3 m  

80,5 N 
Els símbols de les unitats sempre s’escriuen en 

caràcters romans (rectes) i en minúscula,  
excepte si deriven d’un nom propi. 

Es recomana l’ús de la lletra L en 
majúscula o l en minúscula (litre), per 

evitar de confondre’l amb la xifra 1 (u):  
5 L 

N x m 
m : s  

N·m  
m/s 

La multiplicació s’indica amb espai o un punt 
volat (·). La divisió, amb una línia horitzontal o 

una barra obliqua (/). 

Al combinar símbols d’unitats,  
pot ser necessari utilitzar claudàtors  

i parèntesis per diferenciar.   

La regla principal és que quedi ben clar el que volem dir 

Revista Ciències, 21 (2012) 


