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Modificació de 
l’apartat 2.1 de 
l’OIEC:

«L’alfabet»

(acord pres pel Ple de la 
Secció Filològica el 9 de 
març de 2018)



Reformulació de 
l’apartat 4.3.1 de 
l’OIEC «Els mots 
derivats per 
prefixació»

(Acord pres pel Ple de la Secció 
Filològica el 14 de maig de 2021)

a) Prefix quan 
precedeix elements 
amb particularitats 
gràfiques (majúscula, 
xifra, cometes o mots 
en cursiva)

2016

aquests derivats s’escrivien 
amb guionet

anti-OTAN, ex-Iugoslàvia, 
pel·lícula súper-8, 
l’Europa post-Maastricht

2021

s’escriuen amb el prefix
separat del mot que 
precedeix

anti OTAN, ex Iugoslàvia, 
pel·lícula súper 8, 
l’Europa post Maastricht

https://www.iec.cat/llengua/documents/oiec_juny_2021.pdf


Reformulació de 
l’apartat 4.3.1 de 
l’OIEC «Els mots 
derivats per 
prefixació»

(Acord pres pel Ple de la Secció 
Filològica el 14 de maig de 
2021)

b) Grafia del prefix 
quan precedeix un
sintagma lexicalitzat, 
una locució o un mot 
amb guionet

2016

aquests derivats 
s’escrivien amb guionet

ex-alt càrrec, manifestació 
pro-dret de vaga, actitud 
anti-nord-americana

sots-inspector d’impostos, 
sub-directora general, 
vice-secretari primer

2021

s’escriuen amb el prefix 
separat del mot que 
precedeix

ex alt càrrec, manifestació 
pro dret de vaga, 
actitud anti nord-americana

si el prefix forma amb el 
primer component del 
sintagma una unitat lèxica 
preexistent, s’escriu aglutinat 
amb aquest primer 
component

sotsinspector d’impostos, 
subdirectora general, 
vicesecretari primer

https://www.iec.cat/llengua/documents/oiec_juny_2021.pdf


Reformulació de l’apartat 
4.3.1 de l’OIEC «Els mots 
derivats per prefixació»

(Acord pres pel Ple de la Secció 
Filològica el 14 de maig de 2021)

c) Grafia de formes 
homònimes susceptibles 
d’induir a confusió o 
formes gràfiques 
detonants

2016

es podia usar 
discrecionalment 
el guionet

pre-ocupació (volent 
significar ‘ocupació 
anterior’), co-rector, 
ex-exiliat

2021

es pot optar per la grafia 
separada, sempre que 
l’aglutinada impliqui 
problemes d’homonímia 
o grafies detonants

pre ocupació, 
co rector, 
ex exiliat

https://www.iec.cat/llengua/documents/oiec_juny_2021.pdf

