
 

ALTRES + NUMERAL 
 
La construcció ‘altres + numeral’ és incorrecta , ja que és un calc del castellà. 
Es pot substituir per ‘numeral + més’ .  
 
En canvi, sí que és correcta si va precedida d’article  i en lloc de tractar 
d’allargar una referència prèvia vol reprendre un tema conegut. Ex.: Les altres 
dues persones han quedat ferides, però estan fora de perill. 
 
Exemples: 

 
No: Altres tres detinguts declaren ara a comissaria. 
Sí: Tres detinguts més declaren ara a comissaria. 
Sí: Els altres tres detinguts declaren ara a comissaria. 

 
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. Dos morts i altres set ferits en un accident de trànsit a la carretera de 
Mataró. 

 
2. Altres tres corredors han estat eliminats de la cursa per haver donat 

positiu en les anàlisis antidopatge. 
 

3. A l’incendi als afores de Barcelona han arribat altres dues dotacions de 
Bombers per substituir els companys que feia estona que intentaven 
apagar el foc. 

 
4. En l’operatiu van ser detingudes 16 persones més, encarregades 

d’executar les directrius del capitost del grup. Altres set detencions per 
blanqueig de capital van ser realitzades al novembre a Alacant, a les 
quals es van sumar altres cinc de membres de l’entramat de 
narcotraficants a Algesires (Cadis). 

 
5. Els dos dies d’espera per a l’evacuació de gel i una tempesta que va 

durar altres 13 dies van complicar la consecució d’aquest difícil repte i 
van obligar Bosch a carregar amb més material i sumar 10 quilos més al 
trineu. 

 
6. Altres sis casos procedents d’Andorra hauran de ser dictaminats pels 

mateixos membres del tribunal que han de discutir si s’ha produït o no la 
vulneració dels drets humans denunciats en aquest cas. 

 
7. Aquestes propostes se separen en 10 mesures sobre els drets de les 

persones i unes altres 10 en l’àmbit de política social. 
 

8. La humanitat ha necessitat més de 50 mil anys per arribar a tres mil 
milions i després hem estat capaços de duplicar aquesta xifra en uns 
altres 50 anys. 



 

9. Detenen l’alcalde d’Alcaucín i altres 12 persones per delictes urbanístics 
a Màlaga. 

 
10. Espanya enviarà a principis d’any altres 511 soldats per atendre les 

demandes de l’administració nord-americana i de l’OTAN davant la nova 
estratègia de la comunitat internacional a l’Afganistan.  


