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Abreviacions repàs 
 
Recordeu que cal fer un ús mesurat de les abreviacions, quan per manca d’espai no hi hagi 
altra solució, i cal valorar-ne l’ús segons el grau de formalitat del text i els destinataris a qui 
s’adreça. Les abreviacions es poden classificar en: abreviatures, sigles i acrònims, i símbols. 
 

Abreviatures 
 
Definició 
Escurçament gràfic d’un mot o sintagma, que es forma suprimint les lletres internes o finals i 
s’indica amb un punt o una barra. 
 
Escriptura 
Porten al final un punt o una barra (mai totes dues coses). 

c. c/ (però no *c./) 
 
Si l’abreviatura coincideix amb el final de frase, només s’hi escriu un punt (tot i que recordeu 
que no és recomanable usar abreviatures dins d’un text):  

Han inaugurat el pavelló mpal. 
 
Només tenen plural les abreviatures que contenen la part final del mot. La resta són invariables. 

El plural de ctra. (carretera) és ctres. En canvi, els plurals de pàg. (pàgina) i tel. (telèfon) són 
pàg. i tel., respectivament (i no *pàgs. i *tels., no s’hi afegeix la essa).  

 
Per abreujar un nom de persona, s’escriu la lletra inicial del nom.  

M. del Mar Bonet, À. Guimerà 
 
Si cal, les abreviatures s’apostrofen com si es tractés de paraules senceres. 

L’Excm. Sr. 
 

En el cas dels ordinals, els abreugem amb la xifra seguida de l’última lletra del mot desplegat. 
1r, 1a, 2n, 2a, 3r, 3a, 4t, 4a... 

En plural, s’escriu la xifra seguida de les dues últimes lletres de la paraula sencera. 
1rs, 1es, 2ns, 2es, 3rs, 3es, 4ts, 4es...  

 
 

Sigles i acrònims 
 
Definició  
Lletra o lletres inicials d’un o més mots usades com a abreviació. 
 
Escriptura 
Penseu que en una organització com l’Ajuntament fem servir sovint moltes sigles que ens 
semblen molt habituals, però que no sempre són intel·ligibles per la ciutadania: OAC, CFPAM, 
OMIC, EMUMM, OME, PIJ, OLH, PEM... Sempre que sigui possible, quan ens adrecem als 
ciutadans i ciutadanes, cal desplegar les sigles. 
 
Les sigles es formen amb la primera lletra de cada mot ple: OME (Oficina Municipal 
d’Escolarització), OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana). D’altres inclouen en la formació articles o 
preposicions: CiU (Convergència i Unió), CPNL (Consorci per a la Normalització Lingüística).  
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Els acrònims no es formen necessàriament amb la inicial dels mots: EMUMM (Escola Municipal 
de Música del Masnou). 
 
En català, no es dupliquen les lletres per marcar el plural d’una sigla: les AV (associacions de 
veïns), i no *AAVV; RH (i no *RRHH, per Recursos Humans). En alguns casos ja consolidats 
s’admet la duplicació: CCOO (Comissions Obreres).  
 
Tampoc no afegim una essa ni una essa apòstrof per fer el plural: He comprat tres CD (i no 
*CDs ni *CD’s). 
 
Recordeu que les sigles i els acrònims s’escriuen sense deixar espais en blanc entre les lletres 
i sense punts: CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a la Dona), i no *C I R D ni *C.I.R.D. 
 
Hi ha sigles que es formen per la unió d’una inicial i una xifra. De vegades, en aquests casos, 
es fa servir un guionet: TV3, N-II. 
 
A l’hora d’apostrofar o no una sigla, cal tenir en compte com la pronunciem. 
 
 a) Pronunciació sil·làbica: Les sigles que es llegeixen com un mot corrent, s’apostrofen 
segons les regles d’apostrofació habituals: el PIJ, l’OME, l’OAC, l’EMUMM, de RENFE, la UOC. 
 
 b) Pronunciació lletrejada: Les sigles que es llegeixen lletra per lletra, es considera la 
forma que tenen en pronunciar-les, tenint en compte que l’accent recau a l’última lletra. Prenent 
la forma tal com es pronuncia, s’apliquen les normes d’apostrofació. Així, davant d’una sigla 
que comença per vocal, l’article el i la preposició de s’apostrofen sempre: l’IPC (l’i-pe-cé), 
d’UGT (d’u-ge-té). Però l’article la no s’apostrofa si la vocal inicial és i o u: la UPC (la u-pe-cé). 
Si la lletra inicial és una consonant, els articles el i la i la preposició de s’apostrofen quan el 
nom de la consonant comença amb vocal: el PP (el pe-pé), l’NBA (l’ena-be-à), l’FMI (l’efa-ema-
í). 
 

Símbols 
 
Definició  
Signe gràfic, en la ciència i la tècnica, que representa una paraula, un sintagma o un valor. 
 
Escriptura 
Els símbols no porten mai un punt abreviatiu: 13 min, 4 cm, 13 h 
 
Se sol deixar un espai entre el símbol i la xifra que acompanya (80 m), tret d’alguns casos: 5%, 
18’’ 
 
Els símbols de les unitats de mesura s’escriuen amb minúscula, tret que provinguin d’un nom 
propi. Per tant, escrivim kg, km, l, m (i no *Kg, *Km, *L, *M). En canvi: N (newton) o Pa (pascal). 
 
Els símbols dels punts cardinals també s’escriuen amb majúscules: E (est), NE (nord-est), S 
(sud)... 
 

 

 
La pregunta del mes 
 

Quines abreviatures corresponen a les paraules següents: avinguda, baixos, carretera, 
passatge, passeig, plaça? 
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Resposta  
 

avinguda av. 
baixos  bxs. 
carretera ctra. 
passatge ptge. 
passeig  pg. 
plaça  pl. 
 

 
La dosi extra 
 
Per saber-ne més:  
 
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/Arxius/abrevia.pdf 
 


