PER I PER A
En els registres formals cal fer sempre la distinció entre la preposició simple per i
preposició composta per a davant els substantius i els sintagmes nominals, i és
recomanable davant els infinitius.
1. Com a norma general, per expressa la causa o l’agent de l’oració, i per a la
finalitat o destinació:
Els detinguts per frau fiscal han ingressat a la presó.
La proposta va ser ratificada per tots els assistents.
Es volen classificar per a les semifinals.
És una recepció privada per als socis de l'entitat.
2. S’empra per davant infinitiu quan el subjecte d’aquest és el mateix que el del
verb principal i l’oració expressa una voluntat o intenció seva. En aquests casos,
per es pot substituir per perquè + [voler]
Treballem per sortir de la crisi. [= Treballem perquè volem sortir de la crisi]
3. S’empra per a davant infinitiu quan l’oració té sentit de finalitat,
especialment si depèn d’una perífrasi d’obligació o de possibilitat o si modifica un
substantiu, un adjectiu o un adverbi:
El termini per a matricular-se en aquest curs s'acaba el 20 de setembre.
El menor emancipat pot demanar autorització judicial per a actuar tot sol.
L’aeroport és massa lluny per a anar-hi a peu.
4. Hi ha verbs i substantius que regeixen una determinada preposició. En aquests
casos, els complements de règim preposicional duen per o per a segons quina sigui
la preposició regida pel corresponent verb o substantiu. Així, per exemple, s’empra
la preposició per amb verbs com ara apostar, esforçar-se, lluitar, vetllar, etc., i
amb substantius com campanya, iniciativa, interès, lluita, respecte, etc.
Els presidents aposten per enfortir les relacions entre tots dos parlaments.
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Els estats membres s’esforcen per dur a terme una liberalització dels
serveis més àmplia que l’exigida en virtut de les directives adoptades en
aplicació de l’article 59, apartat 1, si llur situació econòmica general i la del
sector interessat els ho permeten.
Ens comprometem a lluitar per la igualtat.
El Consell de Garanties Estatutàries és la institució de la Generalitat que
vetlla per l'adequació a aquest Estatut i a la Constitució de les disposicions
de la Generalitat.

S’ha presentat una iniciativa legislativa popular per la renda garantida de
ciutadania.
L’Institut ha d’estimular l’interès per
relacionades amb les seves competències.

les

sortides

professionals

El president ha destacat el compromís dels guardonats amb la pau, la
dignitat humana i la lluita per aconseguir justícia i un món millor.
Catalunya és una comunitat de persones lliures per a persones lliures on
cadascú pot viure i expressar identitats diverses, amb un decidit
compromís comunitari basat en el respecte per la dignitat de cadascuna
de les persones.
Cal tenir en compte que, a vegades, darrere del mot que regeix la preposició per
hi pot aparèixer un complement que no és complement d’aquest mot, sinó que
és complement amb valor de finalitat del verb i, per tant, es pot introduir amb la
preposició per a. Així, al costat de casos com els següents, en què el complement
introduït per la preposició per és complement del substantiu que regeix aquesta
preposició:
El Parlament de Catalunya reconeix i agraeix la tasca i la col·laboració
permanent de les entitats que integren la campanya pel tancament dels
centres d’internament d’estrangers.
L’actual Govern dona ple suport a la campanya pel salari digne.
En podem trobar d’altres en què el complement ho és del verb principal de l’oració.
Sovint, en una mateixa frase són possibles les dues interpretacions.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una campanya per a
conscienciar i sensibilitzar la població sobre la tartamudesa, amb motiu del
Dia Internacional del Coneixement de la Tartamudesa. [= per a
conscienciar la població, l’insta a fer una campanya]
De la mateixa manera:
Presenten la iniciativa per la reforma horària.
Presenten una iniciativa per a reformar els horaris [= per a reformar
els horaris, presenten una iniciativa]
5. En canvi, els verbs com aprofitar, designar, elegir, nomenar, servir, utilitzar,
etc., i els substantius mandat, període, termini, etc., regeixen la preposició per a.
Aprofito l’ocasió per a contestar-li breument.
Resolució 300/VIII del Parlament de Catalunya, per la qual es designen
dos candidats per a l’elecció de magistrats del Tribunal Constitucional.
Resolució 97/VII del Parlament de Catalunya, per la qual s’elegeix una
terna de juristes per a proveir una plaça de magistrat de la Sala Civil i de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Han nomenat una advocada experta en dret laboral per a ocupar el càrrec
de directora de recursos humans.
La llei que es presenta és una llei organitzativa, que serveix per a establir
una forma de gestió pública de les infraestructures ferroviàries.
L’entitat financera és la que aporta les dades que s’utilitzen per a
determinar el tipus d’interès que s’imposa als seus clients.

S’ha de determinar la major representativitat en un 15% dels vots vàlids
emesos i amb un termini de mandat per a exercir la representativitat de
cinc anys.
El Reglament estableix un període per a presentar al·legacions.
El termini per a resoldre i notificar les reclamacions prèvies a la via
judicial civil és de tres mesos, i d’un mes en les prèvies a la via judicial
laboral.

Parlament de Catalunya, 2018

3

