
LES ABREVIATURES 

1. Definició 

Representació d’alguna paraula per alguna o algunes de les seues lletres. 

2. Grafia de les abreviatures 

2.1. Les abreviatures sempre porten punt final. 

article: art., etcètera: etc. 

2.2. Algunes porten una barra inclinada. 

carrer: c/, referència vostra: r/v, compte corrent: c/c(.) 

2.3. Les abreviatures de tractament s’escriuen amb majúscula inicial. 

Sr. (Senyor), Dr. (Doctor), Hble. (Honorable). 

3. Plural de les abreviatures 

3.1. Com a norma general, s’afig una -s per a fer el plural. 

art., arts., vol., vols. 

4. Les abreviatures numèriques 

4.1. Preferiblement amb la lletra arran de línia. 

1r., 2n., 3r., 4t., 5é. (o sense punts) 

5. Normes d’ús de les abreviatures 

5.1. Com a norma general cal evitar l’ús d’abreviatures en el text. L’única 
excepció és etc., i fins i tot cal evitar-la quan quede en una línia diferent de la 
sèrie que seguix. Cal tenir en compte que no es posen mai els punts 
suspensius darrere d’etc. 

 
5.2. S’admet l’ús d’abreviatures en mapes, taules o quadres estadístics, 

llistes, classificacions, textos publicitaris, referències entre parèntesis, en 
diccionaris, etc. 

 
5.3. Sempre s’escriuran en redona, encara que el nom sencer vaja en 

cursiva. 

a.m. (ante meridiem). 

5.4. Conserven l’accent que du la paraula completa. 

màx. (màxim), pàg. (pàgina), núm. (número). 

6. Abreviatures més usuals 

A més de les abreviatures numériques, s’usen sovint les abreviatures del dies 
de la setmana i dels mesos de l’any. Els mesos de març, maig i juny no tenen 
abreviatura. 



 

dl. dilluns gen. gener 
dt. dimarts feb. febrer 
dc. dimecres abr. abril 
dj. dijous jul. juliol 
dv. divendres ago. agost 
ds. dissabte set. setembre 
dg. diumenge oct. octubre 
  nov. novembre 
  des. desembre 

 
 

a/ a l’atenció de adj. adjunt 
adm. administració admtiu. administratiu 
admtiva. administrativa aj. ajuntament 
art. article av. avinguda 
b. barri bl. bloc 
c. o c/ carrer cap. capítol 
c/c compte corrent cra. o ctra. carretera 
dir. director/a, direcció dta. dreta 
ed. edició, editorial, editor/a esq. esquerra 
etc. etcètera ex. exemple 
fra. factura f.f. franc fàbrica 
gov. govern gral. general 
h. habitants Hble. Honorable 
Il·ltre. Il·lustre impt. impost 
J. de 1a. Inst. Jutjat de primera instància J. Dir. Junta Directiva 
llic.  llicenciat /ada ltda. limitada 
màx. màxim m/c al meu càrrec 
Mgfc./a. Magnífic/a M. Hble. Molt Honorable 
mín. mínim M. Il·ltre. Molt Il·lustre 
núm. número nom. nominal 
o/ a l’ordre de O. ordre 
pàg./p. pàgina p.d. per delegació 
p.d./PD postdata pg. passeig 
pl. plaça p.o. per ordre 
ref. referència reg. registre 
r/n referència nostra r/v referència  

   vostra 
s. segle secr. secretari/ària 
secr. Secretaria s/n sense número 
Sr. senyor Sra. senyora 
t/ taló tel. telèfon 
v/ valor v. o veg. vegeu 
v. i p. vist i plau vol. volum 

 


