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Criteris generals 

 Es recomana que tota aquesta informació no superi les quatre línies. 

 La informació relativa a la via pública ha d’ocupar una sola línia. El substantiu 

genèric del nom de la via s’escriu en aquests casos abreujat i amb majúscula 

inicial, ja que és inici de ratlla: C. o C/, Pl., Pg., etc.  

 El genèric de carrer és l’únic que es pot ometre: 

Josep Pujadas Truch, 1A 

Però: 

Pg. de Prat de la Riba, 2 

 Fixeu-vos que el nom de la localitat no va subratllat i només porta majúscula 

inicial (no s’escriu tot amb caixa alta). En el cas de topònims amb article, com 

és el cas del Masnou, l’article s’escriu amb majúscula a principi de línia o 

després del codi postal, però s’escriu amb minúscula i fa les contraccions 

corresponents (al, del, pel) dins d’una frase. 

 

08320 El Masnou 

Però: 

Visc al Masnou 

 

 En les adreces que s'escriuen amb la designació genèrica de la via urbana 

abreujada és possible, si volem reduir l'espai que ocupen, suprimir la preposició 

Nom i cognoms 

Càrrec i/o organisme (si escau) 

Via pública, número, pis i porta 

Codi postal i localitat 

 



de, o la preposició i l'article, que segueixen l'abreviatura. Per exemple, en el 

cas de carrer, són possibles les formes següents: 

C. de la Mare de Déu de Núria 

C/ de la Mare de Déu de Núria 

C. Mare de Déu de Núria 

C/ Mare de Déu de Núria 

 Quan l’adreça forma part d’una frase, no es fan servir les abreviatures de les 

vies urbanes i no es pot ometre la preposició de. I fixeu-vos que el nom genèric 

de la via, com que no és principi de línia, s’escriu amb minúscula. 

Viu al carrer d’Almeria. L’equipament d’Els Vienesos és al carrer de la 

Segarra. 

 No posem mai la preposició de quan el nom de la via és un adjectiu.  

Passeig Marítim 

 Les adreces també poden adoptar una forma abreujada dins del text quan 

apareixen entre parèntesis o després de dos punts.  

Cal presentar-ho a l’OAC (Roger de Flor, 23) 

 És infreqüent fer servir l’abreviatura núm. abans del número. 

 

L’ús de la coma i altres signes de puntuació 

 En les adreces, s’escriu una coma entre el nom de la via pública i el número, i 

també entre el número del carrer i el pis i la porta.  

 Després del pis, ja no es posa cap més signe de puntuació i només es deixa un 

espai entre els elements. 

Sant Miquel, 24, 2n 1a 

Pg. de Prat de la Riba, 34, bxs. 2a 

Pl. Miquel Martí i Pol, 4, esc. B 1r 3a 

 No posem cap punt al final de les línies de les adreces quan consignem la 

informació en línies diferents. 

 No fem servir cap guionet per separar el codi postal del nom del municipi. 

Tampoc no es fa servir el guionet per separar el número de pis de la porta. 

 

Les abreviatures més habituals de les vies urbanes 

 Com a criteri general, si es tracta d'un text normal, es recomana escriure 

sencers (és a dir, no abreujats) els noms de les vies urbanes. Ara bé, si es 

tracta d'un text sintètic, com ara un quadre sinòptic, una llista, el sobre d'una 



carta, una targeta, un imprès, el destinatari d’una carta, notificació, ofici, etc., se 

solen escriure abreujats. 

 Les abreviatures de les vies urbanes acaben amb un punt, llevat de la 

de carrer, que pot acabar amb un punt (c.) o amb una barra (c/), però no amb 

un punt i una barra a la vegada (c./ o c/. són incorrectes). 

 Les abreviatures de les vies urbanes, com la majoria d'abreviatures, s'escriuen 

amb minúscula, llevat que es trobin després d'un punt o a inici de línia (com és 

el cas de l'adreça en un sobre, en una llista...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No són correctes abreviatures com ara avda., plç., pç., cr. 

 

Altres abreviatures habituals en les adreces 

 Els nombres ordinals abreviats es representen amb la xifra seguida de l’última 

lletra del mot desplegat. És optatiu posar un punt després de la lletra, però a 

l’Ajuntament, com a criteri, no el posarem i tampoc no farem servir els números 

volats.  

 

 

 

 

 

Les abreviatures de vies urbanes més freqüents són les següents: 

avinguda av. 

baixada bda. 

carrer  c., c/ 

carretera ctra. 

passatge ptge. 

passeig pg. 

plaça  pl. 

 

També són usuals les següents, tot i que no hi ha aquest tipus de vies al 

Masnou: 

carreró  cró. 

rambla  rbla. 

ronda  rda. 

travessera trav. 

 

1r primer    1a  primera 

2n segon    2a segona 

3r tercer    3a tercera 

4t quart    4a quarta 

5è cinquè    5a cinquena 

6è sisè    6a sisena 

 



 

 

 

 Altres abreviatures habituals en les adreces, a banda de les de vies urbanes de 

l’apartat anterior són: 

 

 

 

 

 

 

 Bis no és una abreviació i, per tant, no porta un punt al final. 

 Km tampoc no porta punt al final perquè és un símbol i els símbols no duen 

punts: carretera N-II, km 12 

  

àtic   àt. 

baixos  bxs. 

entresòl  entl. 

escala  esc. 

principal  pral. 

sobreàtic  s/àt. 
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