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LES ABREVIACIONS 

 

Una abreviació és una reducció d’un mot o d’un conjunt de mots al mínim intel·ligible, 

amb la finalitat d’estalviar espai. 

 

L’ús de les abreviacions s’ha de limitar a determinades situacions. Són apropiades per a 

casos en què cal comprimir el text (capçaleres, peus de documents, llistes, carpetes, etc.) 

i també són un mitjà per no haver de repetir determinades formes, sovint llargues, que 

apareixen en els textos jurídics, com ara títols de textos normatius, noms d’institucions, 

etc. En general, si hem d’utilitzar una abreviació que pot ser desconeguda pel receptor, cal 

desplegar-la entre parèntesis el primer cop que aparegui. 

 

Així, per exemple: 

 

D’acord amb l’article 34 de l’LGSS (Llei general de la Seguretat Social), l’execució contra el 

patrimoni del deutor a la Seguretat Social es fa per mitjà d’una provisió. 

 

Finalment, cal tenir en compte que les abreviacions no es poden separar a final de ratlla 

del mot o la xifra que acompanyen.  

 

� Tipus d’abreviacions 

 

N’hi ha de tres tipus: abreviatures (pàg.), sigles i acrònims (TSJC i MUGEJU, 

respectivament) i símbols (h).  

 

En un mateix text s’ha de seguir un criteri de coherència: no s’han de barrejar tipus 

diferents d’abreviacions per a una mateixa paraula (alternança de s. a. i SA, per exemple).  
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� Les abreviatures 

 

Són abreujaments d’un mot o d’un grup de mots mitjançant la supressió d’algunes lletres 

internes (dept. per departament) o finals (núm. per número ). S’indica amb un punt o una 

barra, i en alguns casos amb un dels dos signes indistintament (c. o c/ ).  

 

Quan no estan establertes, es formen amb un punt situat davant la primera vocal de la 

síl·laba a partir de la qual s'escurça el mot. 

 

• centr. → centraleta 

• int. → interès | interí/ina | interior 

• secc. → secció 

 

Les abreviatures segueixen les regles d’ortografia com en una paraula normal. Per tant, 

s’escriuen amb majúscula inicial només si es troben després d’un punt o a inici de línia. 

També s’escriuen amb majúscula inicial, sempre, les formes abreujades dels noms de 

persona (M. per Maria), dels tractaments genèrics (Sr./Sra./Srs./Sres. i Dr./Dra.) i dels 

tractaments protocol·laris (Il·ltre., Il·lma., etc.). 

  

Així mateix, si el mot sencer porta accent, l’abreviatura el conserva (àt. per àtic). A més, 

les abreviatures s’apostrofen, si escau, com ho faríem si es tractés d’un mot sense 

abreujar. 

 

Quant a les formes de femení i plural, quan l’abreviatura acaba amb un punt i l’última 

lletra coincideix amb l’última lletra del mot sencer, adopta formes diferents (Sr., Sra., Srs., 

Sres.). Ara bé, quan, tot i acabar amb punt, la lletra final de l’abreviatura no coincideix 

amb la lletra final del mot sencer, l’abreviatura és invariable per al singular i el plural i per 

als dos gèneres (pàg. per pàgina/es  i adv. per advocat/ada, respectivament). 
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Pel que fa als numerals ordinals, segueixen un criteri de formació particular, atès que 

inclouen xifres. Si van en singular, es representen amb la xifra seguida de l’última lletra 

del mot desplegat. És optatiu posar punt darrere la lletra. 

 

1r/1r.   primer 

1a/1a.   primera 

5è/5è.   cinquè 

5a/5a.   cinquena 

 

 

Quan els ordinals van en plural, s’abreugen escrivint la xifra seguida de les dues últimes 

lletres de la paraula sencera. 

 

1rs/1rs.   primers 

1es/1es.   primeres 

5ns/5ns.   cinquens 

5es/5es.   cinquenes 

 

 

L’abreviatura dels dies de la setmana també segueix un criteri particular, ja que es forma 

amb la primera lletra del mot (d), que és comuna a tots, i una segona lletra pròpia 

(interna), que la diferencia de la resta i per tant permet identificar-la. 

 

dl. dilluns     dv. divendres 

dt. dimarts     ds. dissabte 

dc. dimecres    dg. diumenge 

dj. dijous 
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� Les sigles i els acrònims 

 

Les sigles són les abreviacions que es formen amb majúscules, generalment amb les 

inicials dels substantius i adjectius de la denominació que representen. Aquest recurs 

gràfic ens estalvia de repetir el sintagma sencer cada vegada al llarg del text. 

 

LOPJ (Llei orgànica del poder judicial) 

BOP (Butlletí Oficial de la Província) 

CNP (Cos Nacional de Policia) 

 

Els acrònims es formen més lliurement, amb la intenció de poder ser llegits per síl·labes, 

com un mot.  

 

MUGEJU (Mutualitat General Judicial) 

 

Les sigles i els acrònims s’escriuen amb majúscules, sense deixar espais en blanc entre les 

lletres i sense marcar la suspensió de lletres i mots amb punts. 

 

DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) 

 

En el cas dels acrònims, però, si corresponen a noms propis també es poden escriure en 

minúscula, llevat de la lletra inicial. 

 

INCASOL o Incasol (Institut Català del Sòl) 

 

Per indicar la sigla en plural, s’afegeix la marca de nombre a l’article que acompanya la 

sigla (els BOP). Convé evitar, doncs, la duplicació de lletres com a marca de plural, que 

només es conserva en casos consolidats per l’ús, com per exemple en el cas de CCOO 

(Comissions Obreres). 
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A l’hora d’apostrofar els articles el i la i la preposició de davant de sigles, cal tenir en 

compte certes condicions, la primera de les quals és si es llegeixen com si fossin una 

paraula sencera o bé lletra per lletra: 

 

1. Les que es llegeixen com si fossin paraules senceres 

 

No tenen cap particularitat respecte a una paraula sense abreujar. 

 

el BOE, l’IVA, el NIF, d’IBI, del DOGC 

 

2. Les que es llegeixen lletra per lletra 

 

a) Començades per vocal (s’inclouen dins d’aquest grup les sigles començades per una 

consonant el nom de la qual comenci per vocal) 

 

— S’apostrofen l’article el i la preposició de. 

 

de l’ET, d’IRPF 

l’RH, d’RDL 

 

— L’article la s’apostrofa seguint les normes generals d’apostrofació (no s’apostrofa 

davant de sigles començades amb i o u àtones, tal com passaria amb els mots la 

indústria, la impremta, la universitat o la unió). Cal tenir en compte que l’accent 

recau sobre la vocal tònica de la darrera lletra. 

 

l’AP, l’AN 

l’LTJ, l’LJCA, l’STC, l’SA 

la IT, la ITC, la IP 
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b) Començades per consonant 

 

No s’apostrofa davant de sigles començades amb una consonant el nom de la qual 

comenci també per consonant. 

 

el TSJC, del PJ, la JRA, la GC, el DNI 

 

� Els símbols 

 

Són signes gràfics que representen una paraula, un sintagma o un valor, que tenen una 

sola forma invariable fixada per institucions oficials i internacionals competents. 

 

No porten punt final per marcar l’escurçament. No admeten la marca de plural. 

 

cm (centímetre/s) 

les 14 h (les 14 hores) 

% (tant per cent) 

€ (euro) 

$ (dòlar) 

 

La majoria dels símbols s’escriuen en minúscula. S’escriuen en majúscula, però, a més 

d’algun altre cas específic, les unitats de mesura que deriven d’un nom propi, els punts 

cardinals i la majoria d’unitats monetàries internacionals. 

 

watt   W 

ampere   A 

volt   V 

 

est   E 

nord   N 

nord-est   NE 
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nord-nord-est NNE 

 

euro   EUR 

ruble   RUB 

iuan   CNY  

ien   Y 

 

Al fitxer en pdf Llista d’abreviacions us presentem les més usuals en l’àmbit de la justícia, 

ordenades alfabèticament, en dues parts, segons l’entrada dels mots: per conceptes i per 

abreviacions.  

 

 


