CONSEGÜENT / CONSEQÜENT

Els termes consegüent i conseqüent són molt semblants i això fa que algunes
vegades es confonguin en la pràctica, tot i que tenen significats prou diferents.
L’adjectiu consegüent, relacionat amb el verb seguir, significa que a una cosa en
segueix una altra com a resultat, efecte natural o deducció.
 El canvi climàtic, la degradació ambiental, les altes temperatures i les
sequeres conseqüents són cada vegada més extrems.
 El canvi climàtic, la degradació ambiental, les altes temperatures i les
sequeres consegüents són cada vegada més extrems.
Derivada d’aquest terme, hi ha l’expressió per consegüent, que equival a l’adverbi
consegüentment.
D’altra banda, l’adjectiu conseqüent, relacionat amb el substantiu conseqüència,
significa que una cosa és coherent amb una altra o que té consistència lògica.
 L’actuació de la conselleria no és consegüent amb el que prometia el
programa electoral.
 L’actuació de la conselleria no és conseqüent amb el que prometia el
programa electoral.
No es pot emprar conseqüentment (‘d’una manera conseqüent’) en el sentit de
consegüentment (‘per consegüent, en conseqüència’).

Parlament de Catalunya, 2017

-1-

 ús correcte |  ús incorrecte



El Govern i l’Administració de la Generalitat han d’aprofitar

l’experiència

derivada

de

les

accions

exteriors

de

la

resta

d’administracions públiques de Catalunya i, conseqüentment, han
d’impulsar la col·laboració amb els ens locals.
 El Govern i l’Administració de la Generalitat han d’aprofitar
l’experiència

derivada

de

les

accions

exteriors

de

la

resta

d’administracions públiques de Catalunya i, consegüentment, han
d’impulsar la col·laboració amb els ens locals.

 El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer, conseqüentment amb
l’acord assolit entre les organitzacions sindicals, la Federació de
Cooperatives Agràries de Catalunya, els representants del medi natural
i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, les actuacions pertinents per a garantir el finançament
autonòmic del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 20142020.
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