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AFECTAR 
 
El verb ‘afectar’  és transitiu, això vol dir que exigeix un complement directe, 
que no va introduït per la preposició ‘a’ .  
 
Afectar [algú o alguna cosa] . 
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. El canvi d’organització del negociat no l’afecta. 
 

2. L’última nevada afectarà a la collita d’ametlles. 
 

3. La remodelació només afecta al nucli antic. 
 

4. Tants medicaments per a l’artrosi li van afectar l’estómac. 
 

5. El signe + només afecta els elements del parèntesi. 
 

6. Les obres a casa seva afecten les cases veïnes. 
 

7. Les reformes, tant de l’immoble com de la urbanització, afectaran molts 
propietaris. 

 
8. La crisi afecta els treballadors. 

 
9. La crisi originada per l’esvoranc del Carmel ha afectat no només als 

veïns d’aquest barri barceloní, sinó també als polítics catalans. 
 

10. Hisenda encara ha de retornar als contribuents uns tres mil milions 
d’euros de l’IRPF, el retard afecta uns dos milions de declaracions. 

 
11. L’afecta molt que el seu gendre estigui imputat en el cas. 

 
12. Afecta a tots els usuaris sense excepció les pujades del bitllet de metro i 

d’autobús previstes per al 2012. 
 

13. Els hi afecta especialment que en les declaracions no hagin tingut en 
compte la despesa feta fins ara pel consistori. 

 
14. El matrimoni sempre havia declarat que els hi afectava molt la decisió 

judicial. 
 

15. Les retallades afecten, especialment, a la Sanitat i a l’Educació. 
 

16. La crisi no només afecta a les empreses del sector automobilístic i a la 
ciutadania en general, sinó també als polítics. 

 



 2 

17. L’atur a Catalunya és selectiu, ja que afecta especialment a joves, 
immigrants i operaris. 

 
18. El descrèdit que existeix actualment en relació amb l’exercici de la 

política, i que afecta especialment als plantejaments utòpics i de progrés, 
dificulta l’avanç de les negociacions. 

 
19. Arran de la sentència del Tribunal Constitucional, que afecta de ple a 

l’àmbit de la llengua, l’associació ha manifestat que cap jutge pot 
vulnerar la voluntat del poble català. 

 
20. L’enfrontament del sector farmacèutic amb la Generalitat és 

especialment emblemàtic, no sols pel fet de ser un sector que afecta de 
manera directa al benestar de la ciutadania, sinó també perquè els 
empresaris propers a la sanitat privada se’n veuen perjudicats. 


