ÚS DE LES PREPOSICIONS EN LES EXPRESSIONS DE TEMPS

Els complements circumstancials de temps es poden introduir directament o per
mitjà de preposicions, que varien segons el substantiu o sintagma referit al
període al·ludit.
1. La preposició a és la més habitual en les expressions de temps.
S’empra:
a) En referències genèriques amb les hores, les parts del dia, els mesos, les
estacions, les dècades i els segles:
 a les tres, a primera hora
 al matí, al vespre
 al març, al juliol
 a la tardor
 als anys seixanta, als noranta
 al segle XVIII, al segle XX
b) En les expressions que indiquen començament, transcurs o finiment d’un
període:
 a l’inici del curs
 a final d’any
Cal evitar-la amb els anys:
 escollit al 2016
~ escollit en 2016
 escollit el 2016
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2. La preposició en també té un ús generalitzat i sol expressar una durada en
el temps.
a) S’empra sobretot davant de substantius, adjectius i demostratius:
 El Registre tanca en dies festius i en cap de setmana
 En aquesta hora solen començar les reunions
 Atén en hores convingudes
 No ha parat de ploure en tota la tarda
 Les inscripcions es faran en aquest mes
 En ple hivern tanquen l’accés
b) No és recomanable amb els anys:
~ nascuda en 1973
c) Serveix per designar el temps màxim d’una situació.
 Haurien de tenir la revisió feta en dos minuts.
d) No s’ha de fer servir per a expressar 'al cap de (un espai de temps) a comptar
des d'ara'. En aquest cas, cal emprar la construcció ‘d’aquí (a)’:
 La reunió comença en deu minuts.
 La reunió comença d’aquí (a) deu minuts.

3. La preposició per indica ‘al voltant de’ o ‘dins d’un període’ segons l’element
amb què es combina:
a) Es pot emprar davant els mesos, les estacions i les festivitats.
 Pel maig cada dia un raig
 Els exàmens són sempre pel juny
 Per la primavera augmenten els casos d’al·lèrgia
 Per Nadal, per Sant Jordi i per Setmana Santa les escoles fan activitats
especials
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b) Amb les parts del dia no és adequada per al registre formal:
~ per la tarda
 a la tarda
Expressa durada quan va seguida d’un substantiu que designa un interval de
temps:
 Han suspès les subvencions a entitats socials per un període
indeterminat

4. La preposició de es fa servir davant de substantius relatius a parts del dia:
 de dia, de nit, de matinada

5. Van sense preposició:
a) Les referències a dates concretes, els dies de la setmana i del mes, les
setmanes i les quinzenes i els anys:
 dilluns vinent
 el dia 10
 la setmana passada
 la segona quinzena de juny
b) Els adverbis de temps ahir, avui, demà i enguany.
D’acord amb el Llibre d’estil del Parlament de Catalunya, en els textos
parlamentaris convé de prescindir de la preposició sempre que sigui optativa i
evitar les expressions del tipus el mes de o l’any per raons de concisió:
 El període de sessions es reprèn el setembre.
~ El període de sessions es reprèn al mes de setembre.
 El període de sessions es reprèn al setembre.
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