Abreviacions. Definició i tipus
• Definició:
• són els mecanismes que té la llengua per a escurçar
paraules, frases o conceptes a fi de fer més senzilla la
redacció d’un text, facilitar la visualització de dades, etc.
Restriccions:
cal reduir-ne l’ús als casos que no perjudiquen la
comprensió del text i no alteren la imatge gràfica d’un
document
Tipus:

Abreviatures
Sigles (i acrònims)
Símbols

Abreviatures
• Es formen per truncament o suspensió
• (ajud. ⇒ ajudant/a, b. ⇒ barri)
• o per contracció (Sr. ⇒ senyor; ctra. ⇒ carretera).
Quan són formades per contracció, se’n pot formar el
femení i el plural: Sra., Sres. Si procedeixen de
truncaments, han de romandre invariables: prof.
En l’abreviació de sintagmes no es pot ometre cap
partícula gramatical: com. de serv. (comissió de serveis)..
Cal apostrofar les abreviatures segons la regla general i
mantenir l’accent, si escau: núm., l’assoc
Formació de noves abreviatures: primera síl·laba +
consonants de la següent + punt o barra: doc.

Sigles

(inicial de cada mot)
•

Tipus:
–
Creació pròpia: CVC (Consell Valencià de Cultura).
–
Traducció: ONU (Organització de les Nacions unides) <UNO
(en angl.).
–
Manlleu: ISO (International Organization for Standardization),
radar (Radio Detecting and Ranging).

•

Formació:
–
Sigla pròpiament dita (formada amb inicials): AVL.
–
Sigla impròpia: CiU.

–

Acrònim (grup de lletres): Termcat, Gestapo (=Geheime
Staatspolizei).

•

Manera de llegir-les:
–
Alfabètiques: com a successió de lletres (UPV, FBI).
–
Sil·làbiques: com a paraules (OTAN, UEFA). Aquestes
s’apostrofen d’acord amb les regles generals.

Símbols
•

Els criteris són més homogenis i es produeixen menys vacil·lacions

•

Són representacions
internacional.

•

Es poden escriure amb majúscules o minúscules, independentment
de la tipografia general del text, segons cada cas. No tenen mai
marca de gènere o nombre i s'escriuen sense punt.

•

Si una quantitat apareix en lletres no es pot escriure el símbol: *
trenta cm

•

En alguns casos no s’ha de separar la xifra i el símbol: 21º, 37%

•

S’escriuen en redona i es lliguen verbalitzats: 1 h 25 min 58 s
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