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Amb aquest document, TEXT-La Galera volem informar 
dels darrers canvis ortogràfics publicats per l’Institut 
d’Estudis Catalans. Ens cenyim, però, a les normes i a les 
formes d’ús més freqüents i excloem les formes de registres 
més específics o especialitzats.



Per què una nova versió de l’Ortografia?

“Entre les raons fonamentals que tenia la Secció Filològica 
per a elaborar una nova Ortografia hi ha la dispersió dels 
materials que conformen la normativa ortogràfica vigent, i 
també la revisió d’alguns aspectes puntuals que havien 
estat objecte de qüestionament. D’aquesta manera, s’han 
aplegat en una sola obra l’ortografia fundacional, amb les 
rectificacions que hi va fer el mateix Pompeu Fabra, les 
introduïdes després de la seva mort i els acords ortogràtics 
presos per la Secció Filològica des de 1984.” 

La Secció Filològica novembre 2016

Els canvis més significatius

“En la redacció de la nova Ortografia, la Secció Filològica 
ha volgut mantenir la seva tradicional actitud de prudència 
en qüestions ortogràfiques i de respecte per l’ortografia 
fundacional, però no s’ha limitat tan sols a fer visibles 
les modificacions dels darrers temps, sinó que, amb una 
voluntat de simplificar i aclarir al màxim el codi ortogràfic, 
ha escoltat les diferents opinions d’experts, ha estudiat els 
dubtes que li han estat plantejats i ha analitzat els corpus 
lingüístics de què es disposa actualment per a conèixer 
l’ús real de la llengua. Alguns d’aquests canvis afecten 
un nombre reduït de mots, mentre que d’altres n’afecten 
un nombre més gran; n’hi ha, fins i tot, que rectifiquen 
decisions anteriors, però sempre s’han fet intentant 
mantenir el difícil equilibri entre tradició i modernitat, 
amb l’objectiu de millorar el codi ortogràfic.”

La Secció Filològica novembre 2016



1. Mots prefixats i compostos amb el segon formant començat per r.

S’escriu rr quan el so de erra vibrant o forta apareix entre vocals: 
–  En els mots formats amb els prefixos a- privatiu i cor-: arritmia, 

corresponsable. 
– En el mot erradicar i derivats.
–  En els compostos amb els formants grecs raqui(o)-, reo-, rin(o)-, rinco-, 

riz(o)-, roda-, -rratia, -rrexi i -rrinc. 

Per exemple: cefalorraquidi, otorrinolaringòleg i ornitorrinc.

[La grafia d’aquests mots en la normativa anterior era amb r: arítmia, coresponsable, 

eradicar, cefaloraquidi, otorinolaringòleg, ornitorinc.]

Nova grafia d’altres formes afectades per aquest canvi de la normativa: 
arrítmia, arrítmic, cefalorraquidi, corregència, corregent, corregnant, corregnar, 
correligionari, erradicació, erradicar, micorriza, ornitorrinc, otorrinolaringòleg, 
otorrinolaringologia.

2. Ús del guionet en mots compostos i prefixats.

Els mots complexos, estiguin formats per prefixació o per composició 
s’escriuen en general aglutinats (amoral, contratemps, preromànic, 
exdirector, exalumne...), tanmateix cal tenir en compte els casos següents:

–  S’escriu guionet quan el prefix precedeix un sintagma: ex-directora 
general, vice-primer ministre... (en què ‘directora general’ o ‘primer ministre’ 
són sintagmes).

[La grafia d’aquests mots en la normativa anterior era la següent: exdirectora 

general, viceprimer ministre]

–  En els conjunts formats per un substantiu o un adjectiu precedits de 
l’adverbi no, s’escriu un guionet únicament en els casos lexicalitzats. 
Per exemple: el no-alineament, art no-fíguratíu, no-ficció, no-intervenció, 
no-fumadors, no-violent.



–  Finalment, es posa en relleu l’ús discrecional del guionet en casos 
d’homonímia (co-rector, ex-portador, per a diferenciar-los de corrector o 
exportador) o per a evitar grafies detonants (ex-exiliat, ex-xa, en comptes 
de exexiliat o exxa).

–  S’escriuen aglutinats i sense guionet expressions nominals 
lexicalitzades com un sensepapers, una contrarellotge.

Però amb guionet déu-n’hi-do i cotó-en-pèl, amb accent gràfic en el primer 
component.

–  També s’escriuen sense guionet  a matadegolla, picabaralla, clocpiu. 

[La grafia d’aquests mots en la normativa anterior era la següent: a mata-degolla, 

cloc-piu]

3. Mots compostos i prefixats amb el segon formant començat per s 
seguida de consonant. 

S’hi escriu una e epentètica quan el segon formant coincideix formalment i 
semànticament amb un mot català: arterioesclerosi (esclerosi), cardioespasme 
(espasme), electroestàtic (estàtic) o feldespat (espat).

Però: microscòpic, termòstat, atmosfera...

4. Accentuació de les formes baleàriques de la persona 1 del present 
d’indicatiu dels verbs acabats en -enar, -esar, -essar, -osar i -ossar. 

En general, s’escriuen amb accent greu les dels verbs acabats en -enar, 
-esar, -osar i -ossar: anomèn, esmèn, remèn.
(però berén, estrén, ordén); avès, palès (però sospés); dispòs, impòs, supòs; 
desglòs, destròs (però esbós, endós). 
En canvi, s’escriuen amb accent agut les dels verbs acabats en -essar: 
confés, ingrés, interés (però disfrès).



5 Reducció de la llista de mots amb accent diacrític. 

S’escriu l’accent diacrític únicament en els mots monosíl·labs següents: 

bé: contrari de malament be / bens: corder, ovella

déu: divinitat deu: nou més un, font, present del verb deure

és: del verb ser es: pronom fleble, article salat, plural lletra e

mà: terminació del braç ma: possessiu

més: quantitatiu mes: part de l’any, conjunció

món: l’Univers, conjunt de totes 
les coses mon: possessiu

pèl: filament corni de la pell pel: contracció (per + el)

què: pronom relatiu i interrogatiu que: pronom, adverbi i conjunció

sé: present del verb saber se: pronom reflexiu

sí: afirmació si: conjunció, nota musical

sòl: terreny, esp. superfície sol: estrella, nota musical, solitari

són: del verb ser son: ganes de dormir, possessiu

té: del verb tenir te: infusió, nom de lletra, pronom feble 

ús (pl. usos): acció de fer servir us: pronom feble, plural lletra u

vós: pronom fort vos: pronom feble

S’escriuen sense accent diacrític els compostos i derivats d’aquests mots, 
com adeu, adeu-siau, marededeu, rodamon, a contrapel, entresol o subsol.



6. Supressió de la dièresi en els derivats cultes acabats en el sufix -al. 

S’escriuen sense dièresi quan el mot primitiu no presenta un hiat:
fluidal (fluid)
laical (laic)
col·loidal (col·loide)
helicoidal
trapezoidal... 

En canvi: proïsmal (proïsme), veïnal (veí).

La versió definitiva i completa de I’Ortografia catalana es pot consultar i 
descarregar des de la pàgina web de I’IEC: 

http://www.iec.cat/llengua/documents/ortografia_catalana_versio_
digital.pdf


