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Saps què? 

Al text petit hi ha la bona abreviatura 

 

Les abreviatures són pràctiques quan hem de reduir el text per 

necessitats d’espai (en capçaleres, llistes, peus de pàgina, etc.). 

Per tant, és recomanable reservar-ne l’ús per a aquests contextos i 

optar per les formes sense abreujar en el cos d’un document.    

 

Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona 

Rda. Ferran Puig, 24, bxs. [en una capçalera] 

     El Jutjat Mercantil número 1 de Girona és a la ronda Ferran Puig, 24, baixos. 

 

A l’hora d’escriure-les, has de tenir en compte una sèrie d’aspectes formals. En primer 

lloc, sempre mantenen l’accent del mot sencer.  

 

pàg. (pàgina) núm. (número) tít. (títol) 

 

En segon lloc, conserven la majúscula del mot quan pertoca per la posició que ocupa dins 

el text (després de punt, a inici de línia, etc.) o per la seva naturalesa (topònims, noms de 

persona, de textos normatius, etc.).  

 

Núm. de registre: 23/98 [a inici de ratlla] assumpte núm.: 3/98 [enmig de frase] 

el C. civil (Codi civil) obra de J. V. Foix (Josep Vicenç Foix) 

 

Les abreviatures d’algunes formes de tractament, com ara senyor i doctor, en són 

excepcions, ja que sempre van en majúscula, encara que la forma sencera s’escrigui en 

minúscula.  

 

el Sr. Masdéu i el Dr. Font (el senyor Masdéu i el doctor Font)  

 

En tercer lloc, sempre acaben en un signe de puntuació o en contenen un; generalment és 

un punt i ocasionalment una barra.  

 

���� pg (passeig) ���� c./ o  c/. (carrer) ���� s/n. (sense número) 

���� pg. ���� c/ o  c. ���� s/n 

  

Finalment, només tenen formes pròpies per al plural i per al femení les abreviatures en 

què l’última lletra coincideix amb l’última lletra de la paraula desplegada. En cas contrari, 

són invariables.  

 

���� els arts. 23 i 25 del Codi penal  ���� les cpl. (caporales) Anna Mir i Júlia Sans 

���� els art. 23 i 25 del Codi penal  ���� la cpla. Anna Mir i la cpla. Júlia Sans 

   ���� les cples. Anna Mir i Júlia Sans 

  

Pots enviar-nos consultes i suggeriments a serveilinguistic.dj@gencat.cat. 

 

 


