
DEFINICIÓ

La carta és una comunicació escrita de caràcter interpersonal de contingut
general, no prevista en la tramitació d’un procediment administratiu.

CARACTERÍSTIQUES

La carta és la forma més usual de comunicació escrita i reflecteix el caràc-
ter i la personalitat de qui l’escriu, no únicament per allò que hi diu i la
manera com ho diu, sinó també pel tipus de paper, l’estil de la redacció, la
fórmula d’acomiadament, etc. Cal tenir-hi en compte, especialment, el
destinatari; així, convindrà modificar el registre lingüístic, el tractament
personal, el nivell de formalitat, etc., segons es tracte d’un estudiant, d’un
professor o d’una altra persona de fora de la Universitat.

El document administratiu més afí a la carta és l’ofici. La principal diferència
és que l’ofici conté estrictament informació oficial i és monotemàtic, es refe-
reix a un expedient en què s’integra i concreta documentalment una actuació
administrativa prevista legalment; en canvi la carta permet tractar diversos
temes i comporta un procés més lliure d’elaboració formal i de domini de la
tècnica de redacció; a més hi conté fórmules de salutació i comiat.

Hi ha tres tipus bàsics de carta segons el tema de què es tracte i del desti-
natari: la privada, la comercial i l’administrativa. A més, es parla de circu-
lar per designar les cartes que, amb una mateixa redacció, s’envien a mol-
tes persones diferents. Els criteris de redacció de cartes que ací es donen
afecten especialment les cartes administratives, però també es poden apli-
car a les comercials.

Pel que fa al tractament personal, cal distingir l’emissor del receptor. Per
al primer es pot triar entre la primera persona del singular (jo, més direc-
te i personal) o la primera del plural (nosaltres, de caràcter més impersonal
o col·lectiu). Per al receptor, la forma preferent és el tractament de vós; el
tractament de vostè (tercera personal del singular) estableix una relació dis-
tant, i el de tu (segona del singular) només és adequat en la correspondèn-
cia privada o en casos de gran amistat i confiança mútua.

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

ESTRUCTURA

Per aconseguir claredat, rigor i concisió en la redacció administrativa cal
estructurar el text de manera lògica. Aquest propòsit s’assolirà si es deli-
mita clarament les tres parts bàsiques de què consta la carta: l’entrada, el
cos i el tancament.
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1. Entrada
1.1 Capçalera
Sol estar impresa en el paper. Es troba situada a la part superior esquerra
del document i identifica, normalment amb el logotip, el nom i l’adreça
amb el telèfon, la institució o l’organisme que tramet la carta. La capçalera
també pot aparèixer a la part dreta del paper i, en alguns casos, al centre.

1.2 Identificació del destinatari
Els destinataris d’una carta poden ser particulars i institucions; la identifi-
cació s’ha de situar al marge superior esquerre del paper. La informació
bàsica és:

a) Particulars:
Nom i cognoms.
Adreça.
Codi postal i població.

b) Institucions:
Nom de l’organisme.
Secció, departament, etc., o càrrec a qui s’adreça la carta.
Nom i cognoms.
Adreça.
Codi postal i població.

1.3 Salutació
La carta conté una fórmula de salutació que ha d’estar d’acord amb el to
general que expressa el text i amb la relació que hi ha entre l’emissor i el
receptor.

Per a comunicacions solemnes i de màxima consideració es pot fer servir
Distingit senyor, Distingida senyora. En ocasions en què no es coneix personal-
ment el destinatari, la fórmula que s’hi usa, neutra però alhora respectuo-
sa, és Senyor, Senyora. Quan el redactor i el destinatari es coneixen personal-
ment, i si hi ha una relació d’amistat o si mantenen correspondència habi-
tualment, es pot usar una fórmula més pròxima i afectuosa: Benvolgut senyor
(o amic, company, etc.), Benvolguda senyora (o amiga, companya, etc.).

Gràficament si s’usa més d’una paraula, s’han de posar en línies diferents:
Distingit professor, Benvolguda companya,
Distingida professora, Benvolgut company,

Immediatament després de la fórmula de salutació es posa una coma, ja que
aquest signe de puntuació s’adiu més que altres (com ara els dos punts o el
punt) amb l’essència de vocatiu que tenen la major part de les salutacions
inicials; després, i a banda, es redacta el contingut del document.
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2. Cos de la carta

Abans de redactar una carta, cal seleccionar la informació que ha d’incloure i
organitzar-la en blocs homogenis, de manera que cada idea, cada informació
diferent, aparega, a la vista del lector, independent; açò es pot aconseguir fàcil-
ment si s’estructuren els diferents continguts en paràgrafs breus i separats.

Els continguts s’han d’organitzar de manera lògica:
Presentació de l’assumpte.
Desenvolupament dels diversos fets, arguments, etc.
Conclusió: síntesi, petició, etc.

Segons el grau de formalitat (que ja s’ha establert amb la fórmula de salu-
tació), s’ha de resoldre la redacció dels continguts que es vol comunicar i el
tractament personal que s’hi utilitze.

3.Tancament

3.1 Comiat

Comprèn el comiat, la signatura, la datació i, si n’hi ha, la informació oca-
sional.

Reflecteix el grau de formalitat de la carta, i ha de mantenir una correlació
directa amb la fórmula de salutació i estar d’acord amb el to general del text.

Fórmules de comiat més usuals ordenades de major a menor cortesia:
• Us salude/saludem amb respecte
• Aprofite/aprofitem l’ocasió per saludar-vos atentament
• Ben atentament
• Atentament
• Cordialment
• Una salutació cordial
• Ben cordialment

Després del comiat es posa una coma, si el sentit de la frase s’enllaça amb
la signatura; altrament, un punt.

3.2 Signatura

La carta, com que és un document interpersonal, dóna preferència a la per-
sona sobre el càrrec; aquest se situa al final i, a diferència de l’ofici, no porta
article determinat. L’estructura és, doncs, la següent:

(Signatura.)
Nom i cognoms.
Càrrec.
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3.3 Datació
Ha d’anar després de la signatura. Si el paper de carta duu impresa l’adreça i
la localitat ja hi consta, se’n pot prescindir i la datació es pot reduir a expres-
sar el dia, el mes i l’any. Si no és així, cal indicar, en primer lloc, la localitat i,
després d’una coma, la data: el dia (en xifres), el mes (en lletres minúscules)
i l’any (en xifres i sense punt). Tampoc es posa punt i final a la datació.

Les cartes poden tenir una doble datació; d’una banda, la data que correspon
a la redacció del text i, d’una altra, la del registre; amb caràcter general,
aquesta és la que té autèntic valor administratiu.

3.4 Informació ocasional
Aquest tipus d’informació s’introdueix per mitjà de les sigles PD (post data,
quan l’afegit es fa en una data posterior a la de l’escrit), PS (post scriptum,
simplement després de l’escrit) o NB (nota bene, quan es vol insistir sobre
algun aspecte que ja s’ha tractat en la carta).

Aquestes notes afegides al text de les cartes no són recomanables en la
correspondència administrativa. S’introdueixen fora del cos de la carta, al
peu de l’escrit, i són informacions addicionals com ara les referències a
documents, annexos, relació de persones a les quals s’ha tramès una còpia de
la carta, etc.

En aquest apartat final també es pot fer constar, si escau (normalment per a
control intern), la identificació de l’emissor; així, s’hi pot trobar les inicials
de qui redacta –en majúscules– i les de qui transcriu el text –en minúscules–
separades per una barra inclinada; per exemple: FPM/jab.

TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA

Pel caràcter de la carta, que pot tractar qualsevol tema, la terminologia és l’es-
pecífica del llenguatge administratiu i la pròpia de la llengua general.
L’expressió narrativa del text, però, fa que certs elements lèxics hi tinguen una
major rellevància; els principals són els connectors i la fraseologia relacional.

• En resposta a la vostra carta...
• Ens plau comunicar-vos que...
• Us fem saber que...
• Us comuniquem...
• A fi de... us demanem que...
• Com que tenim el propòsit de...
• Ens permetem demanar-vos...
• Acusem rebuda de la carta...
• Pel que fa a la vostra carta de data...



• Us agraïm la confiança que...
• Rebeu la nostra sincera felicitació.
• Us agraïsc per endavant...
• Confiem que...
• Us done les gràcies per...
• Agraïm el vostre escrit...
• Esperem la vostra resposta.
• Rebeu una afectuosa enhorabona.
• Lamentem haver-vos d’informar...
• Us avisem que hem rescindit...
• Ens veiem obligats a negar-vos...
• A partir del dia... donarem per cancel·lat el compromís.

REMARQUES

• La distribució del text en una carta obeeix a unes condicions estètiques i
pràctiques. La principal característica és l’alineació per l’esquerra de tots
els textos seguint l’eix vertical que dibuixen les línies del logotip o de la
denominació de l’organisme. Cal separar els paràgrafs amb un doble espai
i no fer-hi cap entrada o sagnat.

Alguns elements que configuren el disseny dels documents (amplada dels
marges, situació del logotip i de l’adreça, etc.) ja vénen determinats pels
programes d’identificació visual de cada organisme; en tot cas, i com a
criteri orientatiu:

- Entre el marge superior del paper i la primera ratlla escrita es pot
deixar un espai en blanc de tres centímetres aproximadament.

- Entre l’última ratlla escrita i el marge inferior, uns dos centímetres.
- Entre el marge esquerre del paper i el començament de cadascuna

de les ratlles, tres centímetres.
- El marge de la dreta pot ser de dos centímetres.

• En els sobres de les cartes, l’adreça del destinatari s’ha d’escriure en l’es-
pai corresponent al quadrant inferior dret.
Les dades del remitent s’han d’escriure en la part superior del sobre per
la banda de darrere, tot i que hi ha casos en què ja figuren impreses en la
part inferior esquerra de l’anvers. En tot cas s’hi ha de posar la identifi-
cació completa de l’emissor i expressar-hi clarament el departament, la
secció, el negociat, etc., i l’adreça completa de qui tramet el document.

• La circular, a més d’una modalitat de carta, també és una disposició admi-
nistrativa dictada pels òrgans superiors de l’administració sobre l’orga-
nització interna i el funcionament dels serveis que en depenen.
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Institut de Formació Professional Ramon Llull
Sra. Laura Gisbert i Navarro
C/ Pintor Castell, 3
03080 Alacant

Senyora Gisbert,

Us agraïsc, primer de tot, la col·laboració demostrada pel personal del vostre centre,
per l’orientació i les facilitats que ens va donar a l’hora de consultar la bibliografia
de què disposeu en aqueix institut.

El Servei de Normalització Documental de la Universitat d’Alacant ha iniciat
recentment la publicació d’un Manual de normalització documental que ha de ser-
vir de guia i de norma per als funcionaris d’aquesta administració a l’hora d’elabo-
rar documents administratius i de fixar-hi criteris de redacció i d’estil. Pel caràcter
general d’aquesta publicació —vàlida tant per al català com per al castellà— i com
que l’estudi del disseny documental forma part d’algunes matèries impartides al
vostre institut, d’acord amb la conversa mantinguda, us en tramet un exemplar.

Al llarg de l’any eixiran publicats els fascicles posteriors que ja us farem arribar.
Espere que siga d’utilitat tant al professorat com a l’alumnat del vostre centre. En
tot cas ens resultaria molt interessant qualsevol aportació de la vostra experiència.

Atentament,

Jaume Altava Bellmunt
Cap de Normalització Documental

Alacant, 24 de gener de 2001
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Conselleria de Cultura i Educació
Sra. Carme Pla i Betoret
Avinguda de Campanar, 32
46015 València

Senyora consellera,

En primer lloc, us vull agrair la vostra presència en l’acte de presa de possessió de
Josep Pons i Llorens com a gerent de la Universitat i el suport que vau atorgar al Pla
d’inversions 2001-2004 d’aquesta Universitat, en la reunió del dia 1 de març de 2001
de la Comissió Universitària de les Corts Valencianes.

Així mateix, i per complir el que es preveu en els Estatuts de la Universitat Jaume I,
us comunique que avui mateix s’ha tramès al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana la normativa que, amb l’aprovació unànime del Claustre i del Consell
Social, regula la figura de la Sindicatura de Greuges de la Universitat.

Pel que fa a la vostra proposta de data per a la reunió dels rectors de les universitats
valencianes, us agrairia que la traslladàreu a la setmana següent, ja que altrament
obligacions de docència universitària m’impedirien assistir-hi.

Per acabar, aprofite l’ocasió per invitar-vos a l’acte d’investidura dels nous doctors
hororis causa per la Universitat Jaume I que tindrà lloc el pròxim dia 6 d’abril de
2001, a les 10 h, a la sala d’actes Alfons el Magnànim, de la Facultat de Ciències
Juridíques i Econòmiques, del campus del Riu Sec.

Atentament,

Felip Palau Morellà
Rector

Castelló de la Plana, 13 de març de 2001
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