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El complement circumstancial i el complement de
règim verbal

El complement circumstancial

És el complement del verb que expressa una circumstància; és a dir, el lloc, el temps, la
manera, la companyia, l’instrument, la quantitat, etc. Les estructures que poden fer de
complement circumstancial són: 

Complement circumstancial Exemples

un sintagma nominal Van arribar el dia de Nadal.

un sintagma preposicional Avui hem anat a la platja.

un pronom (fort o feble) Estudiava amb ell. / Hi va anar. (a Inca)

un adverbi o una locució adverbial Arribà tard. Arribà a trenc d’alba.

una oració Va entrar quan començàvem.

Et telefonaré en arribar a casa.

Tipus de complements circumstancials:

De lloc (on?): Dinarem a Barcelona.

De temps (quan?): Dinarem a les dues.
Demà farà sol.

Aquesta tarda vindran els avis.

De manera (com?): Caminava a poc a poc.
Passejava tranquil·lament.

De quantitat (quant?): Estudien molt.
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De companyia (amb qui?): Aniré a París amb en Josep.

D’instrument (amb què?): Ha trencat el vidre amb una pedra.

Pronominalització

Introduïts amb la preposició de

(llevat del CC de manera)

Pronom feble en

Pronom feble hi

Venc de casa. / En venc.

Fa les línies de pressa. / Hi fa
les línies

Introduïts per altres preposicions Pronom feble hi Vaig a casa. / Hi vaig.

El complement de règim verbal

El complement de règim verbal o complement preposicional és un complement exigit
per certs verbs i va introduït per una preposició que en completa el signifcat.

Com s’identifca? 
1. Comença amb un preposició (a, amb, en, de, per), per això es denomina complement
preposicional.

2. Si s’elimina aquest sintagma preposicional, el verb queda incomplet. Per això també
se l’anomena complement de règim verbal, perquè és el complement que el verb regeix
o demana.

a: Amb aquesta aportació contribuïm a la reconstrucció de la biblioteca.
de: No et descuidis d'avisar-me. 
en: Sempre penso en vosaltres, quan hi anau. 
amb: No s'ha fet mai amb gent com aquella.
per: Em preocupo per vosaltres.

Pronominalització
La substitució  pronominal del  complement  preposicional  es  pot  fer  amb  les
formes hi o en , segons la preposició que l'encapçali.

– Quan va introduït per a , en , amb o per , se substitueix amb hi :
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Na Joana pensa en un gelat de mores.
Na Joana hi pensa.

– Quan va introduït per de , se substitueix amb en :

Sempre parlen de política. 
Sempre en parlen.

Remarques
- Quan el complement preposicional és introduït per la preposició en, aquesta preposició
s'ha de substituir per a o de si darrere hi ha un infnitiu en els registres formals.

Es complauen en la preparació de grans festes. 
Es complauen a preparar grans festes. 
Pensa en una resolució provisional. 
Pensa de resoldre-ho provisionalment.

-  Quan  el  complement  preposicional  és  una  oració  introduïda  per  la  forma que ,  la
preposició se suprimeix.

No estic d’acord amb la teva idea.
No estic d'acord que defensis aquesta idea.
Estem segurs d’haver encertat la resposta.
Estem segurs que hem encertat la resposta.
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