PARTS DEL DIA I EXPRESSIÓ DE LES HORES
Les parts del dia es reparteixen convencionalment de la manera següent:
Part del
dia

matinada

matí

migdia

tarda

vespre

nit

Hora

00.1504.14

04.1511.14

11.1514.14

14.1518.14

18.1522.14

22.1500.14

 La reunió va començar a les dues i deu del migdia i va acabar a un
quart de sis de la tarda.
 La trobada es va allargar fins a les dotze de la nit i tretze minuts.
Les expressions a la tarda, al vespre, etc., es construeixen amb la preposició a:
 per la tarda
 a la tarda
a) En els textos aprovats i en les actes de les sessions parlamentàries, les
hores s’expressen amb lletres segons la manera tradicional a Catalunya, és a
dir, indicant primer l’hora tocada o, si s’escau, els quarts complets abans de l’hora
següent, després la part del dia de què es tracta i finalment els minuts
transcorreguts des de l’hora o el quart indicat:
~ els programes es poden emetre entre les vint-i-dues i les sis hores
 els programes es poden emetre entre les deu del vespre i les sis del
matí
~ de les 23 hores a les 8 hores de l'endemà
 de les onze de la nit a les vuit del matí de l'endemà
~ fins a ¼ d'1 de la matinada
 fins a un quart d'una de la matinada
 La sessió s’obre a tres quarts de dotze del migdia i dos minuts.
 La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i sis minuts i es
reprèn a dos quarts de cinc i nou minuts.
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b) En les enumeracions dels annexos, en les taules horàries, en els
programes,

les

ressenyes

de

premsa,

etc.,

les

hores

s’expressen

preferentment en xifres, seguint el sistema internacional.
09.15 h

Trobada amb la M. H. Sra. Núria de Gispert, presidenta
del Parlament de Catalunya.
Trasllat a la Sala de Grups.

09.30 h

Inici de l’acte inaugural.

– de les 6 h a les 12 h
– de les 16 h a les 19 h
Si les hores no són exactes, els minuts s'expressen separant-los de les hores
amb un punt. En les hores en punt, en principi, no s'expressen els minuts, però,
si en la mateixa enumeració hi ha hores en punt i altres que no ho són, s'han
d'indicar els minuts també en les hores en punt.
– de les 4 h a les 7 h
– de les 6.15 h a les 12.00 h
– de les 16.00 h a les 19.45 h
Si els períodes s'expressen amb un guionet (per exemple, dins una taula), només
posem el símbol (h) darrere l'hora que marca la fi del període.
6.15-12.00 h
16.00-19.45 h
c) En textos breus i esquemàtics, com ara en informacions horàries en pàgines
web, optem per una solució intermèdia, expressant les hores en xifres i emprant
el mot hores en comptes del símbol h:
1. Horari del Registre
a) Matins, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, tot l'any.
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