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A FALTA DE 
 
La locució prepositiva ‘a falta de’  és correcta  quan vol dir ‘no tenint, no 
havent-hi’ . En canvi, és incorrecta amb valor temporal  i cal canviar-la per 
‘quan + faltar’, ‘quan + mancar’, ‘abans de’ . 
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. A falta de tres jornades l’UD Alzira depèn d’ell mateix per evitar el 
descens directe.  

 
2. Suspès el partit del filial a falta de 13 minuts per al final. 

 
3. Onze vols han estat desviats la nit d’aquest dimarts de l’aeroport del Prat 

a falta de subministrament elèctric durant 10 minuts en una part de les 
pistes, segons han informat a Europa Press fonts de l’aeroport. 

 
4. A falta de dues jornades per al final ja hi ha decidides dues coses: el 

Regal Barça serà el líder i el Granada baixa a LEB.  
 

5. Cadel Evans és el nou guanyador del Tour de França a falta de l’etapa 
de París. 

 
6. A falta del president, el secretari firmarà el document amb què es tanqui 

l’acord entre les dues empreses. 
 

7. A la mitja part, els ajustaments realitzats per l’entrenador dels GAP 
Badalona Dracs, Oscar Calatayud, van donar els seus fruits quan a falta 
de tres minuts per a la finalització del tercer quart, novament,  Joan 
Carles Bartra va fer pujar el segon TD dels GAP Badalona Dracs al 
marcador. 

 
8. En temps de fam, a falta d’oli, els vilatans fregaven una oliva sobre el pa 

torrat, l’anomenaven “pa torrat brut”.  
 

9. A falta d’ingredients per configurar un bon equip de cara a l’imminent 
compromís de Lliga contra el Celta de Vigo, Raül Agné ha hagut de fer 
mans i mànigues per trobar la millor recepta per batre el conjunt gallec. 

 
10. Per a la figuració es busca “gent especial, que no estigui 

sobrealimentada, cares gens sofisticades perquè han de representar un 
poble que després de la Guerra Civil ha passat penúries a falta 
d’aliments”, segons fonts del rodatge.  

 
11. Viladecans obre el Parc Aeroespacial a altres activitats industrials a falta 

de demanda. 
 

12. Amb una ensopegada que semblava més que factible a falta de tres 
minuts per a la conclusió, Eslovènia se situava líder. 


