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Les indicacions horàries 
 
Les indicacions horàries es poden escriure amb lletres (exemple: La pel·lícula comença a dos 
quarts de sis de la tarda) o amb xifres (exemple: A les 23.30 h, ball de fi de festa). 
 
Per anotar l'horari d'un mitjà de transport, l'hora d'inici d'un espectacle, i, en general, horaris 
referents a actes i serveis que requereixen precisió, s'escriu l'hora amb xifres per tal que 
aquesta informació sigui visualment clara. Per això, en els textos de l’Ajuntament, preferirem, 
en general, escriure amb xifres les hores. 
 
Per anotar l'hora amb xifres, cal separar les hores dels minuts amb un punt, i els minuts s'han 
d'expressar amb dos dígits: 22.45 (i no: *22,45 ni *22:45). Quan es tracta de l’hora en punt, 
podem escriure les 8.00 h o les 8 h. 
 
Farem servir el cicle de vint-i-quatre hores, des de les 00.00 h fins a les 23.59 h (*24.00 h no 
s'utilitza). És estrany en català l’ús del còmput en cicles de dotze hores, propi del sistema 
angloamericà: Escrivim 8 h i 20 h, i no *8 a. m. o *8 p. m.  
 
Recordeu que, fent servir aquest sistema de codificació en cicles de vint-i-quatre hores no s’ha 
de consignar la referència a la part del dia. Escrivim les 20 h i no *les 20 h del vespre. 
 

Generalment, les xifres s'acompanyen del terme hores o del símbol d’hora (h). Cal deixar un 
espai entre la darrera xifra i aquest símbol. I recordeu que els símbols mai no porten punt al 
final, tret que coincideixi amb el punt de final de frase. 
 
 
 
 
 
 

 
La pregunta del mes 
 

Hores extra o hores extres?  
 

Resposta  
 
L'adjectiu extra té dos significats. D'una banda, vol dir 'extraordinari', és a dir, que està fora del 
que es considera normal o acostumat. Amb aquest sentit té flexió de plural: extres. Per 
exemple: Han cobrat una paga extra. Han cobrat pagues extres. Un ingrés extra. Uns ingressos 
extres. He fet una hora extra. He fet tres hores extres.  
 
D'altra banda, quan l'adjectiu significa 'de qualitat suprema' és invariable, és a dir, que té la 
mateixa forma en singular que en plural. Per exemple: Un embotit extra. Uns embotits extra.  
 

 
La dosi extra 
 
I sabeu quin és el plural d’hora punta?  
Doncs hores punta (i no pas *hores-punta ni *hores puntes). 

Si en voleu saber més sobre el sistema tradicional català d’indicar l’hora, aneu a l’Optimot, 
escriviu “indicar l'hora (sistema tradicional)” i seleccioneu “criteris” al motor de cerca. 

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp

