LLUR

El pronom possessiu llur(s) fa referència a diversos posseïdors de tercera
persona.
 Les interpel·lacions poden concloure amb la presentació d'una moció,
amb la qual la cambra manifesta llur posició o fixa objectius i dóna
instruccions al Govern respecte a la qüestió debatuda.
 Les interpel·lacions poden concloure amb la presentació d'una moció,
amb la qual la cambra manifesta la seva posició o fixa objectius i dóna
instruccions al Govern respecte a la qüestió debatuda.
 Els governs locals de Catalunya tenen competències pròpies en matèria
de foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants, tenint en
compte llur capacitat de gestió, les lleis sectorials aprovades pel
Parlament i el principi de suficiència financera.
 Els consumidors tenen dret a la protecció de llurs legítims interessos
econòmics i socials, a la protecció jurídica, administrativa i tècnica i a la
informació.

D’acord amb el Llibre d’estil del Parlament de Catalunya, en els textos
parlamentaris es fa servir el possessiu llur(s), perquè és adequat al nivell
de formalitat molt alt propi dels textos parlamentaris, perquè ajuda a
desfer ambigüitats i perquè és ambivalent pel que fa al gènere (al
contrari de el seu / la seva).
~ Els centres que criïn animals d'experimentació han d'estar inscrits en el
registre, com a requisit imprescindible per al seu funcionament
 Els centres que criïn animals d'experimentació han d'estar inscrits en el
registre, com a requisit imprescindible per a llur funcionament
~ els cossos de policia i els seus agents i les seves agents
 els cossos de policia i llurs agents.
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Cal tenir en compte, però, que l’ús de llur per a evitar l’ambigüitat només
és possible quan els substantius que es podrien referir al posseïdor són
de nombre diferent i només un és en plural.
~ La conselleria i les delegacions han de presentar la seva memòria
d’activitat abans del mes de maig
 La conselleria i les delegacions han de presentar llur memòria
d’activitat abans del mes de maig

L’ús del llur a vegades implica un punt d’imprecisió, ja que es perd la
individualitat dels posseïdors. Per això, quan es vulgui destacar la
individualitat dels elements d’un conjunt és preferible especificar-ho
d’alguna altra manera.
~ L’entitat adjudicatària ha de considerar tots els assegurats en bon estat
de salut, sigui quin sigui llur estat de salut, sense sol·licitar cap revisió
mèdica o informes mèdics de qualsevol mena.
 L’entitat adjudicatària ha de considerar tots els assegurats en bon estat
de salut, sigui quin sigui l’estat de salut de cada un, sense sol·licitar cap
revisió mèdica o informes mèdics de qualsevol mena.
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