
CONCORDANÇA ENTRE SUBJECTE I VERB 
 
En general el subjecte i el verb concorden en nombr e i persona . Ex.: Una 
de cada dues cases de Barcelona té orinador. 
 
En el cas dels noms col·lectius en singular  (‘banda’, ‘equip’, ‘gent’, 
‘matrimoni’, ‘professorat’…) la concordança es pot fer en singular o en 
plural . Ex.: Sempre havíem considerat que el matrimoni era/eren gent pacífica. 
 
Si tenim un nom col·lectiu determinat per un complement en plur al, en 
general establim la concordança amb el complement . Ex.: La meitat dels 
barcelonins són propietaris del seu habitatge. 
 
En les oracions atributives amb el verb ‘ser’, fem la conc ordança amb 
l’element que vagi en plural , tant si és el subjecte com si és l’atribut. Ex.: Els 
seus fills eren l’únic motiu que tenien per sobreviure. 
 
En el cas del verb ‘haver-hi’ no es fa la concordança . Ex.: Hi ha moltes 
possibilitats. 
 
Encara que una oració presenti incisos, si el subjecte és singular el verb també 
ha d’anar-hi. Ex.: Aquest permís, juntament amb el document que acredita la 
residència a Catalunya, és imprescindible. 
 
En les oracions passives pronominals, quan el complement d irecte sigui 
plural posem el verb sempre en plural . Ex.: Es van concedir cinc milions 
d’euros per rehabilitar l’església. 
 
En una frase de relatiu el verb ha de concordar amb  el seu antecedent . 
Ex.: El tren és un dels mitjans de comunicació que han generat més literatura. 
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. Cap d’aquelles explicacions van tranquil·litzar la població. 
 

2. Són un grup en què estan tots en la mateixa situació. 
 

3. La pressió psicològica, sumada a la crispació de l’exili cubà i de les 
masses castristes, auguren un final amb molta tensió. 

 
4. El govern garanteixen nous accessos per abans de l’obertura de 

l’’outlet’. 
 

5. El sospitós abatut per la policia a Boston duia explosius lligats al cos 
 

6. Ricard III és una de les tragèdies de Shakespeare que més sang i 
crueltat destil·la. 

 



7. És una de les poques dones maltractades que accedeixen a parlar amb 
la premsa. 

 
8. La parella vivia a Vic, però més endavant es van traslladar a Sant 

Llorenç de Morunys. 
 

9. El 33% dels francesos mengen caviar, i el 22% van al cinema. 
 

10. Un grup d’intel·lectuals firmen un manifest contra Núñez. 
 

11. Es va invertir 10 milions per construir el nou ajuntament a la zona 
cèntrica del municipi. 

 
12. Hi devien haver moltes persones interessades en l’oferta, ja que 

l’empresa va rebre moltes demandes. 
 

13. L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa Metrovacesa, que 
pagarà 38 milions d’euros per una concessió de 50 anys. 

 
14. La policia busca el jove de la gorra blanca que apareix a les imatges que 

ha difós l’FBI. 
 

15. A l’estiu ja es podran pagar els impostos a través de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
16. Les mesquites de Tarragona només es podran obrir en edificis 

independents. 
 

17. Més de la meitat dels infectats per grip aviària no ha tingut contacte amb 
aus. 

 
18. Els nous directors ha saludat tothom que ha volgut estar en l’acte de 

presentació. 
 

19. El públic ha aplaudit els actors que han rebut l’Oscar. 
 

20. El govern i l’oposició va acordar l’aprovació dels pressupostos per als 
propers Quatre anys. 

 
21. Un grup de senglars es passejaven pel carrer Balmes de Barcelona fins 

que la policia va aconseguir capturar-los. 
 

22. Un sector de l’empresa ha decidit de fer vaga com a forma de protesta 
per les retallades. 

 
23. Aquella gent semblava que estiguessin bojos: van cremar un contenidor 

després de surtir d’una discoteca. 


