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Saps què? 

Adrecem-nos-hi com cal 

 

Avui he rebut una carta i se m’han acudit unes quantes 

recomanacions que et poden ser útils amb vista a redactar una 

adreça (i no una direcció). Pren-ne nota: 

 

Pel que fa a la puntuació, cal escriure una coma entre el nom del 

carrer i el número, i una altra coma entre el número i el pis, si n’hi 

ha. Però vigila a no posar cap coma ni guionet entre el pis i la 

porta; cal deixar-hi un espai. 

 

���� C. Major  3, 2n-1a ���� C. Major, 3, 2n 1a   

 

Quant a les abreviatures, et recordo que en un text esquemàtic et poden ser útils, però 

procura no usar-les al cos d’un escrit. Escriu-les en majúscula només si inicien línia i no 

n’oblidis el punt final o la barra. Les més habituals en una adreça són: 

 

���� c./  ���� avda.  ���� plç.  ���� nº 

���� c. o c/ (carrer) ���� av. (avinguda) ���� pl. (plaça)  ���� núm. (número) 

 

En relació amb els ordinals, fixa’t que només es formen amb una lletra, l’última, quan 

estan en singular, i amb les dues últimes quan estan en plural. Aquestes lletres no van 

superindexades ni separades de la xifra. 

 

���� 1er, 2º, 3r, 5 è, 6ena                ����       3s, 6ens, 7es 

���� 1r, 2n, 3r, 5è, 6a...               ����       3rs, 6ns, 7es 

 

Si un topònim conté articles, aquests van amb minúscula. Ara bé, si l’article n’és el primer 

mot, cal escriure’l amb majúscula atès que en una adreça habitualment inicia línia, 

darrere del codi postal. 

 

���� Santa Margarida i Els Monjos              ����        C. La Unió, 23 

���� Santa Margarida i els Monjos              ����        C. la Unió, 23 

 

���� C. Major, 3 

 43381 L’Aleixar 

  

Envia’ns les consultes i suggeriments a serveilinguistic.dj@gencat.cat 

 

 


