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FINS, FINS A 
 
Quan introdueix determinacions de lloc o de temps, aquesta locució 
preposicional conserva o perd la preposició ‘a’ seg ons que, en absència 
de ‘fins’, escriuríem en un context semblant ‘a’ . Ex.: No ens veurem fins 
demà (‘demà’ quan va sol, no porta preposició). No ens veurem fins a la nit (‘a 
la nit’ porta la preposició). 
 
‘Fins’ : amb adverbis i demostratius equivalents que normalment van 
sense ‘a’ (fins aquí, fins avui), dies de la setmana  (fins dilluns). Davant de 
‘que’  sempre s’usa ‘fins’ . 
 
Davant dels dies del mes, mesos i anys, sempre escr ivim ‘fins a’ . Davant 
d’infinitiu, sempre  ‘fins a’ . Quan no introdueix una determinació de lloc o de 
temps, sinó més aviat el terme fins on arriba alguna cosa sense ultrapassar-lo, 
s’usa ‘fins a’ .  
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. A la serralada Litoral del Vallès Occidental, la vigilància ha evitat fins ara 
la desaparició del bosc. 

 
2. El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions per a 

microcogeneracions fins a un màxim de 150 KWe és a partir de 
l’endemà de la publicació de la resolució al DOGC i fins alel 30 de 
desembre. 

 
3. El preu de les joguines pot variar fins a 20 euros depenent de 

l’establiment on s’adquireixin, segons un estudi de la Federació 
d’Usuaris i Consumidors Independents (FUCI). 

 
4. El municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental) s’estén en la seva major 

part des de la dreta de la riera de Gaià fins a la seva confluència amb la 
riera de Sant Jaume. 

 
5. L’endeutament a Catalunya ha pujat fins alel 19,7% del PIB segons 

dades de finals de setembre. 
 

6. Els joves de fins a 25 anys que vulguin adquirir entrades del TNC es 
poden beneficiar a partir d’ara de descomptes de fins al 50% en els 
espectacles de tarifes A, B i C. 

 
7. No es poden veure els canvis realitzats en la configuració fins que es 

reiniciï l’ordinador després d’instal·lar el programa, el qual s’executa des 
de la primera línia de codi fins a l’última línia de codi. 

 
8. El recull classifica els barbarismes en quatre nivells, segons el grau 

d’incorrecció, des dels que mantenen la pronúncia forastera, com 
computer, traje, affaire, fins aels barbarismes més dubtosos, que alguns 
lingüistes de referència, com ara Joan Coromines i Francesc de B. Moll, 



 2 

han admès, tot i que la normativa ara per ara no els considera 
correctes.  

 
9. El servei, que és gratuït, funcionarà des de les 9.30h fins a les 19.30h. 

 
10. Compta fins a 10 i digues-me si vas arribar fins al final amb ell. 

 
11. No pararan fins a trobar els culpables de la matança a Homs. 

 
12. Fins a nou euros arribarà el preu de la T-10 a partir de gener. 

 
13. Va caminar fins a aquell carrer i després va decidir aturar-se fins a que 

es fes de nit. 
 

14. La ruta arriba fins a la costa i després remunta per la serralada fins a 
arribar a la Pleta, al Garraf. 

 
15. No cobrarem fins al 30 d’aquest mes, tot i que fins ara havíem cobrat el 

26. 
 

16. Caminarem fins que arribem al cim i després baixarem per un corriol fins 
alel poble d’Ulldecona. 

 
17. La Guerra Civil va durar fins alel 1939. 

 
18. Va estar fent classes de català fins que se’n va cansar i va deixar la 

lingüista penjada i sense cobrar. 
 

19. Te’n donaran dos o tres, però fins que no t’ho digui, tu no diguis res. 
 

20. Fins a aquí hem arribat! Surt de casa i no tornis fins que no em tornis els 
diners i em demanis perdó! 

 
21. Fins on creus que arribarà la pressió per claudicar? 

 
22. Vaig esperar fins a divendres perquè vingués a dir-me que volia venir, 

però com que no va dir res, no em vaig esperar i me’n vaig anar fins a 
casa seva per demanar-li que vingués. 

 
23. S’esperen ràfegues de fins a 100km/h a la serralada Litoral. 

 
24. Detenen cinc individus per haver saquejat fins a nou empreses del 

sector serveis del polígon industrial Medes. 
 

25. Ell ha manifestat que és culer fins a la mort i que ja no ho suporta més, 
això de no saber si l’entrenador continuarà o no. 

 


