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Els verbs semànticament buits tenen poc significat
per si mateixos, més aviat prenen el sentit del substantiu que els acompanya. Alguns d’aquests verbs
són procedir a, efectuar, existir, disposar de, constituir o
produir. Moltes vegades, és preferible substituir-los
per un verb format amb l’arrel del substantiu que
els acompanya, prescindir-ne o usar un verb amb
un significat més adequat. Així aconseguirem frases molt més precises, clares i concises.

rar

No procedim a efectuar la notificació: notifiquem

notifiquem

Procedir a l’elecció de president.
(‘Iniciar un procés o una acció’)

Si no s’inicia cap acció, és preferible convertir en verb el nom que l’acompanya:
Tots els participants tenen 15 dies naturals per procedir a l’avaluació de les accions
formatives.
Tots els participants tenen 15 dies naturals per avaluar les accions formatives.
Normes bàsiques que han de seguir els anuncis per a poder procedir a la seva publicació.
Normes bàsiques que han de seguir els anuncis per a poder-los publicar.

Efectuar
No es poden efectuar operacions de pes o de mesura de cara al públic. (‘Portar a efecte’)

Si no es fa servir amb aquest sentit, és preferible convertir en verb el nom que l’acompanya o substituir-lo per fer:
Al torn obert de paraules ningú va efectuar cap pregunta.
Al torn obert de paraules ningú va preguntar res.
Al torn obert de paraules ningú va fer cap pregunta.
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Es poden efectuar les domiciliacions dels pagaments en aquest telèfon.
Es poden domiciliar els pagaments en aquest telèfon.

Existir
Aquest document que dieu que heu trobat, no existeix.
(‘Tenir existència, que tant pot ser real, material o espiritual’)

És sinònim del verb haver-hi, però moltes vegades se n’abusa:
Existeix una versió imprimible del document.
Hi ha una versió imprimible del document.
Pel que fa als poliesportius, no existeix cap normativa específica.
Pel que fa als poliesportius, no hi ha cap normativa específica.

Disposar de
Disposeu d’un termini de deu dies hàbils per a presentar la sol·licitud.
(‘Tenir una cosa per a usar-la’)

Si no s’utilitza amb el sentit de tenir a disposició, cal buscar un verb més precís pel
context:
Per a disposar del carnet de la biblioteca només cal que emplenis el formulari corresponent.
Per a obtenir el carnet de la biblioteca només cal que emplenis el formulari corresponent.
L’alcaldessa no disposa de cap retribució pel càrrec.
L’alcaldessa no rep cap retribució pel càrrec.

Constituir
El Ple de la Diputació de Barcelona està constituït per 51 regidors i regidores.
(‘Formar, ser parts, elements, essencials [d’un tot, d’un organisme]’)
Aquesta acció constitueix un crim.
(‘Tenir el caràcter [d’alguna cosa]’)

Moltes vegades, però, no el fem servir amb cap d’aquests dos significats; la solució és
substituir-lo pel verb ser:
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El Pla estratègic de responsabilitat social defineix les línies estratègiques i constitueix
el principal instrument de planificació.
El Pla estratègic de responsabilitat social defineix les línies estratègiques i és el principal instrument de planificació.

Produir
Aquest medicament no produeix cap efecte. (‘Causar, originar, fabricar, generar’)

Si no té aquest sentit, cal fer servir un altre verb més adequat al context:
La màxima diferència salarial es produeix en els llocs singulars.
La màxima diferència salarial es dona en els llocs singulars.
Cal que comuniqueu les incidències que es puguin produir.
Cal que comuniqueu les incidències que hi pugui haver.
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