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Resum 

Aquest treball de final de grau detalla el conjunt d’activitats dutes a terme durant la 

traducció d’un text jurídic, en concret, la Llei dels testaments de 1837. Hem volgut 

reflectir totes les fases que engloben el procés traductològic. En primer lloc, la 

recopilació d’informació per la elaboració d’un marc teòric dedicat a la comparació de 

les dues cultures jurídiques implicades en la traducció i a l’anàlisi de les particularitats 

del llenguatge jurídic. A continuació, la recerca terminològica i l’elaboració d’unes fitxes 

amb els termes d’especialitat que hem considerat més destacables. Posteriorment, la 

lectura i anàlisi del text original, la consulta de textos paral·lels i de bibliografia sobre la 

redacció de textos jurídics en general i legislatius en particular en la llengua d’arribada 

per tal d’oferir una traducció fidel i, alhora, adequada a les normes, estil i convencions 

del català. Finalment, hem redactat un comentari traductològic que pretén detallar els 

diferents problemes als quals ens hem enfrontat i la justificació de les solucions 

emprades. 

Paraules clau: traducció jurídica, dret de successions, testament, herència 

Abstract 

This final paper outlines the set of activities carried out whilst translating a legal text, 

specifically, the Wills Act 1837. Our aim was to reflect all stages of the translating 

process. First, to gather information in order to write a theoretical framework for 

comparing the two legal cultures involved in the translation, and also for studying the 

particularities of legal language. The next step consisted of the extraction of 

terminology and preparation of records of the most significant specialized vocabulary. 

Then followed the reading and analysis of parallel texts and literature about writing in 

the target language of legal texts in general, and of legislative texts in particular. All 

these stages were intended to deliver a faithful translation and, at the same time, to be 

appropriate to the norms, style, and conventions of Catalan. Finally, we present a 

written commentary on the translation which aims to explain in detail all kinds of issues 

that we had to deal with, and to justify the solutions adopted.  

Key words: legal translation, succession law, last will and testament, inheritance 
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1 Introducció 

L’àmbit temàtic d’aquest treball és el dret successori. El dret successori és la part del 

dret civil que regula la transmissió dels drets dels difunts a d’altres persones, 

generalment lligades per vincles de parentiu, establint tota una sèrie de normes i 

limitacions. Ens centrarem en els testaments i la seva traducció i, més concretament, 

en la legislació que regula aquests documents jurídics a Anglaterra, Gal·les i Irlanda 

del Nord. Per fer-ho, hem triat un text legal, la Llei dels testaments de 1837 (Wills Act 

1837), que analitzarem i traduirem, i de la qual incorporem la versió consolidada a 

l’apartat corresponent d’aquest treball, que incorpora les modificacions que s’hi han fet 

des de la seva promulgació i que és el text vigent en l’actualitat.  

En l’àmbit de la traducció jurídica, el traductor a més de ser el pont entre dues llengües 

i dues cultures, ho és també entre dos sistemes jurídics. En aquest cas concret, el que 

regeix a Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord i el que regeix a Catalunya, els quals no 

comparteixen massa característiques comunes. Per tant, resulta imprescindible que el 

traductor conegui i entengui la realitat jurídica dels dos països. 

Per aquesta raó, abans de realitzar la traducció, creiem que és necessari fer una 

anàlisi i comparació de les legislacions existents en els dos règims jurídics, i observar 

les similituds i les diferències entre aquests dos sistemes. D’aquesta manera, el marc 

teòric ens facilitarà la comprensió del text legal que hem de traduir en aquest treball. 

1.1 Justificació 

Hem triat l’àmbit temàtic de les successions perquè creiem que, en un context de 

fluxos migratoris, inversions estrangeres i globalització, tota la documentació relativa a 

la successió de les persones estrangeres representa un gran volum de feina per als 

traductors especialitzats en traducció jurídica i econòmica. Considerem que el fet de 

poder oferir una versió en català d’aquest text legal als professionals del dret 

(advocats, notaris, registradors, etc) els proporcionarà un recurs molt útil per poder 

interpretar millor la legislació anglesa en matèria de successions en els casos pràctics 

que sorgeixin en el desenvolupament de la seva tasca. 

Si consultem la base de dades de l’INE, segons el Cens de Població i Habitatges 

2011, hi havia 294.647 persones nascudes al Regne Unit que vivien a l’Estat espanyol. 

Segons l’IDESCAT, el nombre de britànics amb autorització de residència a Catalunya 

durant l’any 2014 era de 24.076.  
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Si ens fixem en les dades estadístiques publicades a l’Estadística Anual Imnmobiliaria. 

Anuario 2014 del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya 

(Fabra, 2014), les inversions estrangeres en immobles a l’Estat espanyol i a Catalunya 

representa un percentatge molt alt respecte del total d’operacions: 

La compra de vivienda por extranjeros es un claro ejemplo de este hecho, pudiéndose 

comprobar como muchas nacionalidades, fundamentalmente europeas, generalmente 

menos castigadas por la crisis económica, vienen aprovechando intensamente durante 

los últimos años la oportunidad que viene representando el mercado inmobiliario 

español. (Fabra, 2014: 11) 

Segons aquesta estadística, durant l’any 2014, el percentatge de compravenda 

d’habitatges a l’Estat espanyol per part d’estrangers va representar el 13,01% del 

nombre total de transmissions, dada que suposa un màxim històric del percentatge de 

compres i representa un increment del 1,86% respecte de l’any anterior (11,15%, l’any 

2013). A Catalunya, aquest percentatge és del 13,23%.  

Pel que fa a les nacionalitats d’aquests compradors, en l’àmbit de l’Estat espanyol, la 

primera posició l’ocupen els britànics (16,72% de las compres d’habitatges realitzades 

per estrangers durant l’any 2014, i 15,10% durant l’any 2013), en segon lloc, trobem 

els francesos, amb un 10,27%, seguits pels russos, amb un 7,47, i els alemanys, amb 

un 7,34%. A Catalunya les dades són diferents de la resta de l’Estat, i en la primera 

posició trobem els francesos, amb un 29,31%; seguits dels russos, amb un 9,80%; els 

italians, amb un 5,34%, i els xinesos, amb un 4,91%; i en cinquè lloc, els britànics, amb 

un 3,86%. 

Per tant, si analitzem el conjunt d’aquestes dades, veiem que hi ha una proporció força 

elevada, respecte del total d’estrangers, de súbdits britànics que resideixen o tenen 

propietats immobiliàries a l’Estat espanyol i a Catalunya.  

La legislació sobre successions als diferents estats europeus varia considerablement 

d’un estat a un altre: qui és l’hereu i en quina proporció, la quantia de les llegítimes i 

reserves legals, la llibertat de testar, l’administració de l’herència, la responsabilitat de 

l’hereu pel que fa als deutes, etc. Per això, el 4 de juliol de 2012 la Unió Europea va 

aprovar el Reglament 650/20121 amb l’objectiu de facilitar la tramitació jurídica dels 

                                                

1
 Disponible a: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0650:ES:NOT> 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0650:ES:NOT
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testaments i de les successions internacionals, introduint un certificat successori 

europeu. Aquest document ha de servir als hereus, legataris, executors testamentaris i 

administradors de l’herència de les persones que hagin mort a partir de la plena 

entrada en vigor del Reglament (15 d’agost de 2015) com a títol per acreditar la seva 

condició i per exercir els seus drets o facultats en els altres estats de la UE. No obstant 

això, alguns països com Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit no participen en aquesta 

normativa europea, per la qual cosa, les successions tramitades per les autoritats 

d’aquests països continuaran aplicant les seves normes nacionals.2 

El fet que el Regne Unit no participi en el Reglament europeu fa que, en el cas de les 

successions del súbdits britànics que tinguin propietats a l’Estat espanyol, calgui 

traduir tota la documentació anglesa (testaments, grants of probates, certificats de 

naixement, defunció, etc.) per poder-la presentar allà on ho requereixin (per exemple, 

a les notaries, que examinen i interpreten el títol hereditari per fer l’inventari dels béns 

en el territori espanyol, o als registres de la propietat on s’ha d’inscriure l’herència, on 

qualifiquen la legalitat de la documentació aportada en general i del títol successori en 

particular), i així poder tramitar l’herència d’aquests béns en territori espanyol i 

traspassar-los als hereus. 

1.2 Procés d’elaboració del treball 

En aquest treball ens hem centrat en la traducció d’un text legislatiu del Regne Unit. 

Per fer-ho, en primer lloc hem de dur a terme una anàlisi comparativa del dret 

successori dels dos sistemes jurídics, el de sortida i el d’arribada, per establir-ne les 

similituds i les diferències, i així poder trobar equivalents funcionals en la traducció del 

document.  

Quan ens enfrontem a una traducció hem de seguir una metodologia clara i pautada. 

Així, el procés traductològic comença amb la recepció i anàlisi de l’encàrrec de 

traducció. En primer lloc, hem hagut de delimitar l’àmbit temàtic del treball, triar el text 

a traduir i recopilar un corpus de documents format per textos paral·lels d’aquesta 

mateixa temàtica en les dues llengües. Hem començat amb una primera lectura del 

text a traduir, per tal de fer-nos una idea general del contingut. Els documents que 

conformen el corpus ens han servit, d’una banda per analitzar l’estructura, la 

                                                

2
 Trobareu més informació sobre el Reglament i les successions als diferents països europeus al Portal europeu de 

e-Justícia: <https://e-justice.europa.eu/content_successions-166-es.do> 

https://e-justice.europa.eu/content_successions-166-es.do


10 

terminologia i fraseologia específica, i de l’altra, per fer un buidatge de termes que ens 

ha ajudat l’hora de dur a terme la traducció. 

Amb els termes del buidatge hem confeccionat unes fitxes terminològiques. El fet 

d'elaborar un glossari abans de començar la traducció ens ha de permetre traduir els 

termes de manera coherent a tot el document. 

Després, ha calgut documentar-nos sobre l’àmbit temàtic, en aquest cas el dret 

successori, i el context en què s’ha produït el text (país, època, etc.). Molts problemes i 

errors de traducció són conseqüència de no haver realitzat prèviament aquest pas. 

Amb les lectures de diferents documents i textos legals hem redactat el marc teòric del 

treball, cosa que ens ha ajudat a aprofundir el nostre coneixement sobre les 

successions en els dos països, en general, i sobre els testaments, en particular. 

La fase següent és la traducció del text, considerant l’anàlisi prèvia que hem fet. És en 

aquest moment quan hem hagut de posar en pràctica els coneixements adquirits al 

llarg dels estudis i d’aplicar les estratègies de traducció que hem considerat oportunes. 

En posteriors lectures, més acurades, hem passat a identificar els problemes de 

traducció, com pot ser el lèxic, fraseologia, noms de lleis, etc., i a triar quins recursos 

ens són més útils per resoldre aquestes qüestions. Partint d’aquesta anàlisi hem 

elaborat el comentari traductològic on hem relacionat els aspectes morfològics i 

gramaticals, el llenguatge, els termes d’especialitat, etc., que han suposat una 

dificultat. 

Posteriorment, ha calgut fer un control posterior de qualitat, tant pel que fa a 

l’ortografia, gramàtica, puntuació i lèxic, com a la coherència i la cohesió del text. 

S’han fet les darreres correccions i modificacions abans de lliurar el treball. El darrer 

pas ha estat preparar la presentació i la defensa del treball. 

1.3 Objectius 

En l’elaboració d’aquest treball ens hem plantejat l’assoliment de diferents objectius 

principals, entre els quals destaca el de millorar els coneixements personals de d’un 

doble vessant: tant en la matèria legal com en la traducció jurídica. Alhora també ens 

proposem oferir un corpus de documents, una anàlisi traductològica, una bibliografia i 

un glossari de termes d’especialitat a altres traductors i a aquelles persones que 

puguin tenir un interès professional o personal en el dret successori i, més 

concretament, en la legislació relativa als testaments. 
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Pel que fa a la primera qüestió, en primer lloc ens caldrà saber destriar amb criteri les 

fonts d’informació que tenim a l’abast, tant per elaborar el marc teòric com per dur a 

terme les traduccions i l’anàlisi posterior. Això ens ha de servir per contextualitzar i 

interpretar correctament el text original. També caldrà que posem en pràctica tots els 

coneixements que hem anat adquirint al llarg del Grau, com són la cerca i l’ús de 

diferents fonts terminològiques, la tria de les estratègies que són més adequades a 

cada situació, la presa i justificació de decisions, la correcció ortogràfica i sintàctica en 

la llengua d’arribada. 

A banda d’això, també ens plantegem aquest treball com si fos un encàrrec de 

traducció real. En aquest sentit, mirarem de treballar amb autonomia, d’organitzar i 

planificar les diferents parts i fases del treball adequadament per poder acomplir els 

terminis de lliurament, així com de gestionar adequadament els programes de gestió 

terminològica (en aquest cas, MultiTerm) i el processador de textos, tot això per mirar 

d’oferir una traducció que acompleixi els requisits de qualitat i precisió que requereix la 

traducció jurídica. 

Referent a la segona qüestió que plantegem al principi, és a dir, oferir a altres 

persones un corpus, una anàlisi, una bibliografia, etc., creiem que és un altre aspecte 

que cal considerar quan elaborem un treball d’aquestes característiques. Durant 

l’elaboració del treball és molt important tenir un ampli ventall de documentació a 

l’abast, a la qual poder recórrer per esvair dubtes i resoldre problemes de traducció. 

D’aquesta manera, ens agradaria poder aportar el nostre granet de sorra en l’estudi de 

les traduccions jurídiques en la combinació lingüística anglès-català. 
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2 Marc teòric  

2.1 Plantejaments teòrics generals 

L’objectiu de la tasca traductora és trobar els equivalents funcionals dels termes i 

expressions que apareixen en el text original. Per tal d’aconseguir-ho, creiem que cal 

fer un estudi i una comparació entre els dos sistemes jurídics, tant pel que fa a l’anàlisi 

del contingut de les normes, com també de la tipologia i de les característiques 

principals dels textos legislatius. Com que l’àmbit del treball és la legislació que fa 

referència a les successions i, més concretament, als testaments, deixarem de banda 

aquells documents que recullen altres realitats jurídiques.  

Considerant al contingut de la llei que traduirem, i atès que el dret successori és un 

camp molt extens, ja que regula tots els supòsits de transmissió per causa de mort, 

ens dedicarem a estudiar les característiques principals dels testaments: la capacitat 

de testar, la interpretació dels testaments, la validesa de les estipulacions, les causes 

de nul·litat, etc.  

2.1.1 Conceptes generals 

Per endinsar-nos en l’estudi que farem a continuació, hem cregut convenient que en 

primer lloc calia definir els conceptes més importants de l’àmbit de l’estudi, com són 

“testament”, “herència” o “llei”, que són l’eix al voltant del qual gira el treball.  

2.1.1.1 Els testaments 

El DIEC defineix el testament com un “negoci jurídic en virtut del qual el causant regula 

la seva successió instituint un o més hereus”. Segons Garrido Melero (2007: 259), el 

testament “és una de les grans creacions jurídiques de la humanitat”. Va néixer fa més 

de dos mil anys, com un sistema de planificació de la successió d’una persona i 

ordenació de la transmissió mortis causa i segueix sent el procediment general per 

ordenar la successió. El testament és el mitjà perquè s’acompleixi la voluntat del 

testador, després de la seva mort, respecte de la finalitat i destí dels seus béns, drets, 

crèdits i deutes, i perquè aquests passin a una altra persona o a unes altres persones. 

També es defineix com un acte jurídic de disposició dels béns. Però, si el considerem 

des del punt de vista social i històric, el testament és una reflexió sobre la pròpia vida i 

el destí final, i per això moltes vegades, a banda de disposicions sobre el patrimoni, 

inclou clàusules que fan referència a l’enterrament i les misses i, fins i tot, 

recomanacions i consells.  
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2.1.1.2 Herència 

Segons el DJIEC, aquest terme té dues accepcions. D’una banda, fa referència a “la 

successió o la successió hereditària; és a dir, és l’acció de subentrar els hereus en la 

posició jurídica relicta pel causant (successio in omne ius defuncti)”. D’altra banda, 

també significa “el conjunt de béns, drets, accions, obligacions, poders, expectatives i 

relacions jurídiques del causant que subsisteixen després de la seva mort.“  

2.1.1.3 Llei 

De la definició extreta del DIEC i de Parlament de Catalunya (s.d.) podem extreure que 

una llei és un una norma jurídica de caràcter general i obligatori, dictada pels òrgans 

que tenen atribuït el poder legislatiu, mitjançant la qual s’estableixen obligacions, 

autoritzacions o prohibicions de fer determinades actuacions, o bé s’anul·len o es 

modifiquen obligacions, autoritzacions o prohibicions que s’havien establert 

anteriorment. 

2.1.2 La legislació sobre successions a Catalunya 

En el sistema successori llatí se segueix la tradició romanista, que es basa en 

mantenir inalterable la posició del causant. Això s’aconsegueix establint que l’hereu 

ocupi el lloc del causant i, així, la mort d’aquest darrer no afecta a la relació entre crèdit 

i deute. L’hereu assumeix la seva posició jurídica de forma que si el causant era 

deutor, l’hereu ho continuarà sent, el mateix que passa si era creditor.  

En aquest sistema, l’actiu i el passiu del causant es transmet a l’hereu, de forma que 

una persona se situa en lloc de l’altra en una relació jurídica, la qual roman immutable 

respecte de la resta d’elements. Així, els drets i obligacions es mantenen i no 

s’extingeixen amb la mort del causant, i la successió és universal, en produir-se la 

transmissió en bloc de tots els béns que conformen l’herència (Rivas Martínez, 2009: 

10-11). 

Aquest principi de la universalitat de la successió el trobem recollit en l’article 411-1 del 

Codi civil de Catalunya: 

L’hereu succeeix en tot el dret del seu causant. Consegüentment, adquireix els béns i 
els drets de l’herència, se subroga en les obligacions del causant que no s’extingeixen 
per la mort, resta vinculat als actes propis d’aquest i, a més, ha de complir les 

càrregues hereditàries. (Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions) 



14 

2.1.2.1 El  dret civil comú i el  dret civil català 

Segons explica Badosa Coll (2007), a l’Estat espanyol, les fonts d’ordenament jurídic 

les conformen la llei, el costum i els principis generals del dret, per aquest ordre i les 

dues darreres per defecte de les que precedeixen. Pel que fa al dret civil, cal recórrer 

al Codi civil espanyol (CC), que té per objecte la matèria civil general (art. 1976 CC) 

regulada en el títol preliminar i en els quatre llibres del Codi civil. Respecte del seu 

àmbit d’aplicació, cal tenir en compte l’article 13.1, que literalment diu: 

 Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las 

leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del libro I, con 

excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, 

tendrán aplicación general y directa en toda España. (Código Civil) 

Per tant, el Codi civil espanyol té caràcter de “dret comú”, és a dir, l’únic dret civil 

vigent i aplicable a tot el territori de l’Estat. Però això no significa que sigui l’únic vigent 

exclusivament, atès que hi ha territoris on comparteix la vigència amb altres drets 

civils, en virtut de l’article 13.2 del mateix text legal: 

En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las provincias 

o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho supletorio, en 

defecto del que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas especiales. (Código 

Civil) 

Aquest caràcter de dret supletori (conjunt de normes que s’apliquen en defecte d’unes 

altres normes) del  dret civil comú en els territoris on coexisteix una legislació foral 

també està reconegut a la Constitució espanyola de 1978. L’article 149.1.8 d’aquest 

text legal estableix que l’Estat té competència exclusiva sobre: 

la legislació civil, sens perjudici de la conservació, modificació i desenvolupament dels 

drets civils, forals o especials per part de les comunitats autònomes allà on n’hi hagi. En 

qualsevol cas, les regles relatives a l’aplicació i a l’eficàcia de les normes jurídiques, 

relacions juridicocivils relatives a les formes de matrimoni, ordenació dels registres i 

instruments públics, bases de les obligacions contractuals, normes per a resoldre els 

conflictes de lleis i la determinació de les fonts del dret, d’acord, en aquest darrer cas, 

amb les normes del dret foral o especial. (Constitució espanyola) 

En el cas de Catalunya es produeix aquesta concurrència de la territorialitat general 

del Codi civil amb l’existència d’un dret civil propi que té el mateix objecte: la matèria 

civil general. Per això, es pot donar el cas que una mateixa matèria civil estigui 

regulada per ambdues normes, la comuna i la foral. Aquest conflicte de legislacions es 
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resol determinant quina de les normes és d’aplicació i, com hem vist, en aquests casos 

preval el dret propi o foral. Val a dir, però, que hi ha algunes excepcions a aquesta 

prevalença del dret foral respecte del comú, com en els casos en què la norma foral 

faci una remissió a l’aplicació directa d’una norma comú concreta o a l’aplicació 

supletòria genèrica. 

2.1.2.2 Introducció històrica 

Tradicionalment, el  dret civil català ha regulat les normes per les quals s’havien de 

regir la família o les successions a Catalunya. Segons l’entrada sobre el dret català de 

l’Enciclopèdia Catalana, el sistema successori català es basa històricament en els 

principis del dret romà, des de la recepció del ius commune (dret comú) al segle XIII 

fins a l’estancament arran del decret de Nova Planta (1716). Altres fonts del dret 

català, a banda del dret romà, són el dret canònic i els usos feudals de l’Europa 

occidental, així com també normes antigues (usatges, constitucions, actes de cort, 

privilegis, entre d’altres) que aclarien, limitaven, derogaven o interpretaven aquell dret 

comú. Alhora, també romanien usos i costums locals i comarcals. Les normes van ser 

recollides en diferents compilacions, com la compilació dels Usatges, Constitucions i 

altres drets de Catalunya (1413 i 1587) o la compilació del dret del Principat de 

Catalunya de 1704. 

Hem de considerar que arran del decret de Nova Planta es van eliminar els òrgans 

legislatius de Catalunya, de forma que la legislació catalana no evolucionava ni 

s’actualitzava. Tot i que es mantenien els drets civil, mercantil, penal processal i part 

de l’administratiu, paulatinament diverses disposicions estatals van anar retallant 

aquests drets, fins que finalment només va quedar el dret civil, que també es va anar 

restringint amb la promulgació del Codi civil espanyol i algunes sentències del Tribunal 

Constitucional que n’eliminaren algunes institucions pròpies. Aquesta tendència es va 

interrompre durant la Segona República quan, amb l’Estatut de Catalunya de 1932 i 

fins a la seva supressió (1938-1939), el Parlament català i el govern de la Generalitat 

van començar a elaborar lleis noves, entre d’altres, en l’àmbit civil. 

A partir de 1939, tot i que se suprimeix l’Estatut i s’elimina el Parlament i les lleis 

aprovades en l’etapa anterior, el dret civil català va subsistir perquè el Codi civil 

espanyol en mantingué la vigència, cosa que va permetre l’aprovació, l’any 1960, de la 

Compilació de dret civil. El dret successori ha constituït tradicionalment una part 

substancial de la legislació civil catalana. Un exemple d’aquest fet és aquesta 
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compilació de dret civil, en què, qualitativament i quantitativament, la matèria 

successòria en conforma una part essencial. 

Amb l’Estatut de Catalunya de 1979 es van assumir les competències legislatives que 

van permetre desenvolupar l’ordenament jurídic català, i actualitzar i modernitzar el 

dret de successions. Aquest procés va culminar, en una primera fase, amb la redacció 

i aprovació del Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, 

l’any 1992, que recollia tota la legislació del dret successori català en 396 articles. 

Posteriorment, l’any 2008, s’aprova el llibre quart del Codi civil de Catalunya (CCCat) 

que adequa el contingut del Codi de successions als canvis que en els darrers anys es 

produeixen en l’economia, la societat i les famílies per adaptar-lo a les necessitats dels 

ciutadans,3 i que és el text legal vigent en la actualitat. L’adaptació d’aquesta matèria 

als nous temps la trobem explicitada en el preàmbul de la llei:4 

S’ha tingut present que la matèria successòria s’ha de considerar no tan sols des d’una 

perspectiva jurídica, sinó també des d’una perspectiva sociològica. Es relaciona molt 

directament amb la propietat i la família, i per això calia tenir en compte, a l’hora de 

regular-la, els canvis esdevinguts en el concepte de família. Ja no s’està davant d’una 

estructura tradicional, de caràcter bàsicament agrari, sinó davant d’una institució que 

integra diversos models i una pluralitat de formes. També calia tenir en compte 

l’allargament de la vida humana, l’increment del benestar material, la diversificació dels 

patrimonis, la laïcització, el pluralisme religiós, etc. 

Possiblement, des d’un punt de vista social cal destacar, com a modificacions més 

significatives, les que incorporen elements actualment presents com ara la violència 

familiar i de gènere. Així, entre les causes d’indignitat per succeir hi figura el fet d’haver 

estat condemnat per maltractament o per la comissió de delictes contra els drets i 

deures familiars, la qual cosa permet incloure tant els casos d’impagament de pensions 

en procediments matrimonials o familiars com altres conductes reprovables com són la 

sostracció de menors, la infracció de deures de custòdia, l’abandó de família, etc. 

2.1.2.3 Textos legals de referència 

Per conéixer les particularitats del dret successori català hem consultat el text legal 

vigent actualment de Catalunya, en concret, la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre 

quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, que recull en una sola llei la 

                                                

3
 En aquest sentit, resulta molt interessant la lectura de “La terminologia legislativa: de l’any de plor a les famílies 

homoparentals i altres termes” a SANJAUME, 2012. 
4
 Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. 
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major part de les normes aplicables a les successions i que fan referència a la 

capacitat successòria, la successió testada i intestada, la successió contractual i les 

donacions per causa de mort o la adquisició de l’herència.  

Tot i això, a Catalunya existeixen altres textos legals que també inclouen alguns 

preceptes que estan relacionats amb les successions, per exemple, la Llei 25/2010, 

del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, que entre 

altres aspectes, regula les transmissions en virtut del pacte de supervivència pactat 

pels cònjuges en el moment d’adquirir un bé; que exigeix que, en el cas de la 

commoriència, perquè pugui tenir lloc la transmissió de drets, el beneficiari de la 

successió o de la transmissió hagi sobreviscut al causant almenys setanta-dues hores; 

que estableix unes normes específiques en relació als béns adquirits a títol successori 

per menors d’edat o persones subjectes a tutela; o que declara innecessari el 

complement de capacitat amb relació als béns i els drets adquirits a títol successori per 

un menor emancipat si el causant l'ha exclòs expressament. També la Llei 5/2006, del 

llibre primer del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, regula aspectes 

relacionats amb les successions, com els drets dels usufructuaris que ho són per 

disposició testamentària o per successió intestada. 

Si considerem el tema central d’aquest treball, els testaments, ens hem de cenyir al 

títol segon del llibre quart del Codi civil de Catalunya, que regula la successió testada 

en general, i específicament, els diferents títols successoris (testaments, codicils i 

memòries testamentàries), la nul·litat de les disposicions testamentàries, la institució 

d’hereu, les disposicions fiduciàries, els fideïcomisos, els llegats o els marmessors, 

entre d’altres aspectes.  

2.1.2.4 Principis bàsics del dret successori català 

Florensa Tomás (2008: 1029-1034) relaciona alguns dels principis bàsics que estableix 

el  dret civil català en relació a les successions, com són l’autonomia privada, que 

permet una àmplia llibertat de testar (reduint la llegítima a una quarta part de la 

herència), la obligatorietat de la institució d’hereu (tot testament ha de contenir 

necessàriament la institució d’hereu, amb algunes excepcions), la perdurabilitat de la 

institució d’hereu (el títol d’hereu, un cop acceptada l’herència, és irrevocable), la 

incompatibilitat dels títols successoris (basada en el principi de la unitat del títol 

successori), la prevalença del títol successori voluntari (per la qual, l’heretament preval 

sobre el testament, i el testament sobre la successió intestada), i la universalitat del 
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títol d’hereu (que permet la transmissió de tot el patrimoni hereditari a favor d’un o més 

hereus). 

2.1.2.5 La successió testada 

Segons l’article 421-1 del CCCat, la successió testada es regeix per la voluntat del 

causant manifestada en testament atorgat d’acord amb la llei. Aquest tipus de 

successió està regulat pel títol segon del llibre quart del Codi civil de Catalunya, de la 

lectura del qual hem extret els aspectes principals que relacionem a continuació. 

2.1.2.6 Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries 

En dret civil català existeixen tres formes de negocis d’última voluntat: els testaments, 

els codicils i les memòries testamentàries. Poden testar totes aquelles persones que, 

d’acord amb la llei, no siguin incapaces per fer-ho (art. 421-3 CCCat). S’exclouen els 

menors de catorze anys i els qui no tenen capacitat natural en el moment de 

l’atorgament (art. 421-4 CCcat). 

El testament pot fer-se davant de notari o de forma hològrafa. El testament hològraf 

només el poden atorgar les persones majors d’edat i els menors emancipats. A més, 

en aquest cas, cal que el testament estigui escrit i signat de manera autògrafa pel 

testador, amb la indicació del lloc i la data de l’atorgament. Si conté paraules ratllades, 

esmenades, afegides o entre línies, l’atorgant les ha de salvar amb la seva signatura. 

Aquest tipus de testament, s’ha de presentar davant el jutge o el funcionari competent 

a fi que sigui adverat (comprovar l’autenticitat d’acord amb la llei) i se n’ordeni la 

protocol·lització notarial. L’inconvenient d’aquest tipus de testament és que caduquen 

si no es presenten perquè siguin adverats en el termini de quatre anys comptats des 

de la mort del testador i no es protocol·litzen en el termini de sis mesos comptats des 

de la resolució de l’expedient o, en cas de que s’interposi una demanda per contendir 

sobre la validesa, des de la fermesa de la corresponent resolució judicial. 

En el cas el testament notarial, el notari ha d’identificar el testador i apreciar-ne la 

capacitat legal per testar. En general, no cal la intervenció de testimonis, excepte si 

concorren algunes circumstàncies especials, com que el testador sigui cec, sord o no 

pugui o sàpiga llegir el testament per si mateix, cas en que han de comparèixer dos 

testimonis que entenguin al testador i al notari i sàpiguen signar. Pel que fa a la 

idoneïtat dels testadors, no poden ser testimonis els menors de edat ni els incapaços 

per a testar, les persones sordes o cegues ni les muts que no puguin escriure, els 

condemnats per determintats tipus de delictes, els afavorits pel testament ni els 
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facultatius, els intèrprets i els experts que intervinguin en el testament. (article 421-11 

del CCCat)  

En testament atorgat davant de notari pot ser obert o tancat. En el testament obert, el 

testador expressa la seva voluntat al notari de paraula o per escrit, perquè redacti el 

testament, expressant-hi el lloc, la data i l’hora de l’atorgament. Un cop llegit el 

testament, el signa, personalment o els testimonis que corresponguin. En canvi, en el 

testament tancat, és el propi testador que escriu el testament, expressant el lloc i la 

data, l’introdueix en una coberta tancada, sobre la qual un notari estén una diligència i 

el protocol·litza en un acta indicant l’hora de l’atorgament. 

Els codicils, en canvi, són documents que s’han d’atorgar amb les mateixes 

solemnitats externes que els testament, en els quals: 

a) L’atorgant disposa dels béns que s’ha reservat per a testar en heretament. 

b) L’atorgant addiciona alguna cosa al testament, el reforma parcialment o, si 

manca aquest, dicta disposicions successòries a càrrec dels seus hereus 

abintestat. 

c) No es pot instituir o excloure cap hereu, ni revocar la institució atorgada 

anteriorment.  

d) No es pot nomenar marmessor universal, ni ordenar substitucions o 

condicions, llevat que s’imposin als legataris. 

Pel que fa a les memòries testamentàries, regulades per l’article 421-21 del CCCat, 

són documents signats pel testador en tots els fulls o, si escau, per mitjà d’una 

signatura electrònica reconeguda i que al·ludeixen a un testament anterior. Les 

memòries testamentaries valen com a codicil si es demostra o es reconeix en 

qualsevol temps llur autenticitat i compleixen els requisits formals que el testador 

exigeix en el seu testament. En aquest tipus d’acte d’última voluntat es poden ordenar 

disposicions que no excedeixin el 10% del cabal relicte i que es refereixin a diners, 

objectes personals, joies, roba i parament de casa o a obligacions d’importància 

moderada a càrrec dels hereus o els legataris. També es poden adoptar previsions 

sobre la donació dels propis òrgans o del cos i sobre la incineració o la forma 

d’enterrament. 
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2.1.2.7 La nul·litat i ineficàcia de les disposicions testamentàries 

La nul·litat d’un testament, regulada pels articles 422-1 a 422-7 del CCCat, determina 

que la successió es regeixi pel testament anterior vàlid o, si no n’hi ha, que s’obri la 

successió intestada. També implica la nul·litat de tots els codicils i les memòries 

testamentàries atorgats pel testador, excepte quan aquests siguin compatibles amb un 

testament anterior. L’acció de nul·litat caduca al cap de quatre anys, a comptar des 

que la persona legitimada per a exercir-la coneix o pot conèixer raonablement la causa 

de nul·litat. 

Existeixen diferents causes que poden fer que un testament sigui nul:  

 Quan el testament no correspon a cap dels tipus establerts legalment. 

 Quan s’ha atorgat sense complir els requisits legals de capacitat i de forma o 

amb engany, violència o intimidació greu (en el cas de defecte de forma, val 

com a testament hològraf si en compleix els requisits).  

 Quan no conté institució d’hereu (tot i que, en aquest cas, serveix com a codicil 

si en compleix els requisits), excepte en els casos que contingui nomenament 

de marmessor universal o sigui atorgat per una persona subjecta al dret de 

Tortosa.  

Pel que fa al contingut del testament, són nul·les aquelles disposicions que s’hagin 

atorgat amb error en la persona o en l’objecte, engany, violència o intimidació greu; si 

s’han atorgat per error en els motius. 

Pel que fa a la ineficàcia, el testament també pot esdevenir ineficaç per preterició 

errònia (quan el causant no ha fet cap atribució a favor d’un legitimari en concepte de 

llegítima o imputable a aquesta i que tampoc no ha estat desheretat), a instància del 

legitimari preterit (article 451-16.2 CCCat); o, excepte quan de la disposició d’última 

voluntat en resulti la voluntat contrària, per crisi matrimonial o de convivència: en 

aquest cas, la institució d’hereu, els llegats i la resta de disposicions ordenades a favor 

del cònjuge esdevenen ineficaces si després es produeix la separació de fet o judicial, 

si es divorcien o el matrimoni es declara nul, o si en el moment de la mort del causant 

està pendent alguna demanda de separació, divorci o nul·litat i, en el cas de les 

ordenades a favor del convivent en unió estable de parella, si se separen de fet o 

s’extingeix la unió. (art. 422-13 CCCat). 
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2.1.2.8 La revocació 

Els testaments, les memòries testamentaries, els codicils y les disposicions 

testamentàries són essencialment revocables (articles 422-8 a 422-13 CCCat). La 

revocació és expressa si el testador l’ordena en testament. En canvi, és tàcita quan 

atorga un testament vàlid i eficaç que revoca de ple dret un testament, memòria 

testamentària o codicil anterior, excepte si el testador ordena de forma expressa que 

l’anterior subsisteixi totalment o parcialment. En aquest cas, el testament anterior 

manté l’eficàcia en tot el que l’atorgat posteriorment no revoqui, o en les parts a què no 

s’oposi o que no contradigui. Els codicils impliquen la revocació de la part del 

testament o codicil anterior que aparegui modificada o hi resulti incompatible, o poden 

revocar expressament un codicil anterior en la seva totalitat. També existeix la figura 

del testament merament revocatori, que determina que la successió es defereixi 

d’acord amb les normes de la successió intestada.  

2.1.3 La legislació sobre successions a Anglaterra, Gal·les i Irlanda del 
Nord 

A diferència del sistema romà de la successió universal, que atorga a l’execució 

testamentària un paper secundari i subordinada a la voluntat del testador, en el dret 

anglès la successió no s’entén com a la continuació de la personalitat del causant en 

els hereus, sinó que es produeix una ruptura mitjançant la liquidació de l’herència. En 

el sistema anglès, que segueix la tradició del dret consuetudinari (common law), el 

patrimoni del causant entra en un període de liquidació perquè els beneficiaris de 

l’herència puguin rebre el romanent líquid que pugui quedar. La liquidació és a càrrec 

d’unes figures jurídiques nomenades pel causant o pels tribunals (depenent del cas, el 

marmessor testamentari, l’administrador o l’executor) que s’interposen entre el causant 

i els hereus, de forma que aquests no poden adquirir immediatament els béns, sinó 

que rebran el saldo actiu que resti després de pagar els deutes del causant (Jiménez 

Clar, 1999: 2377-2379). 

Quan mor el causant s’inicia un procediment judicial que, en el cas de la successió 

testada, comença amb una petició davant del Tribunal Superior de Justícia (High Court 

of Justice) perquè comprovi l’existència d’un testament i que aquest acompleix els 

requisits essencials dels títols successoris. La resolució del tribunal atorga validesa al 

testament i l’interpreta (grant of probate) i també designa l’executor de l’herència, que 

és la persona que ha de realitzar les operacions successòries (grant or letter of 

representation) (Rivas Martínez, 2009: 11-13).  
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2.1.3.1 Introducció històrica 

Basant-nos en la lectura de Sawyer (2015: 1-7) i Jiménez Clar (1999: 2377-2397), hem 

elaborat una introducció històrica del dret de successions que regeix a Anglaterra, 

Gal·les i Irlanda del Nord. A Anglaterra, algunes regles relatives a les successions es 

remunten a abans de la conquesta normanda d’Anglaterra de 1066. A partir d’aquesta 

conquesta i fins l’any 1925 (Administration of Estates Act 1925), és va mantenir la 

distinció dels sistemes que regien la successió dels béns mobles de la dels immobles: 

els tribunals eclesiàstics tenien competència en la successió dels béns mobles, mentre 

que la competència exclusiva de la successió dels immobles corresponia als tribunals 

reials. En un principi, els immobles es dividien a parts iguals entre els fills del causant, i 

no es podia atribuir a un dels fills una part més gran. Posteriorment, les normes 

anglosaxones van ser substituïdes per altres normes, com la regla de la primogenitura, 

similar a la figura de l’hereu català, en virtut de la qual el fill mascle primogènit 

heretava la totalitat dels immobles, amb exclusió de la resta de germans més joves i 

de totes les germanes. La línia successòria era sempre descendent, mai ascendent, i 

en cas d’absència de descendents, seguien els col·laterals. No va ser fins 1833, amb 

la Inheritance Act 1833, que els ascendents van entrar en la línia de successió, 

establint el següent ordre de successió: els descendents, els pares, els germans i llurs 

descendents, els avis i, finalment, els germans dels pares i altres col·laterals més 

llunyans. La reforma de l’any 1925 va suprimir la discriminació de sexe i també va 

reforçar la posició del vidu, augmentant la seva quota legal en l’herència, en perjudici 

del fill més gran. 

Pel que fa a les disposicions d’última voluntat, en el període anglosaxó ja existien una 

mena de testaments sobre els béns mobles, irrevocables i que, probablement, no es 

podien modificar i s’havien d’executar abans de la mort del testador. En canvi, no es 

podia disposar dels béns immobles, que es transmetien seguint les regles 

successòries consuetudinàries. Aquests testaments, que gradualment van prendre la 

forma escrita, van desaparèixer després de la conquesta normanda, fins la seva 

reaparició, al cap d’un segle i mig més tard, per influència del dret romà als albors de 

l’edat mitjana. Al segle XIII, les corts eclesiàstiques van assumir la jurisdicció sobre els 

béns personals. Quan una persona moria, una part dels seus béns personals es 

repartien entre la vídua i els fills, si el causant era el marit; o corresponia íntegrament 

al vidu, si la causant era la dona, i una altra part (“dead’s part”) la podia distribuir com 

volgués, tot i que el llegat de béns amb finalitats caritatives es considerava una 

obligació religiosa mot important, tant com la confessió última dels pecats. 
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Posteriorment, amb la separació de l’església i l’estat, aquesta part destinada a la 

caritat es va convertir en la part de la qual el causant podia disposar lliurement i 

passava a la família del difunt.  

Durant l’edat mitjana els tribunals del common law no permetien els llegats de terres, 

que s’havien de transmetre d’acord amb un sistema que protegia els drets dels 

senyors feudals. Aquest fet va perdurar fins al 1540, any que s’aprova el Statute of 

Wills, desenvolupat posteriorment per altres lleis. El Statute of Wills exigia la forma 

escrita per als testaments sobre immobles, i es van establir més formalitats, com 

l’obligació de signar el testament i la concurrència de testimonis, al Statute of Frauds, 

l’any 1677, i en altres disposicions posteriors. Finalment, s’aprova la Wills Act 1837, 

que aclareix les formalitats que havien d’acomplir dels testaments i que, amb algunes 

modificacions posteriors, continua vigent en l’actualitat. 

2.1.3.2 Textos legals de referència 

El dret anglès és un sistema de dret consuetudinari basat principalment en la 

jurisprudència, encara que la legislació (les lleis codificades) són la segona font 

d’aquest sistema. El dret successori anglès no està recollit en un sol text legal, com és 

el cas de Catalunya, sinó que les normes sobre diferents aspectes relatius a les 

successions estan regulades en lleis separades, de les quals les més rellevants són 

les següents: 

 La Llei dels testaments de 18375 [Wills Act 1837], que és el text que traduirem, i 

que regula diferents aspectes relatius als testaments: formalitats, 

nomenaments, testimonis, nul·litat i revocació, llegats, etc. 

 La Llei dels testaments de soldats i mariners de 19186 [Wills (Soldiers and 

Sailors) Act 1918], que comprèn les normes especials que s’apliquen a les 

disposicions testamentaries dels soldats i mariners. 

 La Llei d’administració de successions de 19257 [Administration of Estates Act 

1925], que estableix les normes relatives a la transmissió dels béns immobles, 

l’actuació i els drets i obligacions dels marmessors i dels administradors i 

l’administració i distribució del cabal hereditari. 

                                                

5
 Traducció proposada per l’autora del treball. 

6
 Traducció proposada per l’autora del treball. 

7
 Traducció proposada per l’autora del treball. 
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 La Llei de successions de protecció de la família i tuïció de 19758 [Inheritance 

(Provision for Family and Dependants) Act 1975], que regula els drets en 

l’herència del cònjuge supervivent, els fills i les altres persones que depenien 

del causant  

 La Llei dels fideïcomisos sobre béns immobles i de nomenament de fiduciaris 

de 19969 [Trusts of Land and Appointment of Trustees Act 1996], que conté les 

normes per a establir fideïcomisos, les funcions dels fiduciaris, els drets dels 

fideïcomissaris, etc. 

 La Llei dels fiduciaris de 200010 [Trustee Act 2000], que regula les facultats i 

obligacions dels fiduciaris. 

2.1.3.3 Principis bàsics que recull la Llei dels testaments de 1837 (Wills Act 
1837) 

En el sistema anglès, com en el català, la successió intestada té el caràcter de 

supletori de la voluntat del causant. La successió intestada pressuposa que el causant 

ha mort sense testament, bé perquè no ha volgut atorgar-lo, no ho ha pogut fer per 

manca de capacitat legal o perquè el seu testament ha estat revocat o és ineficaç. 

La Llei dels testaments de 1837 té per objecte la successió testada, en concret regula 

els tipus de testaments, codicils i altres actes que poden contenir disposicions d’última 

voluntat, els requisits de capacitat del testador per atorgar-los, el contingut, les 

formalitats i les regles generals a les quals se subjecta la interpretació de les 

disposicions que contenen. 

Els principis generals que estableix la Llei dels testaments de 1837 són els següents: 

 Objecte: Tots els béns, siguin de la classe que siguin, poden ser objecte de 

disposició mitjançant testament. 

 Requisits de validesa:  

o El testador ha de ser major de 18 anys.  

o El testador ha d’escriure i signar el testament, bé personalment o per 

una altra persona seguint les seves instruccions. 

                                                

8
 Traducció extreta de Alcaraz Varó: 2007, 184. 

9
 Traducció proposada per l’autora del treball. 

10
 Traducció proposada per l’autora del treball. 
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o De la signatura del testador se n’ha desprendre que pretén atorgar 

testament. 

o Cal la intervenció de dos testimonis. 

o Les modificacions fetes posteriorment a l’atorgament només son vàlides 

si consten salvades i signades pel testador i pels testimonis. 

 Els testimonis: 

o Han de signar i atestar l’atorgament del testament.  

o Els creditors i els marmessors poden actuar com a testimonis. 

o Els testimonis o de llurs cònjuges no poden ser beneficiaris del 

testament. 

 Revocació dels testaments:  

o Per matrimoni o constitució de parella estable homosexual subsegüent 

del testador, excepte si resulta del testament la voluntat contrària. 

o La presumpció no és una causa de revocació. 

o Les formes de revocació són l’atorgament d’un altre testament o codicil 

o la destrucció del testament. 

o El testament revocat totalment o parcialment només recupera l’eficàcia 

amb un altre atorgament. 

 Els llegats: 

o No s’extingeixen per transmissió o acte subsegüent. 

o Els llegats de béns immobles que s’extingeixin o siguin nuls s’inclouen 

en el llegat romanent. 

o Els béns immobles objecte de llegat es transmeten lliurement, excepte 

si en el testament consta la voluntat contrària. 

o El llegat universal inclou els béns immobles en domini, establerts en 

emfiteusi i els arrendats i els béns immobles o personals sobre els quals 
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el testador té la facultat de disposar, excepte si en el testament consta 

la voluntat contrària.  

o Els descendents del beneficiari d’un llegat que hagi premort ocupen el 

lloc d’aquest, pel dret de representació, i l’adquireixen per estirps. 

 Exclusions: 

o Testaments de soldats i mariners. 

o Testaments atorgats abans de 1838. 

2.1.4 Taula comparativa dels principals aspectes sobre les successions 

 Catalunya Anglaterra, Gal·les i Irlanda del 
Nord 

Sistema 
successori 

Sistema romà Dret consuetudinari o Common 
law 

Textos legals Bàsicament, el llibre quart 
del CCCat 

Normes recollides en diferents 
lleis 

Transmissió de 
l’herència 

L’hereu adquireix els drets i 
béns i es subroga en les 
obligacions del causant 

El patrimoni es liquida i els 
beneficiaris de l’herència reben el 
romanent dels béns, després de 
pagar les despeses 

Prevalença títol 
successori 
voluntari 

Sí. Ordre: heretament > 
testament > intestada 

Sí. Ordre: testament > intestada 

Llibertat de testar Àmplia, només es reserva 
una quarta part de llegítima 
i s’han de respectar els 
drets del cònjuge o parella 
supervivent. 

La Llei de successions de 
protecció de la família i tuïció de 
1975 estableix els drets del 
cònjuge supervivent, els fills i les 
persones que depenien del 
testador.  

Institució d’hereu Obligatòria No és obligatòria 

Marmessors, 
administradors i 

A voluntat del testador Nomenats pel causant o pels 
tribunals, són els encarregats de 
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executors liquidar l’herència 

Tipus de 
testament 

Testament, codicil i 
memòria testamentària 

Testament i codicil 

Forma del 
testament 

Notarial o hològraf Escrit i signat pel testador o per 
alguna altra persona en la seva 
presència i sota la seva direcció. 

Capacitat de 
testar 

Testament notarial: majors 
de 14 anys amb capacitat 
civil 

Testament hològraf: majors 
d’edat i menors emancipats, 
amb capacitat civil 

Majors de 18 anys amb capacitat 
civil. 

Intervenció de 
testimonis 

En general no cal. Només 
calen dos testimonis si el 
testador és cec, sord o no 
pot o no sap llegir el 
testament per sí mateix. 

Sí. Calen dos testimonis. 

Revocació de 
testament 

Sí. Pot ser total o parcial, 
amb un nou testament o 
codicil.  

Sí. Amb un altre testament o 
codicil, o amb un escrit atorgat 
com un testament, o per 
destrucció del testament. 

En determinats casos, quan el 
testador contreu matrimoni o 
estableix una parella estable 
homosexual. 

Causes de 
nul·litat i 
ineficàcia del 
testament 

- Forma no adequada del 
testament 

- No tenir capacitat civil 
- Atorgat amb engany, 

violència o intimidació 
greu 

- No contenir institució 
d’hereu (amb 
excepcions) 

- Forma no adequada del 
testament 

- No tenir capacitat civil 
- Atorgat sota pressió. 

 

2.2 Els gèneres jurídics 

Com veurem, un dels reptes traductològics a què ens haurem d’enfrontar és el 

llenguatge legislatiu, tant en la llengua d’origen com en la d’arribada. Borja Albi 

defineix el llenguatge jurídic com: 
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el que s’utilitza en les relacions en què intervé el poder públic, ja sigui en les 
manifestacions procedents d’aquest poder (legislatiu, executiu o judicial) envers el 
ciutadà, o en les comunicacions dels ciutadans dirigides a qualsevol tipus d’institució. 
I també, naturalment, el llenguatge de les relacions entre particulars amb 
transcendència jurídica (contractes, testaments, etc.). (Borja Albi, 2000: 11-12) 

I afegeix que el llenguatge jurídic és comparable a altres llenguatges d’especialitat a 

causa de l’alt grau d’especialitat i per oposició al llenguatge general. No obstant això, 

aquest llenguatge legal és molt més conservador que el d’altres tecnolectes que s’han 

d’adaptar als avenços tecnològics i han de crear termes i formes d’expressió per 

denominar els conceptes nous. El llenguatge jurídic, tot i que també s’ha d’adaptar a 

les noves realitats, està farcit de fórmules arcaïtzants i expressions que s’han 

mantingut invariables al llarg dels segles.  

Borja Albi (2007b: 152) també considera que els documents que es generen amb la 

creació, aplicació, difusió i investigació del dret són documents molt estereotipats i 

repetitius que constitueixen uns gèneres textuals concrets, als quals anomenen els 

gèneres jurídics: 

Es evidente que estos textos poseen sus convenciones, rutinas, clichés, tópicos y 

estructuras recurrentes. [...] Todo ello conforma una selección de contenidos, una 

manera de exponer los hechos, una retórica y una percepción del mundo que aparecen 

plasmados de forma inequívoca en cada realización textual del ámbito jurídico. Si a 

esta realización textual concreta le sumamos un objetivo comunicativo claro o una 

función jurídica específica, el resultado es el concepto de ‘género jurídico’. 

Aquests gèneres jurídics els classifica en les següents categories (Borja Albi, 2000: 

85): 

1. Textos normatius: lleis, decrets, reglaments, etc. 

2. Textos judicials: interlocutòries, sentències, exhorts, etc. 

3. Jurisprudència: resolucions judicials vinculants. 

4. Obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, formularis, recopilacions de 

lleis, etc. 

5. Textos doctrinals: manuals, llibres de text, articles en revistes especialitzades, 

etc.  

6. Textos d’aplicació del dret: documents notarials, dictàmens jurídics, contractes, 

etc. 

Borja Albi (2000: 88-92) ens ofereix les característiques principals dels textos legals 

espanyols i anglesos, tenint en compte aspectes referents a la situació comunicativa, 
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com l’emissor, el destinatari, el mode, to, finalitat, etc. A partir d’aquests aspectes 

característics i adaptant-la en la part necessària als textos legals catalans, amb les 

dades extretes de Sanjaume (2014) i l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat 

de Catalunya (2014) hem elaborat la següent taula comparativa: 

 Textos normatius anglesos Textos normatius catalans 

Emissor Parlament, institucions 

públiques 

El Parlament de Catalunya, el 

Govern i l’Administració 

Receptor Tots els ciutadans britànics Tots els ciutadans catalans 

Mode Escrit per ser llegit. La llei 

escrita es denomina Statutory 

Law, per oposició a la Case 

Law, basada en la 

jurisprudència 

Escrit per ser llegit. Les 

normes substantives 

s’organitzen en codis. 

To Molt formal Molt formal 

Focus contextual 

dominant 

Instructiu (articulat) Instructiu (articulat) 

Focus contextual 

secundari 

Argumentatiu (preàmbul) Argumentatiu (preàmbul) 

Finalitat Regular les relacions humanes 

dins d’un sistema de dret  

Regular les relacions humanes 

dins d’un sistema de dret 

Gèneres 

principals 

Acts o Statutes, Bills, Statutory 

Instruments (Rules, Orders, 

Regulations), Codes of 

Practice 

Lleis, decrets lleis, decrets 

legislatius, reglaments, 

decrets, ordres i resolucions 
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Borja Albi (2007a) considera que l’estudi dels gèneres jurídics té una aplicació pràctica 

en la formació del traductor especialitzat en tres àmbits: temàtic, textual i lingüístic. A 

més, afirma que el domini dels diferents textos jurídics ajuda al traductor a trobar l’estil 

i el to adequat a la situació comunicativa. D’altra banda, la creació de corpus de textos 

paral·lels per poder comparar els documents del mateix gènere dels sistemes jurídics 

de partida i d’arribada permet observar al traductor l’estructura, la terminologia i la 

fraseologia característiques del gènere, a tenir una visió de la seva estructura interna i 

l’ajuda a prendre decisions sobre els procediments i les estratègies de traducció. 

2.2.1 Model de llengua 

Segons explica Sanjaume (2012), si considerem els múltiples destinataris dels textos 

legislatius: els ciutadans en general, el sector concret de l’àmbit regulat (professionals, 

empreses), els professionals jurídics (jutges, advocats, notaris), les administracions 

públiques i, també, els mitjans de comunicació, que les divulguen, veurem que en la 

redacció de les lleis s’empra un model determinat de llengua. A Catalunya, aquest 

model, utilitzat tant en les lleis com en la resta de textos aprovats pel Parlament, ha 

anat evolucionant des de la represa de l'activitat de les institucions d'autogovern, que 

s'inicia amb l'Estatut del 1979 i el restabliment de les institucions de la Generalitat el 

1980, i va coincidir amb el sorgiment de moviments internacionals de renovació del 

llenguatge juridicoadministratiu i del llenguatge legislatiu o normatiu a Europa, dels 

quals parlarem a continuació. 

Tal i com afirma Enrique Alcaraz, moltes vegades, el llenguatge jurídic ens pot resultar 

feixuc i obscur en la nostra pròpia llengua i encara més si ens enfrontem amb un text 

escrit en la llengua diferent. Tot i això, encara trobem que alguns sectors defensen 

aquesta particularitat del llenguatge legal, mentre que d’altres, i fins i tot, les pròpies 

administracions, estan intentant que sigui més clar i entenedor. (Alcaraz, 2007: 73)  

Un bon exemple d’això serien les campanyes que reclamen l’ús d’un llenguatge planer 

i entenedor per part de les institucions, incloent-hi l’àmbit jurídic, algunes de les quals 

es duen a terme des de fa temps a altres països, com la “Plain English Campaign”11 

del Regne Unit, on, en l’àmbit de la redacció legislativa, trobem la “Good Law 

Inciative”12 de l’Oficina d’Assessorament Parlamentari; o “The Plain Language: Clear 

                                                

11
 Enllaç: http://www.plainenglish.co.uk/ 

12
 Enllaç: https://www.gov.uk/guidance/good-law 

http://www.plainenglish.co.uk/
https://www.gov.uk/guidance/good-law
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and Simple/Pour un style clair et simple” del Canadà, i en àmbits supranacionals, la 

associació internacional “Clarity”13 o “Clear Writing”14 de la Direcció General de 

Traducció de la Comissió Europea.  

A Catalunya, aquesta tasca la duen a terme els Serveis d’Assessorament Lingüístic 

del Parlament, que s’encarreguen de guiar i ajudar en la redacció de les iniciatives i 

propostes parlamentàries i en la revisió dels textos tramitats al Parlament de 

Catalunya, perquè tinguin la qualitat tècnica i lingüística necessàries i siguin 

entenedors, coherents i eficaços. A més, com que el català va ser una llengua 

minoritzada durant molt de temps, especialment en l’àmbit públic, també trobem 

campanyes de normalització lingüística, com la més recent, “En català, també és de 

llei”,15 que pretén apropar el llenguatge jurídic al ciutadà.  

A Sanjaume (2016) es recullen els principis propis del llenguatge normatiu o legislatiu 

que se segueixen actualment, com són l’adequació lingüística (normativa, llengua 

estàndard, formalitat, especialitat, genuïnitat), la funcionalitat (precisió, concisió i 

claredat), la neutralitat i la vigència, juntament amb els criteris generals d'estil i de 

redacció, d'adequació al llenguatge normatiu i els que determinen l'estructura i la forma 

de les lleis i dels textos aprovats pel Parlament. Els Serveis d’Assessorament 

Lingüístic, en aquest àmbit, han procurat una redacció més directa i han posat cura a 

harmonitzar la terminologia, en part eliminant els arcaismes que apareixien en els 

primers textos legislatius, adaptant-la als canvis socials, que han afectat sobretot 

l’àmbit del dret civil, i en part, amb la creació de termes per designar noves realitats 

jurídiques. 

Aquesta mateixa tendència a simplificar el llenguatge és visible al Regne Unit. Una de 

les solucions adoptades per facilitar la comprensió del llenguatge jurídic en la legislació 

més recent és la introducció de nous termes més senzills, que substitueixen aquells 

que eren desconeguts pels ciutadans. Enrique Alcaraz (2007: 58-60) exemplifica 

aquest fet amb la Llei d’enjudiciament civil de 1998.  

                                                

13
 Enllaç: http://www.clarity-international.net/ 

14
 Enllaç: 

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/languagestranslation/documents/issue_01_en.pdf 
15

 Enllaç: http://www.gencat.cat/llengua/justicia/ 

http://www.clarity-international.net/
http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/magazines/languagestranslation/documents/issue_01_en.pdf
http://www.gencat.cat/llengua/justicia/
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A més, l’Oficina d’Assessorament Parlamentari du a terme la iniciativa Good Law, que 

pretén que els usuaris de la legislació tinguin la sensació que les lleis són necessàries, 

clares, coherents, efectives i accessibles, perquè consideren que:  

People find legislation difficult. The volume of statutes and regulations, their piecemeal 
structure, and their level of detail and frequent amendments, make legislation hard to 
understand and difficult to comply with. That can hinder economic activity. It can 
create burdens for businesses and communities. It can obstruct good government, 
and it can undermine the rule of law. (Office of the Parliamentary Counsel, 2015) 

Els promotors d’aquesta iniciativa (Office of the Parliamentary Counsel, 2013: 13) han 

assenyalat les causes de l’excessiva complexitat de la legislació, que trobem 

reflectides en el següent diagrama: 

 

2.2.2 Delimitació i particularitats del text original 

En aquest treball traduirem la versió actualment vigent de la Llei dels testaments de 

1837, després de les nombroses modificacions que s’hi ha fet des de la seva 

promulgació. Ens centrarem a traduir el text legal i obviarem les referències a les 

diferents lleis que han modificat o suprimit alguns articles. 

El text en qüestió segueix l’estructura típica de les lleis aprovades pel Parlament 

britànic, pel que fa a la distribució de les diferents seccions i divisió dels articles i 

subarticles. El fet de que es tracti d’una llei aprovada fa gairebé dos segles suposa una 

dificultat afegida, d’una banda, perquè s’utilitzen expressions i fórmules força 

arcaïtzants, i de l’altra, perquè hi trobem alguns termes que es fan ressò de la història 
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feudal passada i fan referència a conceptes legals que ja no són vigents en la 

actualitat, com ara: advowsons, manors, tithes, etc.  

2.2.3 Estructura de les lleis 

En aquest apartat relacionarem les parts fonamentals que conformen l’estructura de 

les lleis al Regne Unit i a Catalunya i proposem un model que serveix d’exemple per a 

cada cas. 

2.2.3.1 Al Regne Unit 

Basant-nos en la informació que hem trobat a Alcaraz Varó (2007) i a la web “Legal 

Research & Mooting Skills Programme”, una llei moderna del Regne Unit consta de les 

parts següents: 

 Títol 

 Any i númeració 

 Títol llarg i propòsit de la llei 

 Data de la sanció reial i fòrmula promulgatòria 

 Cos de la llei 

o Parts o capítols, si la llei és extensa 

o Seccions (articles) 

o Articles (sections), numerats amb xifres aràbigues en negreta: 1, 2, 3, etc. 

o Subarticles (subsections), numerats també amb xifres aràbigues entre 

parèntesis: (1), (2), (3), etc. 

o Paràgrafs o apartats (paragraphs), assenyalats amb lletres entre 

parèntesis: (a), (b), (c), etc. 

o Les subdivisions posteriors, numerades amb xifres romanes en minúscula i 

entre parèntesis: (i), (ii), (iii), etc. 

 Articles relatius a la interpretació i vigència de la llei 

 Annexes sobre les lleis que deroga o modifica la llei  

A continuació, podem veure’n la macroestructura (Faculty of Law & Bodleian Law 

Library, 2013), amb l’exemple d’una llei del Parlament britànic: 
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2.2.3.2 A Catalunya 

Segons Sanjaume (2016), les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya consten de 

les parts següents: 

 Títol, que ha de permetre de fer-se una idea justa del contingut bàsic de la 

norma, és clar, precís i breu. 

 Part expositiva: recull el preàmbul, que compleix la funció de presentar la llei, 

exposar-ne la finalitat i fer referència a l'estat de la qüestió de l'àmbit material 

que es regula. 

 Part dispositiva, que recull els articles de la llei, organitzats en una estructura 

jeràrquica que inclou diferents nivells, depenent de l’extensió de la llei: 

o Llibres [primer, segon, tercer...] 

o Títols [I, II, III...] 

o Capítols [I, II, III...]   

o Seccions [primera, segona, tercera...] 

o Articles [1, 2, 3...] 

o Apartats [1, 2, 3...] 

o Lletres [a, b, c...] 

 Part dispositiva final 

o Disposicions addicionals [Primera, Segona, Tercera...]  

o Disposicions transitòries [Primera, Segona, Tercera...]  

o Disposició derogatòria  

o Disposicions finals [Primera, Segona, Tercera...]  

 Algunes lleis poden portar annexos, i les més extenses solen incloure un 

sumari abans del preàmbul. 

A continuació, podem veure la macroestructura d’una llei (breu) aprovada pel 

Parlament de Catalunya, que hem elaborat a partir d’un exemple real: 

LLEI 23/2015, del 29 de juliol, del règim transitori del finançament 

específic del municipi de Badia del Vallès.
16

 

 

El president de la Generalitat de Catalunya 

                                                

16
 Text complet disponible a: <http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438484.pdf>  

Títol 
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Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom 

del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de 

Catalunya, promulgo la següent 

LLEI 

Preàmbul 

El municipi de Badia del Vallès es va crear per mitjà de la Llei 1/1994, del 22 de 

febrer, per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de 

Cerdanyola del Vallès. [...] 

Article 1. Finalitat 

La finalitat d’aquesta llei és dotar el municipi de Badia del Vallès d’un finançament 

transitori especial, mentre no s’aprova un finançament específic per al dit municipi per 

a resoldre el dèficit estructural permanent que pateix com a conseqüència de les seves 

característiques socioeconòmiques i territorials. 

[...] 

Article 4. Comissió sobre el Finançament Específic de Badia del Vallès 

1. Es crea la Comissió sobre el Finançament Específic de Badia del Vallès, que ha 

d’existir mentre no s’aprovi un sistema de finançament específic per al municipi de 

Badia del Vallès. 

[...] 

5. La Comissió té les funcions següents:  

a) Garantir que els pressupostos de la Generalitat tinguin una partida destinada al 

finançament de Badia del Vallès, en els termes establerts per l’article 5.  

b) Treballar per a establir un sistema de finançament específic per a Badia del Vallès 

tenint en compte les característiques especials del municipi i analitzant l’estructura de 

la hisenda local per tal de mesurar d’una manera objectiva el dèficit de capacitat fiscal 

del municipi. 

[...] 

Disposició derogatòria  

Es deroga la Llei 1/1994, del 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per 

segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del 

Vallès. 

Disposicions finals  

Primera. Conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament de Badia del Vallès relatiu a la 

pròrroga del sistema de finançament establert per a aquest municipi per la disposició 

transitòria tercera de la Llei 1/1994 

1. Per a l’any 2015 resta vigent, com a aportació de la Generalitat per al finançament 

de Badia del Vallès, la quantitat de 3.008.118,24 euros, fixada pel Conveni entre la 

Generalitat i l’Ajuntament de Badia del Vallès relatiu a la pròrroga del sistema de 

finançament establert per a aquest municipi per la disposició transitòria tercera de la 

Llei 1/1994, sens perjudici del que estableix l’apartat 2 de la present disposició. 

2. Es deixen sense efecte els punts 1 i 2 del Conveni. 

Part expositiva 

Part dispositiva 

Part dispositiva 

final 
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3. La cessió al municipi de Badia del Vallès dels terrenys que corresponen a la 

Generalitat o a l’Institut Català del Sòl que consten a l’annex del Conveni es regeix 

pel punt 3 del mateix conveni. 

Segona. Desplegament d’aquesta llei 

Es faculta el Govern per a dictar les disposicions necessàries per a desplegar aquesta 

llei. 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin 

al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. 

Palau de la Generalitat, 29 de juliol de 2015 

Artur Mas i Gavarró 

President de la Generalitat de Catalunya 
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3 Text original 
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4 Traducció 

 

Llei dels testaments de 1837 [Wills Act 
1837] 

1837 capítol 26 [1837 CHAPTER 26 7 Will 4 and 1 Vict] 

 

Llei de modificació de les disposicions legals referents als testaments [3 de juliol de 

1837]  

1. Significat de determinats termes en aquesta llei: “testament”, “bé immoble”, 

“bé moble”. Nombre. Gènere 

Als efectes d’aquesta llei, els termes i expressions esmentats a continuació, que en un 

sentit general tenen un significat diferent o més acotat, excepte en cas que la 

naturalesa de la disposició o del context d’aquesta exclogui aquesta interpretació, 

s’han d’interpretar de la següent manera: (és a dir) el terme “testament” ha d’incloure 

els testaments, els codicils i els nomenaments testamentaris o per escrit amb el 

caràcter de testament en exercici d’una facultat i també els nomenaments 

testamentaris de tutor d’un menor, així com els nomenaments testamentaris d’un 

representant d’acord amb l’article 4 de la Llei de teixits humans de 2004 [Human 

Tissue Act 2004] i qualsevol altra disposició testamentària. El terme “bé immoble” ha 

d’incloure els drets de senyoratge, els beneficis eclesiàstics, els habitatges amb els 

terrenys i edificis adjacents, les terres, els delmes, les rendes i els drets reals 

susceptibles de ser heretats, ja siguin tangibles, intangibles o personals, i qualsevol 

participació indivisa d’aquests béns, i qualsevol bé, dret o títol –que no siguin un títol 

sobre béns immobles que es gaudeixen en arrendament– sobre aquests béns. I el 

terme “bé moble” ha d’incloure els béns arrendats i els béns immobles que es 
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gaudeixen en arrendament, i també els diners, les participacions de l’Estat i altres fons, 

els valors o les garanties sobre diners (que no siguin immobles), els deutes, els drets a 

promoure una acció per recuperar un deute o diners per incompliment de contracte, els 

drets, els crèdits, les mercaderies i qualssevol altres propietats que per llei es 

transfereixen als marmessors o als administradors o qualssevol participacions 

indivises o títols sobre aquestes propietats. Els termes en singular inclouen i s’apliquen 

tant a una pluralitat de persones o coses com a una sola persona o cosa; i els termes 

que es refereixen al gènere masculí inclouen i s’apliquen tant al gènere masculí com al 

femení.  

3. Tots els béns poden ser objecte de disposició per testament; drets sotmesos 

a condició, drets de reversió i béns adquirits després de l’execució del testament 

Qualsevol persona pot llegar o disposar de tots els béns mobles i immobles sobre els 

quals tingui dret en el moment de la seva mort, d’acord amb el dret o l’equitat, 

mitjançant testament atorgat de la forma exigida a continuació, i aquells que no llegui o 

disposi s’han de transmetre al seu marmessor o administrador. Les facultats atorgades 

per aquesta llei s’han d’aplicar a tots els drets sotmesos a condicions, pendents 

d’acompliment o futurs sobre qualsevol bé moble o immoble, tant si es pot determinar 

el testador com la persona o una de les persones a favor de la qual o les quals es 

poden conferir respectivament aquests drets com si no, o si el testador en pot tenir dret 

d’acord amb el títol amb què, respectivament, es van constituir aquests drets, o 

d’acord amb qualsevol disposició d’aquests drets mitjançant escriptura o testament; i 

també s’han d’aplicar a tots els drets de reversió en cas d’incompliment de terminis o 

condicions i a qualsevol altre dret de reversió; i a tots aquells dels mateixos immobles, 

títols i drets, respectivament, i a tots els béns mobles i immobles, sobre els quals el 

testador pugui tenir dret en el moment de la seva mort, sens perjudici que hi pugui tenir 

dret amb posterioritat a l’execució del testament. 

7. Nul·litat del testament atorgat per un menor d’edat 

Són nuls els testaments atorgats per persones menors de divuit anys. 

9. Signatura i atestació dels testaments 

Un testament només és vàlid si: 

(a) està escrit i signat pel testador, o per qualsevol altra persona en la seva 

presència i sota les seves instruccions; i 
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(b) se’n desprèn que el testador, amb la seva signatura, pretén atorgar el 

testament; i 

(c) el testador el signa o ratifica la firma en presència de dos o més testimonis 

presents en el mateix acte; i 

(d) cadascun dels testimonis o bé: 

 (i) atesta i signa el testament; o 

 (ii) ratifica la seva signatura, en presència del testador (però no 

necessàriament en presència d’un altre testimoni), 

però no és necessària cap fórmula d’atestació.  

10. Els nomenaments testamentaris s’han d’atorgar com les altres disposicions 

testamentàries i són vàlids encara que no s’hi observin altres solemnitats 

exigides 

El nomenament testamentari en exercici de qualsevol facultat només és vàlid si s’ha 

atorgat de la forma exigida anteriorment; i qualsevol testament atorgat de la forma 

exigida anteriorment, en tant que respecti l’atorgament i l’atestació del testament, és 

un atorgament vàlid d’una facultat de disposar mitjançant testament, sens perjudici que 

s’hagi pogut exigir expressament que un testament atorgat en exercici d’aquesta 

facultat s’ha d’atorgar amb formes addicionals o amb un altre tipus d’atorgament o 

solemnitat. 

11. Exclusió dels testaments dels soldats i dels mariners 

Sempre que un soldat estigui en servei militar efectiu o que un marí sigui al mar, 

aquest pot disposar dels seus béns personals de la mateixa manera que hauria fet 

abans de l’aprovació d’aquesta llei. 

13. La manifestació expressa de la voluntat d’atorgar testament no és exigible 

Els testaments atorgats en la forma exigida anteriorment són vàlids sense cap altra 

mena de manifestació expressa de la voluntat d’atorgar testament. 

14. Cap testament no esdevé nul per causa de la incompetència dels testimonis 

Si alguna persona que atesta l’atorgament d’un testament, en el moment de 

l’atorgament o en qualsevol moment posterior, és incompetent per actuar com a 
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testimoni per provar l’atorgament del testament, el testament no esdevé nul per 

aquesta causa. 

15. Les donacions a favor de testimonis són nul·les 

Si una persona atesta l’atorgament d’un testament mitjançant el qual es disposa, a 

favor d’aquesta persona o del seu cònjuge, un llegat de béns immobles o personals, 

una propietat, un dret, una donació o un nomenament que afecti a qualsevol bé moble 

o immoble (amb excepció de les càrregues i instruccions per al pagament de qualsevol 

deute), aquest llegat de béns immobles o personals, dret, donació o nomenament, en 

la mesura que es refereix a la persona que atesta l’atorgament del testament, al seu 

cònjuge o qualsevol persona que reclama en nom de la persona que atesta o al seu 

cònjuge, és completament nul, i la persona que atesta s’ha d’admetre com a testimoni 

per provar l’atorgament del testament o per provar la validesa o la nul·litat del 

testament, sens perjudici del llegat de béns immobles o personals, dret, donació o 

nomenament esmentats en el testament. 

16. El creditor que atesta ha de ser admès com a testimoni 

En cas que mitjançant un testament es gravi un bé immoble o personal amb un deute, i 

el creditor d’aquest deute o el cònjuge o parella en unió estable homosexual del 

creditor atesti l’atorgament del testament, aquest creditor, sens perjudici de la càrrega, 

ha de ser admès com a testimoni per provar l’atorgament del testament, o per provar-

ne la validesa o la nul·litat. 

 17. El marmessor ha de ser admès com a testimoni  

Cap persona, pel fet de ser marmessor d’un testament, és incompetent per ser 

admesa com a testimoni per provar l’atorgament del testament o com a testimoni per 

provar-ne la validesa o la nul·litat. 

18. Els testaments es revoquen per matrimoni, excepte en alguns casos 

(1) Subjecte als subarticles (2) a (4) següents, el testament queda revocat pel 

matrimoni del testador. 

(2) La disposició testamentaria en exercici d’una facultat de disposar té efecte, no 

obstant el subsegüent matrimoni del testador, excepte si la propietat objecte de 

disposició, en absència de disposició, ha de passar als representants personals del 

testador. 
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(3) Si resulta del testament que en el moment que es va atorgar el testador esperava 

contreure matrimoni amb una persona concreta i pretenia que el testament no fos 

revocat pel matrimoni, el testament no queda revocat a causa de contreure matrimoni 

amb aquesta persona. 

(4) Si resulta del testament que en el moment que es va atorgar el testador esperava 

contreure matrimoni amb una persona concreta i pretenia que una disposició del 

testament no quedés revocada pel matrimoni amb aquesta persona: 

(a) la disposició té efecte no obstant el matrimoni; i 

(b) qualsevol altra disposició del testament també té efecte, llevat que resulti 

del testament que el testador pretenia que la disposició quedés revocada a 

causa del matrimoni. 

18A. Efectes de la dissolució o anulació del matrimoni en els testaments 

(1) Si, després que el testador hagi atorgat testament, una sentència d’un tribunal de la 

jurisdicció civil d’Anglaterra i Gal·les dissol o anul·la el seu matrimoni, o si el matrimoni 

es dissol o s’anul·la i el divorci o l’anul·lació són susceptibles de ser reconeguts a 

Anglaterra i Gal·les en virtut de la part II de la Llei de la família de 1986 [Family Law 

Act 1986]: 

(a) les disposicions del testament en què es nomenen marmessors o fiduciaris 

o confereixen facultats de nomenar, si nomenen l’excònjuge o li confereixen 

facultats, tenen efecte com si l’excònjuge hagués mort en la data que el 

matrimoni es dissol o s’anul·la, i 

(b) qualsevol propietat o dret sobre la propietat que és objecte de llegat a favor 

de l’excònjuge s’ha de transmetre com si l’excònjuge hagués mort en aquesta 

data, 

excepte en el cas que del testament en resulti la voluntat contrària. 

(2) El que disposa el precedent subarticle (1)(b) té efecte sens perjudici del dret de 

l’excònjuge de sol·licitar una prestació compensatòria d’acord amb la Llei de 

successions (de protecció de la família i tuïció) de 1975 [Inheritance Provision for 

Family and Dependants Act 1975].  

18B. Els testaments es revoquen per la constitució d’una parella estable 
homosexual 
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(1) Sens perjudici dels subarticles (2) a (6), el testament queda revocat per la 

constitució d’una parella estable homosexual entre el testador i una altra persona. 

(2) La disposició testamentaria en exercici d’una facultat de disposar té efecte no 

obstant el subsegüent  constitució d’una parella estable homosexual entre el testador i 

una altra persona, excepte si la propietat objecte de disposició, en absència de 

disposició, ha de passar als representants personals del testador. 

(3) Si resulta d’un testament: 

(a) que en el moment que es va atorgar el testador esperava constituir una 

parella estable homosexual amb una persona concreta, i 

(b) pretenia que el testament no quedés revocat per la constitució de la parella 

estable homosexual, 

el testament no queda revocat a causa de la contitució de la parella estable 

homosexual. 

(4) Els subarticles (5) i (6) s’apliquen si resulta del testament: 

(a) que en el moment que es va atorgar el testador esperava constituir una 

parella estable homosexual amb una persona concreta, i 

(b) pretenia que una disposició del testament no fos revocada per la constitució 

de la parella estable homosexual. 

(5) la disposició té efecte no obstant la constitució d’una parella estable homosexual. 

(6) Qualsevol altra disposició en el testament també té efecte, excepte si resulta del 

testament que el testador pretenia que la disposició quedés revocada a causa de la 

constitució de la parella estable homosexual. 

18C. Efectes de la dissolució o anulació de la parella estable homosexual en els 
testaments 

(1) Aquest article s’aplica si, després que el testador hagi atorgat testament: 

(a) un tribunal de la jurisdicció civil d’Anglaterra i Gal·les dissol la parella 

estable homosexual o en decreta la nul·litat, o 
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(b) si la parella estable homosexual es dissol o s’anul·la i la dissolució o 

anul·lació són susceptibles de ser reconegudes a Anglaterra i Gal·les en virtut 

del capítol 3 de la part 5 de la Llei de parelles estables homosexuals de 2004 

[Civil Partnership Act 2004]. 

(2) Excepte en el cas que del testament resulti la voluntat contrària: 

(a) les disposicions del testament en què es nomenen marmessors o fiduciaris 

o confereixen facultats de nomenar, si nomenen l’exparella de la parella estable 

homosexual o li confereixen facultats, tenen efecte com si l’exparella de la 

parella estable homosexual hagués mort en la data que la parella estable 

homosexual es dissol o s’anul·la, i 

(b) qualsevol bé o dret sobre el bé que és objecte de llegat a l’exparella de la 

parella estable homosexual s’ha de transmetre com si l’exparella de la parella 

estable homosexual hagués mort en aquella data. 

(3) El subarticle (2)(b) no afecta el dret de l’exparella de la parella estable homosexual 

de sol·licitar una prestació compensatòria d’acord amb la Llei de successions (de 

protecció de la família i tuïció) de 1975 [Inheritance Provision for Family and 

Dependants Act 1975].  

19. Els testaments no es revoquen per presumpció 

No es pot revocar un testament per cap mena de presumpció d’una voluntat 

fonamentada en la modificació de les circumstàncies. 

20. Un testament només es pot revocar amb un altre testament o codicil, amb un 

escrit atorgat com un testament o per destrucció 

No es pot revocar cap testament o codicil, o cap de les seves parts, de cap altra forma 

que les expressades anteriorment, o mitjançant un testament o codicil atorgat amb la 

forma requerida anteriorment, o amb un escrit en què es declari la voluntat de revocar-

lo, atorgat amb la mateixa forma requerida anteriorment per a l’atorgament d’un 

testament, o que el testador o una altra persona en presència i d’acord amb les 

instruccions del testador el cremi, l’estripi o el destrueixi d’alguna forma amb la voluntat 

de revocar-lo. 

21. Cap modificació feta en un testament té efecte excepte si s’atorga com un 
testament 
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Els esborraments, interlineats o qualsevol altra modificació que es faci en un testament 

després d’haver-lo atorgat són nuls i no tenen cap efecte, excepte en el cas que les 

paraules o l’efecte del testament abans de la modificació no siguin evidents, llevat que 

aquesta modificació s’hagi atorgat de la mateixa forma requerida anteriorment per 

atorgar un testament; però el testament, amb aquest tipus de modificació com a part 

del mateix testament, s’ha de considerar com a atorgat legalment si hi consta signat 

pel testador i subscrit pels testimonis al marge o en una altra part del testament, 

davant o a prop de la modificació, o al peu, al final o davant d’una nota que hi faci 

referència, i escrita al final o en qualsevol altra part del testament. 

22. El testament revocat només pot recuperar l’eficàcia amb un altre atorgament 

del testament o un codicil 

Un testament o codicil, o qualsevol de les seves parts, que s’hagi revocat d’alguna 

forma, només pot recuperar l’eficàcia amb un altre atorgament d’aquest o amb un 

codicil atorgat amb la forma requerida anteriorment per a l’atorgament d’un testament i 

manifestant la voluntat que recuperi l’eficàcia; i si un testament o codicil revocat 

parcialment i posteriorment revocat totalment recupera l’eficàcia, aquesta eficàcia no 

s’aplica més enllà d’haver estat revocat abans de la revocació de la seva totalitat, 

excepte si es manifesta la voluntat contrària. 

23. El llegat no queda extingit a causa d’una transmissió o acte subsegüent 

Cap transmissió o acte realitzat subsegüentment a l’atorgament d’un testament o 

referent a qualsevol bé immoble o personal comprès en un testament, excepte un acte 

pel qual es revoqui el testament de la forma abans esmentada, impedeix l’eficàcia del 

testament respecte d’aquests béns o drets sobre aquests béns immobles o personals 

si el testador té la facultat de disposar-ne per testament en el moment de la seva mort. 

24. El testament s’ha d’interpretar referit des de la defunció del testador 

El testament s’ha d’interpretar, pel que fa als béns immobles i als béns personals que 

comprèn, com a referit i per ser eficaç com si s’hagués atorgat immediatament abans 

de la defunció del testador, excepte en el cas que del testament en resulti la voluntat 

contrària. 

25. El llegat romanent ha d’incloure els immobles compresos en els llegats 

extingits o nuls 
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Excepte en el cas que del testament en resulti la voluntat contrària, aquells béns 

immobles o drets sobre aquests béns inclosos o que es pretén incloure en un llegat 

contingut en el testament expressat, en cas que aquest llegat esdevingui ineficaç o nul 

a causa de la defunció del legatari en vida del testador, o a causa que aquest llegat 

sigui contrari a la llei o d’alguna altra forma no pugui tenir efecte, s’han d’incloure en el 

llegat romanent, si n’hi ha, contingut en el testament. 

26. El llegat universal dels béns immobles del testador ha d’incloure els béns 

establerts en emfiteusi i els béns arrendats, així com els béns en domini 

El llegat dels béns immobles del testador, o dels béns immobles del testador en 

qualsevol lloc o ocupats per qualsevol persona esmentada en el seu testament, o bé 

inventariats d’una altra forma universal, i qualsevol altre llegat universal que inclogui un 

bé arrendat, si el testador no en tenia el domini que es pugui inventariar juntament 

amb aquest, s’ha d’interpretar que inclou els béns arrendats del testador, o els seus 

béns arrendats o qualsevol d’aquests béns a què s’estengui l’inventari, segons el cas, 

així com els béns en domini, excepte si del testament en resulta la voluntat contrària. 

27. La donació universal ha d’incloure els béns sobre els quals el testador té una 

facultat general de disposició 

El llegat universal dels béns immobles del testador, o dels béns immobles del testador 

en algun lloc o ocupats per qualsevol persona esmentada en el seu testament, o bé 

inventariats d’una altra forma universal, s’ha d’interpretar que inclou els béns immobles 

del testador o els béns immobles a què s’estengui l’inventari (segons el cas), sobre els 

quals el testador pot tenir la facultat de disposició de la manera que consideri 

adequada i ha de tenir l’efecte d’una execució d’aquesta facultat, excepte si del 

testament en resulta la voluntat contrària; i de la mateixa forma, un llegat dels béns 

personals del testador, o qualsevol llegat dels béns personals inventariats de forma 

general, s’ha d’interpretar que inclou els béns personals del testador o els béns 

personals a què s’estengui l’inventari (segons el cas), sobre els quals el testador pot 

tenir la facultat de disposició de la manera que consideri adequada i ha de tenir l’efecte 

d’una execució d’aquesta facultat, excepte si del testament en resulta la voluntat 

contrària. 

28. El llegat sense limitacions s’ha d’interpretar com a una transmissió lliure 

Si un bé immoble es llega a una persona sense establir-ne limitacions, aquest llegat 

s’ha d’interpretar com una transmissió del domini, tant si es tracta de la totalitat del bé 
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com del dret sobre el qual el testador té la facultat de disposició d’aquest bé immoble 

mitjançant testament, excepte si del testament en resulta la voluntat contrària. 

29. Les expressions “morir sense descendents” i “morir sense deixar 

descendents” s’han d’interpretar que es refereixen a morir sense descendents 

vius en el moment de la defunció 

En un llegat de béns immobles o personals, les expressions “morir sense 

descendents”, “morir sense deixar descendents” i “no tenir descendents” o qualsevol 

altra forma que pugui expressar tant la manca de descendents d’una persona durant la 

seva vida o en el moment de la seva defunció, com la manca de descendents sense 

limitació temporal, s’ha d’interpretar com la manca de descendents d’una persona 

durant la seva vida o en el moment de la seva defunció, però no com una manca de 

descendents sense limitació temporal, excepte si del testament en resulta la voluntat 

contrària, pel fet que aquesta persona tingui un dret previ de successió limitat a una 

línia familiar o una donació prèvia; essent, sense que sorgeixi cap inferència 

d’aquestes expressions, una limitació de la propietat sobre un bé per a aquesta 

persona o descendent, o d’un altre tipus de limitació. Això no obstant, aquesta llei no 

s’aplica en els casos en què les expressions esmentades impliquen aquest significat si 

no han nascut els descendents beneficiaris d’una donació prèvia o si cap descendent 

no ha arribat a l’edat o que no acompleix les condicions requerides per adquirir un 

immoble adjudicat en una donació prèvia a favor d’aquest descendent. 

30. Els llegats a favor de fiduciaris o executors, excepte si són a termini o d’un 

dret de patronatge, no han de transmetre el dret sobre els béns personals o 

mobles 

En cas que s’hagi de llegar un bé immoble (que no sigui a termini o un dret de 

patronatge) a favor d’un fiduciari o executor, aquest llegat s’ha d’interpretar com una 

transmissió del domini de la totalitat de l’immoble o del dret del qual el testador tenia la 

facultat de disposar-ne per testament, excepte si se li atorga, de forma expressa o que 

s’hi infereixi, durant un termini d’anys determinat, absolut o determinable o li llega el 

domini absolut d’un bé immoble. 

31. Els fiduciaris subjectes a un llegat il·limitat han de prendre el domini absolut 

en cas que el fideïcomís hagi de perdurar més enllà de la vida d’una persona 

beneficiària amb caràcter vitalici 
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Sempre que es llegui un bé immoble a un fiduciari, sense cap limitació expressa de 

l’immoble que ha de prendre aquest fiduciari, i el dret d’usdefruit d’aquest immoble o 

de l’excés de les rendes o beneficis del mateix immoble no es lleguin a una persona de 

forma vitalícia, o el dret d’usdefruit de l’immoble es llegui a una persona de forma 

vitalícia però el propòsit del fideïcomís hagi de continuar més enllà de la vida d’aquesta 

persona, aquest llegat s’ha d’interpretar que confereix al fiduciari el domini absolut o la 

totalitat del cabal hereditari del qual el testador tenia la facultat de disposar per 

testament sobre aquest bé immoble, i no d’un bé determinable en el supòsit que s’hagi 

de satisfer el propòsit del fideïcomís. 

33. Els llegats a favor de fills o altres descendents que deixin descendents vius 

en el moment de la defunció del testador no s’extingeixen 

(1) Si: 

(a) un testament conté un llegat a favor d’un fill o d’un descendent de grau 

ulterior del testador, i 

 (b) el beneficiari assenyalat premor al testador deixant descendents; i 

 (c) els descendents del beneficiari assenyalat viuen en el moment de la 

defunció del testador, 

aleshores, excepte en cas que del testament en resulti la voluntat contrària, el llegat té 

efecte com a llegat a favor dels descendents que visquin en el moment de la defunció 

del testador. 

(2) Si: 

 (a) un testament conté un llegat a favor de persones d’un mateix grau que 

siguin els fills o els descendents de grau ulterior, i 

 (b) un membre d’aquest mateix grau de persones mor abans del testador 

deixant descendents, i 

 (c) els descendents d’aquest membre viuen en el moment de la defunció del 

testador, 
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aleshores, excepte en el supòsit que del testament en resulti la voluntat contrària, el 

llegat té efecte com si aquest mateix grau inclou els descendents del membre premort 

que sobrevisquin al testador. 

(3) D’acord amb aquest article, els descendents han d’adquirir qualsevol llegat o 

participació que el seu progenitor hauria adquirit, en tots els graus de conformitat amb 

la seva participació i a parts iguals si n’hi ha més d’un, de manera que cap descendent 

pot adquirir-lo si el seu progenitor viu en el moment de la defunció del testador i és 

capaç d’adquirir-lo. 

(4) Per als propòsits d’aquest article: 

 (a) no es té en compte la il·legitimitat de cap persona, i 

 (b) una persona concebuda abans de la defunció del testador i que neixi viva 

posteriorment s’ha de considerar que viu en el moment de la defunció del testador. 

34. Aquesta llei no s’aplica als testaments atorgats abans de 1838, ni a les 

propietats subjectes a la vida d’una altra persona que hagi mort abans de 1838 

Aquesta llei no s’ha d’aplicar a cap testament atorgat abans de l’u de gener de mil nou-

cents vuitanta-vuit. Qualsevol testament que s’hagi tornat a atorgar o publicar, o que 

hagi recuperat l’eficàcia mitjançant un codicil, s’ha de considerar, per als propòsits 

d’aquesta llei, que s’ha atorgat en el moment en el qual s’ha tornat a atorgar, publicar o 

ha recuperat l’eficàcia. Aquesta llei no s’ha d’aplicar a cap propietat subjecte a la vida 

d’una altra persona que hagi mort abans de l’u de gener de mil nou-cents vuitanta-vuit. 

35. Aquesta llei no s’aplica a Escòcia 

Aquesta llei no s’ha d’aplicar a Escòcia. 



63 

5 Comentari traductològic 

Segons Alcaraz (2007: 85), l’objectiu fonamental de la traducció jurídica és reproduir, 

de la forma més encertada i natural, el missatge de la llengua d’origen, amb 

l’equivalència semàntica, estilística i discursiva de la llengua d’arribada; i, al mateix 

temps, conservar l’essència del text original sempre que sigui possible. Per això, són 

necessàries altes dosis de concentració, habilitat, paciència, i d’altres qualitats. A més, 

cal evitar calcs inacceptables, préstecs innecessaris i d’altres recursos forçats en el 

text d’arribada.  

Tot i que inicialment el text original no semblava presentar una gran dificultat, en 

començar a traduir-lo vam adonar-nos de la complexitat del text i de les nombroses 

peculiaritats lèxiques, morfosintàctiques i textuals en les quals calia aprofundir per tal 

de poder-les traslladar correctament al text d'arribada. En aquest comentari fem una 

introducció a les particularitats dels textos jurídics en les dues llengües del treball. En 

el cas de l’anglès, posem especial èmfasi en els aspectes més problemàtics que es 

poden presentar quan ens enfrontem a la interpretació i traducció dels textos jurídics 

en aquesta llengua, alhora que, en el cas de la traducció al català, mirem de seguir les 

recomanacions de claretat i concisió del llenguatge jurídic que recomanen diferents 

autors. A continuació, determinem els aspectes traductològics específics del text que 

hem traduït. Classifiquem aquests aspectes atenent a diferents categories: aspectes 

lèxics i semàntics, aspectes morfosintàctics, elements de cohesió textual i aspectes 

convencionals. D’altra banda, també considerem els diferents procediments de 

traducció, posant els exemples de casos concrets en què els hem hagut d’emprar 

durant el procés de la traducció. 

Per elaborar aquest comentari hem consultat diferents fonts que relacionem en la 

bibliografia d’aquest treball i, especialment: Alcaraz (2007), Borja Albi (2000; 2007b, 

2007c), Sanjaume (2016), Departament de Justícia (2008; 2013) i Ainaud (2010), a 

més de recursos de cerca de lèxic, com el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 

(DIEC), Justiterm, The Law Dictionary: Featuring Black's Law Dictionary Free Online 

Legal Dictionary 2nd Ed. (BLD), Legal Dictionary: Law.com (DL), l’Enciclopèdia 

Catalana (EC), Free Online Dictionary of Law Terms and Legal Definitions (LD), i 

Diccionario de términos jurídicos (DTJ). 
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5.1 Particularitats dels textos jurídics 

Aquest apartat el dediquem a perfilar les particularitats específiques dels textos jurídics 

anglesos i catalans, que  tot seguit relacionarem amb les dificultats que han sorgit en 

la part pràctica d’aquest treball, la traducció de la Llei dels testaments de 1837. 

Borja Albi (2000: 23-63) exposa les característiques morfosintàctiques i textuals 

pròpies dels textos legals anglesos, entre les quals destaquen la formalitat, el 

convencionalisme i la impersonalitat, així com també altres aspectes del llenguatge 

jurídic, com el lèxic i el format dels textos. 

Pel que fa al format, destaca que les lleis angleses segueixen un format que les 

diferencia d’altres tipus de textos, i utilitzen unes convencions tipogràfiques 

específiques per diferenciar-ne les seccions i assenyalar la importància dels diferents 

apartats. Altres convencions gràfiques que hi trobem són l’ús de majúscules, la manca 

de puntuació, etc. En trobeu un exemple a l’apartat del marc teòric dedicat a 

l’estructura de les lleis. 

Borja Albi també relaciona els diferents aspectes que caracteritzen el lèxic dels textos 

legals anglesos. En primer lloc, trobem termes de la llengua general que en el 

llenguatge jurídic adquireixen un significat particular (com action, que en un context 

jurídic significa procés judicial); també abunden els arcaismes i les expressions 

formals, així com el manlleu, l’adaptació i el calc de multitud de termes del llatí i del 

francès. A banda d’això, també destaca que cada branca del dret gaudeix d’una 

terminologia específica, com és el cas del dret de successions, que utilitza termes 

provinents del francès, el llenguatge dels hereus de la terra a Anglaterra i el llatí del 

dret romà per mitjà del dret canònic dels tribunals (Courts of Probate) que s’ocupaven 

de casos relacionats amb les herències: chattels, devise, administrator, assign, etc. 

Pel que fa als aspectes morfosintàctics del llenguatge jurídic anglès, la mateixa autora 

en destaca algunes característiques, com són: 

a. L’abundància de nominalitzacions amb postmodificació. 

b. La freqüència de la passiva. 

c. L’ús de determinants especials amb premodificació. 

d. L’ús de grups verbals peculiars. 

e. Les preposicions sufixades exclusives del llenguatge legal. 

f. L’aparició d’adverbis en posició inicial amb funció de connectors.  
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Finalment, també destaca els aspectes referents a la cohesió i coherència, es 

relacionen amb la macroestructura i la superestructura d’aquestes tipologies textuals. 

Partint de l’anàlisi de diferents textos legals, n’extreu una sèrie de característiques que 

es donen amb més freqüència, com són, entre d’altres, la subordinació múltiple i les 

oracions més llargues i complexes, l’ús de pocs connectors o de connectors 

característics, l’absència de pronoms anafòrics en favor de la repetició lèxica, l’ús de 

doblets i triplets o la marcada progressió temàtica. 

En el cas del català, hem de considerar que, excepte en determinats moments 

històrics puntuals, els òrgans legislatius catalans van ser suprimits des del decret de 

Nova Planta fins a l’Estatut de 1979. Per tant, durant aquest llarg lapse de temps va 

perdre el caràcter de llengua pròpia de l’activitat jurídica de què havia gaudit durant 

segles. Des de la represa de l’activitat legislativa, s’ha hagut de recobrar la tradició 

jurídica en llengua catalana i establir un model de català jurídic modern, que segueix 

les tendències actuals d’altres llenguatges jurídics i trenca amb la relació de 

dependència amb el llenguatge jurídic castellà. 

En la publicació del Departament de Justícia (2008: 11) es destaca que, en l’elaboració 

del llenguatge jurídic català, existeixen dos aspectes que incideixen directament en la 

fixació dels criteris de redacció: 

• La identitat: el fet de recuperar la tradició que hi ha en la llengua catalana en 

l’àmbit jurídic. 

• La modernitat: la implicació en la tendència a modernitzar el llenguatge jurídic, 

com en altres països. 

Basant-nos en Sanjaume (2014), relacionarem algunes de les característiques 

principals que han de tenir els textos normatius catalans en la actualitat. 

Pel que fa al format, com en el cas de les lleis angleses, també se segueix un format i 

s’utilitzen unes convencions tipogràfiques específiques que mostrem en l’exemple que 

proposem a l’apartat de l’estructura de les lleis. Com podrem veure, els textos 

s'organitzen en articles, que alhora es poden subdividir en apartats. Cadascuna 

d’aquestes parts conté un precepte expressat generalment d'una manera completa i 

independent, per tant, normalment no s’empren connectors textuals per relacionar un 

article o apartat amb l'anterior o el posterior. Tanmateix, trobem connectors per a lligar 

les frases d'un mateix apartat, i també, naturalment, en el preàmbul, que no forma part 

de la part articulada de la norma. Quant a la puntuació, es recomana fer un ús adequat 
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dels signes de puntuació per afavorir la visualització de l'estructura de la frase i, en 

conseqüència, la comprensió. 

El llenguatge jurídic català segueix els principis de concisió i claredat. Per això, 

s’intenta que les frases siguin com més breus millor, evitant les frases 

innecessàriament llargues i complexes i les el·lipsis que puguin afectar el principi de 

precisió o la formalitat del text. Es recomana també la repetició dels elements 

lingüístics, perquè s’aporta concreció a les normes. Per tant, trobarem que qualsevol 

referència que es faci en un article anterior o posterior se sol fer en forma de remissió 

explícita i precisa. Altres aspectes que s'eviten són els elements més propis d’un estil 

retòric, com són les perífrasis innecessàries, els elements redundants o que contenen 

informació sobrera i les frases ambigües. D'acord amb el principi de claredat, és 

preferible construir les frases amb una formulació positiva, perquè són més fàcils 

d'entendre que les equivalents amb oracions negatives. 

Les oracions normalment es construeixen seguint l'ordre neutre, on els complements 

de temps i de lloc i altres complements amb funció contextualitzadora poden anar al 

començament. Es solen evitar les oracions passives perifràstiques, amb preferència de 

la veu activa o, en alguns casos, de les passives pronominals. També s’intenten evitar 

les construccions impersonals, excepte quan el subjecte té un caràcter molt indefinit o 

difícil de concretar. Pel que fa als elements anafòrics, es prefereix emprar un pronom 

feble, si escau, en comptes d’un element sinònim (mot o sintagma), sempre que no 

se'n ressenti la comprensió. En la redacció de textos normatius, però, hi ha una certa 

tendència a abusar de les nominalitzacions, tot i que es recomana evitar-ho, perquè 

solen donar com a resultat oracions més llargues i complexes, amb més càrrega de 

possessius i preposicions. 

Pel que fa als temps verbals, el temps bàsic de redacció és el present d’indicatiu, 

també en el cas de les perífrasis d'obligació. El mode subjuntiu s'empra per a 

situacions hipotètiques o fets improbables. L'ús del futur es reserva per als casos 

referits a fets que poden ocórrer en un temps futur respecte a un altre moment al qual 

fa referència el text, i el passat només sol aparèixer en la part expositiva de les lleis.  

D’altra banda, pel que fa als termes d’especialitat i al lèxic en general, Espallargues 

(2011) destaca que l’ús precís dels termes i de la fraseologia és un requisit essencial 

en el llenguatge legislatiu, i recomana evitar la sinonímia i la polisèmia en les 

denominacions, de manera que la relació entre la denominació del terme i el concepte 

sigui inequívoca.  
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D’acord amb els principis de precisió i claredat, fa les següents recomanacions: 

 S’han d’evitar les expressions vagues i les locucions semànticament buides. 

 El llenguatge normatiu ha de ser concís i procurar que les idees s’expressin de 

manera simple i breu, però sense que se’n ressenti la comprensibilitat i es 

generin ambigüitats. 

 Cal restringir les variants geolingüístiques que no són generals del domini, o de 

manlleus o estrangerismes innecessaris. En el cas dels llatinismes, s’ha de 

prioritzar la forma catalana equivalent, si existeix. 

 La repetició i l’homogeneïtzació de fórmules assegura la precisió i la claredat 

del text.  

 Es pot recórrer a l’ús de definicions de l’àmbit específic de la matèria regulada 

per cada llei, que contribueixin a evitar la possible vaguetat o ambigüitat i a 

establir la forma de les denominacions. 

5.2 Els procediments de traducció 

Tal i com explica Ainaud (2010: 17-33), la llengua ens ofereix un ampli ventall 

d’opcions lèxiques i sintàctiques per expressar una mateixa idea. La traducció, com a 

acte comunicatiu, està subjecta a la variació pròpia de l’ús del llenguatge segons el 

parlant i segons la situació. Per aquesta raó, els estudis sobre la traducció, han anat 

incorporant a banda de factors gramaticals, idees de la pragmàtica, l’anàlisi del 

discurs, la sociolingüística, els estudis culturals i de recepció, etc. 

Si fem una anàlisi comparativa entre els textos originals i les seves traduccions, 

observem que es produeixen guanys, pèrdues i desplaçaments en diferents nivells: 

canvis en la sintaxi, semàntica, estructura dels paràgrafs, etc. Vinay i Darbelnet (1977) 

van relacionar nou formes d’aparellament entre els fragments d’un original i les 

correspondències de traducció, que van anomenar procediments tècnics de traducció i 

que són les següents: 

a) El manlleu 

b) El calc 

c) La traducció paraula per paraula 

d) La transposició 

e) La modulació 

f) L’equivalència 

g) L’adaptació 

h) L’amplificació 

i) La compensació 
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Els procediments de traducció serveixen per constatar les diferències i similituds que hi 

ha en el traspàs d’un missatge des d’una llengua i cultura cap a unes altres. Els tres 

primers procediments conserven la forma del text original i se’ls considera 

procediments de traducció “directa o literal”; en la transposició, la modulació, 

l’equivalència i l’adaptació, en canvi, s’altera la forma i, si convé, part del contingut 

semàntic del text original, i s’anomenen procediments de traducció “obliqua”. Pel que 

fa a l’amplificació i la compensació impliquen, respectivament, canvis sintàctics o 

estilístics i l’expressió d’elements del text original en un punt diferent. A aquesta llista 

s’hi poden afegir dos procediments que en certa manera són complementaris de 

l’amplificació i la compensació, que són la condensació i l’omissió.  

A continuació definirem amb més detall cadascun d’aquests procediments i, al llarg del 

comentari que farem en el següent apartat, posarem exemples de casos concrets en 

què els hem hagut d’aplicar.  

5.2.1 Manlleu 

Consisteix a incorporar una paraula o expressió del text original al text traduït. Sol ser 

fruit de la decisió conscient de deixar empremtes d’una llengua o cultura diferents a la 

d’arribada en el text traduït. A banda d’aquesta voluntat exotitzant, també es considera 

el manlleu com una modalitat de neologia, ja que incorpora noves paraules al lèxic 

d’una llengua quan aquesta les necessita, per denominar objectes i conceptes nous 

per a la societat receptora. (Ainaud, 2010:19-20) 

5.2.2 Calc 

És una expressió del text meta que conserva l’estructura o el significat d’una expressió 

del text original. Com el manlleu, es pot considerar un procediment de traducció o un 

defecte del text traduït, perquè obliga al lector a descodificar el text segons una 

gramàtica o lèxic diferents. N’hi ha de diferents tipus: de forma (morfològics, sintàctics, 

ortotipogràfics i de puntuació), que copien, per exemple, l’estructura morfològica de la 

llengua original per formar una unitat lèxica en la llengua d’arribada o patrons 

estructurals que no són els més adeqüats en la llengua d’arribada; i de significat (lèxics 

o semàntics), que consisteixen a emprar un terme en la llengua d’arribada molt 

semblant a un de la llengua de partida però que no té el mateix significat. (Ainaud, 

2010: 20-21)  
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5.2.3 Traducció paraula per paraula 

És una extensió del calc, es tradueixen els sentits primaris dels mots amb contingut 

lèxic, respectant les estructures sintàctiques de la llengua meta. Cal considerar factors 

gramaticals, lèxics (freqüència, grau de formalitat, connotacions i evocacions culturals, 

històriques i socials), les convencions dels gèneres i tipus textuals. (Ainaud, 2010: 24-

25) 

5.2.4 Transposició 

Consisteix a canviar la categoria gramatical, l’ús d’un lexema d’una categoria 

gramatical diferent a la que tenia el lexema que al text original expressava el mateix 

contingut, per exemple: d’adjectiu a verb, de verb a nom, de nom a verb, etc. 

5.2.5 Modulació 

És l’alteració del contingut literal d’un fragment de l’original sense que canviï el sentit 

per poder adaptar la traducció a les preferències expressives pròpies de la llengua 

meta. Afecta el nivell semàntic, perquè implica una canvi en el contingut. Exemples: 

canvi d’una expressió afirmativa a una negativa, mitjançant la negació de l’antònim; 

modulació de l’aspecte verbal, canvi en la relació entre els noms i els seus 

modificadors, ús de l’abstracte en comptes del concret, etc. (Ainaud, 2010: 27-28) 

5.2.6 Equivalència 

Cas especial de modulació en el qual les opcions són preexistents en la llengua 

d’arribada, perquè són expressions fixades individuals o fórmules associades a 

situacions concretes. Exemples: refranys, frases fetes, locucions, expressions 

figurades, interjeccions, onomatopeies, fórmula expressiva paral·lela en la llengua 

d’arribada, etc. (Ainaud, 2010: 28-29) 

5.2.7 Adaptació 

Consisteix en la substitució d’un o més elements del contingut del text original, com 

aspectes de la cultura original explícits o implícits que són desconeguts per al lector de 

la traducció, per un altre o altres que garanteixin els efectes pretesos a l’original. 

(Ainaud, 2010: 29-31) 
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5.2.8 Amplificació i condensació 

L’amplificació consisteix a fer explícits elements conceptuals implícits en el text original 

(per raons sintàctiques o culturals). La condensació és el procediment contrari, és una 

concentració de significat. (Ainaud, 2010: 31-33) 

5.2.9 Compensació i omissió 

La compensació implica l’expressió d’elements del contingut o de l’estil en un punt 

diferent d’on apareixen a l’original. Alguns exemples es donen en la traducció de les 

varietats dialectals geogràfiques, històriques o socials. Pot ser un procediment 

complementari a l’omissió, que és l’eliminació volguda d’una paraula o seqüència del 

text original. (Ainaud, 2010: 33) 

5.3 Aspectes lèxics i semàntics 

En el text hem trobat alguns problemes pel que fa al lèxic: títols de lleis, així com 

també quant a determinats termes jurídics i fraseologia especialitzada, que analitzem 

en els diferents apartats que relacionem a continuació. 

5.3.1 Títols de lleis  

Tal com hem après al llarg dels estudis, els títols de les lleis es tradueixen. Per tant, 

hem traduït el nom de les lleis que apareixen en el text original al català, seguides del 

nom original en anglès entre claudàtors (procediment d’amplificació), perquè es pugui 

identificar clarament de quina llei es tracta, i també hem considerat que, en anglès, el 

nom curt de les lleis aprovades pel Parlament inclou l’any de sanció reial. D’altra 

banda, per traduir el nom de la llei, en la majoria dels casos hem emprat el 

procediment del calc per mantenir el significat de l’expressió original, tot i que n’hem 

adaptat la sintaxi al català —com en el cas dels complements de nom: determinant + 

substantiu, o en l’ordre substantiu-adjectiu—, i hem considerat les recomanacions de 

Sanjaume (2016), segons les quals: 

El títol d'una llei, que ha de permetre de fer-se una idea justa del contingut bàsic de la 
norma, ha d'ésser clar, precís i breu. És a dir, ha d'identificar i descriure l'objecte de la 
llei d'una manera immediata, ho ha de fer amb exactitud i completesa, i ha d'ésser tan 
concret i concís com ho permeti el respecte dels dos criteris anteriors. El títol té 

l'estructura Llei de + [objecte]. (Sanjaume, 2016: 44) 

Vegem els següents exemples dels títols de les lleis que apareixen en el text original: 

 Llei dels testaments de 1837 [Wills Act 1837] 
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 Llei de teixits humans de 2004 [Human Tissue Act 2004] 

 Llei de la família de 1986 [Family Law Act 1986] 

 Llei de successions (de protecció de la família i tuïció) de 1975 [Inheritance 

Provision for Family and Dependants Act 1975] 

 Llei de parelles estables homosexuals de 2004 [Civil Partnership Act 2004] 

Un altre aspecte que cal considerar és la traducció de la referència que trobem en el 

subtítol de la llei que hem traduït, subratllat a continuació: 

1837 CHAPTER 26 7 Will 4 and 1 Vict 

Segons Webb (2013: 90), les lleis aprovades entre els anys 1215 i 1962 s’identifiquen 

amb el número de capítol i l’any del regnat corresponent a la sessió del parlament en 

el qual es van aprovar, comptat des del primer any del regnat. 

En aquest cas concret, la llei es va aprovar l’any 1837, és a dir, entre els regnats de 

Guillem IV (regnat: 1830-1837) i la seva neboda, Victòria I (regnat: 1837-1901). L’any 

de regnat de cadascun d’aquests monarques el trobem just abans del seus noms 

abreujats (Will 4 i Vict, respectivament), cosa que significa que la llei es va aprovar 

durant el setè any de regnat del rei Guillem IV i el primer any de la reina Victòria I. 

Atès que es tracta d’un sistema de citació de textos legislatius, creiem convenient 

tornar a aplicar el procediment de l’amplificació i mantenir la forma original en anglès, 

entre claudàtors, perquè aquesta nomenclatura és la forma que es fa servir al Regne 

Unit per identificar i cercar les lleis en els repertoris corresponents: 

1837 capítol 26 [1837 CHAPTER 26 7 Will 4 and 1 Vict] 

La següent qüestió que hem considerat en el cas que ens ocupa, és la referència breu 

del contingut de la llei que es fa a continuació del títol: 

An Act for the amendment of the laws with respect to Wills.  

En primer lloc hem considerat que en aquesta oració apareixen dos termes, Act i law, 

que en principi es podrien traduir en un mateix terme en catala: “llei”. Hem consultat el 

DTJ i hem considerat trobar una altra opció per al segon terme, per evitar aquesta 

repetició. Hem vist que la forma en plural laws, tal i com apareix en el text original, 

també es pot traduir com “legislacions” o “disposicions legals”, i hem triat la darrera 
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opció. A més, pel que fa al terme amendment, dubtàvem si l’havíem de traduir com a 

“esmena” o com a “modificació”, per això, hem consultat el Dudario jurídico: 

Por regla general, el verbo amend y sus derivados deben traducirse como “modificar”. 
Así, “Act/Law amending…” debe traducirse como “Ley por la que se modifica…” o 
“Ley de modificación…”. En este contexto, debe evitarse el término “enmendar”, que 
transmite la idea de “arreglar o quitar defectos”, cuando simplemente se trata de 
introducir cambios en la norma preexistente. 

Per tant, hem proposat traduir aquest fragment de la forma següent: 

Llei de modificació de les disposicions legals referents als testaments 

5.3.2 Termes jurídics 

Per a la traducció d’alguns termes i de la fraseologia especialitzada ens hem ajudat del 

corpus de documents en català i de la legislació catalana relativa a les successions, a 

més de diccionaris i llocs web especialitzats, documentació que ens ha servit per 

trobar els equivalents en català. En aquest sentit, ens ha estat molt útil el Codi civil de 

Catalunya com a text paral·lel. A continuació mostrem alguns exemples i en subratllem 

els fragments pertinents, utilitzats per a la traducció d’alguns d’aquests termes:  

 Financial provision: prestació compensatòria 

Hem trobat aquesta expressió en el següent fragment del text original: 

 (2) Subsection (1)(b) above is without prejudice to any right of the former spouse to 
apply for financial provision under the M2 Inheritance (Provision for Family and 
Dependants) Act 1975. 

A continuació n’hem cercat el significat en un diccionari especialitzat, en aquest cas, 

en el LD, i hem trobat la següent entrada:  

Financial Provision Order 

An order for periodical payments or a lump sum made for the purpose of adjusting the 
financial position of the parties to a marriage and any children of the family. Such 
orders may be made on or after the granting of a decree of divorce, nullity, or judicial 
separation or when one party to the marriage has failed to provide, or to make a 
proper contribution towards, reasonable maintenance for the other or a child of the 
family. [...] 

Hem trobat l’equivalent “pensión compensatoria entre cónyuges separados o 

divorciados”, en el DTJ. Segons el TERMCAT: 

pensió compensatòria 

Àrea temàtica 

Dret civil 

ca - pensió compensatòria n f 
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es - pensión compensatoria  

Definició 

Quantitat de diners que es paga per mensualitats avançades i que rep el cònjuge de 

bona fe en cas de nul·litat matrimonial o el cònjuge que, com a conseqüència d'un 

divorci o d'una separació judicial, veu més perjudicada la seva situació econòmica. 

Aquest mateix concepte el trobem al Codi civil de Catalunya expressat com a 

“prestació compensatòria”, que és l’equivalent que hem triat: 

Article 233-14 

Prestació compensatòria 

1. El cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptura de la 
convivència, resulti més perjudicada té dret a sol·licitar en el primer procés 
matrimonial una prestació compensatòria que no excedeixi el nivell de vida de què 
gaudia durant el matrimoni ni el que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament, 
tenint en compte el dret d'aliments dels fills, que és prioritari. En cas de nul·litat del 
matrimoni, hi té dret el cònjuge de bona fe, en les mateixes circumstàncies. 

2. Si un dels cònjuges mor abans que passi un any des de la separació de fet, l'altre, 
en els tres mesos següents a la mort, pot reclamar als hereus el seu dret a la 
prestació compensatòria. La mateixa regla s'ha d'aplicar si el procediment matrimonial 
s'extingeix per la mort del cònjuge que l'hauria de pagar. 

 Executor/administrator: marmessor, -a/administrador, -a 

Per comprovar les diferències entre aquestes dues figures jurídiques i cercar els 

equivalents respectius en català, també ens ha estat molt útil consultar el Codi civil de 

Catalunya. Hem trobat aquests dos termes en el següent fragment del text original: 

It shall be lawful for every person to devise, bequeath, or dispose of, by his will 
executed in manner herein-after required, all real estate and all personal estate which 
he shall be entitled to, either at law or in equity, at the time of his death, and which, if 
not so devised, bequeathed, or disposed of, would devolve .upon his executor or 
administrator [...] 

En primer lloc, hem consultat al LD les definicions de cadascun dels termes en anglès: 

Executor 

One appointed by a testator to carry out the directions and bequests in his will and to 
dispose of the property according to his testamentary provisions after his decease. [...] 
An executor holds strictly a representative capacity. He stands in and enforces the rigt 
of the testator. [...] An executor's duties comprise, among other things, the duty of 
proving the will in the surrogate or probate court and obtaining the probate, paying the 
debts of the deceased and paying the legacies and rendering an account. The 
authority of an executor is derived from the testator, and therefore letters of probate, 
when granted, have relation back to the death of the testator.  

Administrator 

A person appointed by the court to collect and distribute a deceased person's estate 
when the deceased died intestate, his will did not appoint an executor, or the executor 
refuses to act. 
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Com veiem, en el cas de l’executor, es tracta d’una persona nomenada expressament 

pel testador en el seu testament17. Un administrator, en canvi, és una figura nomenada 

per un tribunal per distribuir els béns hereditaris.  

A continuació hem cercat les definicions al Termcat: 

marmessor | marmessora   

 

ca marmessor | marmessora, n m, f  

ca executor testamentari | executora testamentària, n m, f sin. compl.  

es albacea  

es ejecutor testamentario  

fr exécuteur testamentaire  

<Notaria > Tipologia documental > Herències>  

Persona nomenada pel testador o l'heretant, en testament, codicil o heretament, 
perquè tingui cura de complir i executar totalment o parcialment la seva darrera 
voluntat.  

administrador | administradora   

 

ca administrador | administradora, n m, f  

es administrador | administradora  

<Dret civil > Dret civil general>  

Persona encarregada, per disposició legal, per resolució judicial o per un acte 
voluntari d'una altra persona, d'administrar una part o la totalitat d'un patrimoni.  

Pel que fa al primer cas (executor/marmessor, -a), veiem que les definicions en anglès 

i en català parlen d’una figura que nomena el propi testador en el seu testament i que 

té la funció d’administrar l’herència. Segons el Codi civil de Catalunya: 

Article 429-1. Nomenament 

1. El causant pot nomenar un o més marmessors universals o particulars perquè, en 
nom propi i en interès d’altri i investits de les facultats corresponents, executin 
respecte a la seva successió els encàrrecs que els hagi conferit. 

En el segon cas (administrator/administrador, -a), la definició en anglès és molt 

específica, però en català és molt més genèrica i, per tant, ha calgut consultar també 

el Codi civil de Catalunya per saber que es tracta de la mateixa figura jurídica:  

                                                

17
 En trobem un exemple a la clàsula 2a del model de testament anglès del corpus de textos paral·lels. 
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Article 463-4. Administració de l’herència 

1. Si no hi ha cap persona especialment legitimada per a administrar l’herència, el 
jutge pot, a instància de qualsevol interessat, adoptar les mesures que cregui 
oportunes per a conservar el cabal hereditari, fins i tot nomenar un administrador. 

5.3.3 Categories lèxiques 

Pel que fa al lèxic jurídic específic que hem trobat en el text original, també el podem 

agrupar en diferents categories, atenent a la classificació que en fa Borja Albi (2007: 

134):  

5.3.3.1 Termes que només pertanyen al llenguatge jurídic 

El significat d’aquests termes només el trobem en obres terminològiques 

especialitzades. En els casos que analitzem a continuació, hem evitat la traducció 

literal dels termes i hem preferit aplicar el procediment d’equivalència, és a dir, hem 

cercat en la cultura d’arribada els termes o expressions equivalents de la figura jurídica 

a què es fa referència en el text original: 

 Right of entry: dret de reversió 

Hem trobat aquesta expressió en el context següent: 

[...] and the power hereby given shall extend to [...]; and also to all rights of entry for 
conditions broken, and other rights of entry; and also to such of the same estates, interests, 
and rights respectively, and other real and personal estate, as the testator may be entitled 
to at the time of his death, notwithstanding that he may become entitled to the same 
subsequently to the execution of his will. 

A continuació, hem cercat aquest terme en un diccionari especialitzat, en aquest cas el 

LD: 

Also called the right of re-entry, it is an interest which remains in the grantor or his 
successor or the successors of estate, where an estate on condition subsequent has been 
created and exerciseable on failure of the condition. It is a right of power to terminate the 
estate of the grantee and retake the same if there is a breach of the condition.  

Segons el DTJ, els equivalents són “derecho de entrada”, “derecho de reversión” o 

“facultad recuperatoria”. Hem cercat l’equivalent en català al Termcat, i hem trobat les 

següents entrades: 

reversió 
Àrea temàtica 
Dret civil 
ca - reversió n f 
es - reversión  
Definició 
Restitució de la propietat d'un bé al donant o a la persona que el donant designi. 

http://legaldictionary.lawin.org/right/
http://legaldictionary.lawin.org/interest/
http://legaldictionary.lawin.org/grantor/
http://legaldictionary.lawin.org/successors/
http://legaldictionary.lawin.org/estate/
http://legaldictionary.lawin.org/where/
http://legaldictionary.lawin.org/condition-subsequent/
http://legaldictionary.lawin.org/condition/
http://legaldictionary.lawin.org/there/
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reversió expropiatòria 
Àrea temàtica 
Dret administratiu 
ca - reversió expropiatòria n f 
es - reversión expropiatoria n f 
Definició 
Restitució de la propietat d'un bé o un dret expropiat al titular o als seus drethavents 
en els casos previstos legalment. 

 Freehold: domini 

Hem cercat el significat d’aquest terme en el LD, i hem trobat la següent definició:  

Freehold 

An estate in land of indeterminate duration. It may be one of inheritance , that is, in fee 
simple or not of inheritance but for life. An estate held by free tenure as distinguished 
from copyhold or villeinage. It was originally an estate held by a free man, as opposed 
to villeinage. 

La traducció més adient en aquest context l’hem trobada al Diccionario jurídico inglés-

español-inglés Wiley: “derecho de dominio absoluto”. N’hem trobat l’equivalent en 

català al Diccionari de dret civil del Termcat, que defineix “domini” com el ‘dret d'usar, 

gaudir i disposar d'una cosa o d'un dret de forma plena i exclusiva, sense més 

limitacions que les que s'estableixen a les lleis’. Una altra forma equivalent que trobem 

en aquest mateix diccionari és el terme “propietat”. 

 Beneficial interest: usdefruit 

Segons el DL, aquest terme significa: 

Beneficial interest 

An interest in property which the holder of the interest has for his own benefit and use, 
as opposed to a person who holds the Legal Interest or title in property for the benefit 
and use of another, as a trustee. 

Si ens fixem en aquesta definició, podem considerar que el terme “usdefruit” és 

l’equivalent funcional en català, ja que segons el DIEC: 

usdefruit  
 
1 m. [DR] [AD] Dret d'aprofitar-se dels fruits d'una cosa que és propietat d'altri. 
Usdefruit universal. 

2 m. [LC] Profit, producte, que hom obté d'un usdefruit. 

Trobem una definició més àmplia d’aquest concepte en el llibre cinquè del Codi civil de 

Catalunya, relatiu als drets reals: 

Article 561-2  
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Concepte 

1. L'usdefruit és el dret real d'usar i gaudir béns aliens salvant-ne la forma i la 
substància, fora que les lleis o el títol de constitució estableixin una altra cosa. 

2. Els usufructuaris tenen dret a posseir els béns objecte de l'usdefruit i a percebre'n 
totes les utilitats no excloses per les lleis o pel títol de constitució. Hom presumeix que 
les utilitats no excloses els corresponen. 

3. Els usufructuaris han de respectar la destinació econòmica del bé gravat i, en 
l'exercici de llur dret, s'han de comportar d'acord amb les regles d'una bona 
administració.  

5.3.3.2 Termes de la llengua comuna que en l’àmbit jurídic tenen un significat 
especialitzat 

Hem elaborat una taula amb alguns dels termes que, en anglès, tenen un significat 

diferent del comú quan apareixen en un text jurídic. 

Terme Significat general Significat especialitzat 

Construe (to)  Construir  Interpretar (les disposicions d’un contracte)  
Description Descripció Inventari 
Execute (to) Executar Atorgar, formalitzar, subscriure, celebrar (un 

document legal) 
Instrument Instrument Document legal 

Un altre cas d’aquest tipus de termes que volem comentar és el del terme publication, 

que hem trobat en el següent context del text original: 

13 Publication of will not be requisite. 

Every will executed in manner herein-before required shall be valid without any other 
publication thereof. 

En general, segons el MW, aquest terme significa: 

1 : the act or process of publishing 

2 : a published work 

Aquest significat general no és l’adequat si considerem el context de la traducció. Hem 

trobat el significat específic en l’àmbit del dret successori d’aquest terme en el següent 

fragment: 

Publication of Wills 

1. Introduction 

Historically, a testator was required to “publish” their will by making a declaration in the 
presence of witnesses that the document produced to them was the testator’swill. In 
otherwords, the witnesses had to know what kind of document they were witnessing. 
Subsequent proof of this publication was necessary for the will to be valid.The English 
Wills Act,1837 explicitly abolished the requirement of publication. Publication was 
superseded by the modern formalities involving the concurrent presence and 
signatures of the testator and at least two witnesses.The authors of the1837 reforms 
asserted that these formalities were more reliable in defending against fraud,coercion 
and perjury. The validity of a will became dependent on the proper formalities being 
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followed. It was irrelevant whether the witnesses knew that the document being signed 
was a will. (Alberta Law Reform Institute, 2009: 112-113) 

Hem consultat la legislació catalana relativa a l’atorgament de testaments (CCCat) i, 

en el cas dels testaments notarials, hem vist que: 

Article 421-13. Redacció i autorització del testament obert 1. En el testament 
obert, el testador expressa la seva voluntat al notari de paraula o per escrit, i el mateix 
notari redacta el testament d’acord amb la voluntat del testador expressant-hi el lloc, 
la data i l’hora de l’atorgament. 2. Un cop redactat, el testament és llegit al testador o 
pel testador i, tot seguit, és signat per ell, o per dos testimonis si declara que no sap o 
no pot signar, i autoritzat d’acord amb la legislació notarial. 

A continuació hem consultat un text paral·lel, en aquest cas la clàusula d’identificació i 

judici de capacitat d’un testament català18: 

El conec (o identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat); a judici 
meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació 
del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions 
verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:  

Per tant, atenent el significat de publication, podem considerar que es tracta d’una 

manifestació expressa del testador per informar els testimonis de la voluntat d’ordenar 

la seva successió mitjançant testament. Per aquesta raó, considerant que no existeix 

un terme equivalent en català proposem amplificar la traducció, fent explícit aquest 

significat: 

13. La manifestació expressa de la voluntat d’atorgar testament no és exigible 

Els testaments atorgats en la forma exigida anteriorment són vàlids sense cap altra 
mena de manifestació expressa de la voluntat d’atorgar testament. 

5.3.3.3 Falsos amics 

Els falsos amics són comuns entre l‘anglès i el català perquè hi ha un gran nombre de 

mots anglesos que deriven del llatí. En alguns casos, determinades paraules han 

tingut una evolució semàntica diferent a la del mot en català amb què comparteix el 

mateix origen etimològic. Per això, quan ens enfrontem a la traducció d’aquests termes 

no hem de caure en el parany de calcar el terme original. Aquest són alguns exemples 

de falsos amics que hem trobat al text: 

Terme Fals amic Equivalent 

Act Acta Llei 
Provision  Provisió Disposició  

                                                

18
 Extret del model de testament en català del corpus de textos paral·lels 



79 

Section  Secció Article (en una llei) / Article o clàusula (en un 
contracte)  

Termination  Terminació Extinció / Resolució / Finalització /Rescissió  

5.3.3.4 Termes que no tenen equivalents en l’ordenament jurídic del text meta 

Aquesta categoria inclou aquells termes en què el concepte a què es refereixen no 

existeix en la realitat jurídica de la cultura d’arribada. En aquest cas, a tall d’exemple, 

relacionem els següents: 

 Messuage 

Segons el LD, messuage significa: 

A term used in conveyancing, and nearly synonymous with “dwelling house.” A grant 
of a messuage with the appurtenances will not only pass a house, but all the buildings 
attached or belonging to it, as also its curtilage, garden, and orchard, together with the 
close on which the house is built.  

En aquest cas no hem trobat un equivalent exacte en català del terme anglès i, per 

tant, hem optat per amplificar la traducció, oferint una explicació del significat: 

“habitatge, pati i edificis adjacents”. 

 civil partnership 

La dificultat de trobar un equivalent d’aquest terme rau en què en la cultura jurídica 

catalana no existeix una figura idéntica a la civil partnership, com veurem a 

continuació, per la qual cosa ens ha calgut trobar un terme que ens serveixi com a 

equivalent funcional. Hem considerat dues opcions existents en la cultura jurídica 

catalana: el matrimoni i la parella estable. 

D’acord amb la Civil Partnership Act 2004, una civil partnership és una relació entre 

persones del mateix sexe que, per ser vàlida, requereix que els membres d’aquesta 

relació es registrin com a tals. Segons la legislació esmentada, aquesta unió només es 

pot acabar per mort, nul·litat, dissolució o separació. Només es poden constituir com a 

membres aquelles parelles del mateix sexe que siguin majors de 16 anys, no estiguin 

casats o ja formin part una civil partnership amb una altra persona i que no tinguin un 

grau de parentiu prohibit. 

Cal considerar però que, des de l’any 2013, dues persones del mateix sexe poden 

contreure matrimoni al Regne Unit, segons estableix la Marriage (Same Sex Couples) 

Act 2013, la qual també contempla la conversió de la civil partnership en matrimoni. 
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A Catalunya, en canvi, la legislació no fa cap distinció, ni en el matrimoni ni en les 

unions estables de parella, per raó que els membres siguin del mateix sexe o no. 

D’altra banda, el CCCat atorga protecció jurídica a la família, sense discriminació de 

les relacions familiars derivades del matrimoni o de la convivència estable en parella i 

les famílies formades per un progenitor sol amb els seus descendents. 

La regulació del matrimoni està recollida en el Codi civil espanyol, com a dret supletori, 

que, després de la reforma de la llei 13/2005, d’1 de juliol, estableix que el matrimoni té 

els mateixos requisits i efectes independentment del sexe dels contraents. Segons 

aquesta normativa, no poden contreure matrimoni els menors d’edat no emancipats, 

les persones que ja estiguin casades i quan els membres tinguin un grau de parentiu 

prohibit. A més, perquè el matrimoni sigui plenament reconegut cal que s’inscrigui en 

el Registre Civil. D’altra banda, el matrimoni s’extingeix per les següents causes: 

nul·litat, separació i dissolució per mort o divorci. Per tant, en aquest, sentit, veiem que 

les civil partnership i els matrimonis a Catalunya coincideixen en els requisits que han 

d’acomplir les parts (excepte pel que fa al sexe), les causes d’extinció i l’obligació del 

registre de la unió. 

La regulació de les parelles estables a Catalunya s’estableix en el llibre segon del Codi 

civil de Catalunya, segons el qual, dues persones que conviuen en una comunitat de 

vida anàloga a la matrimonial es consideren parella estable si conviuen durant més de 

dos anys ininterromputs; si durant la convivència, tenen un fill comú; o si formalitzen la 

relació en escriptura pública. No poden constituir una parella estable els menors d'edat 

no emancipats, les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia 

col·lateral dins del segon grau, les persones casades i no separades de fet i les 

persones que convisquin en parella amb una tercera persona. Segons aquesta 

legislació, les causes d’extinció de una parella estable són el cessament de la 

convivència, la mort o el matrimoni d'un dels convivents, per acord mutu dels 

convivents formalitzat en una escriptura pública o per la voluntat d'un dels convivents 

notificada fefaentment a l'altre.  

A més, el Decret 3/2015, de 6 d’octubre, ordena la creació del Registre de parelles 

estables, a efectes de publicitat, en el qual s’inscriuen les escriptures públiques de 

constitució de les parelles estables, les seves modificacions i, si s’escau, la seva 

extinció. Per tant, observem que la regulació de les civil partnership i les parelles 

estables no coincideixen en tots els aspectes, com són la forma de constituir-les o el 

requisit de la inscripció en un registre, tot i que comparteixen alguns, com són els 
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requisits dels membres (excepte pel que fa el sexe dels membres), algunes de les 

causes d’extinció. 

Per tant, un cop feta aquesta anàlisi prèvia, hem considerat el fet que tant al Regne 

Unit com a Catalunya les parelles homosexuals poden optar per formar una unió de 

parella i inscriure-la en el registre corresponent, o bé contreure matrimoni. Per aquesta 

raó, malgrat que existeixen algunes diferències, considerem que la parella estable 

s’assimila més al concepte de la civil partnership. Tot i que, en la traducció d’aquest 

terme hem aplicat el procediment de l’amplificació, perquè ha calgut explicitar 

elements que són implícits en el terme original, en aquest cas, que es tracta d’una 

parella estable homosexual. 

 Trust 

El trust és una figura jurídica molt arrelada en la tradició jurídica anglesa que 

s’estableix en contracte, en virtut del qual una persona transmet a una altra la propietat 

d’uns béns concrets, i la persona que adquireix aquests béns (trustee) ho ha de fer en 

benefici d’un tercer (beneficiary), fins que s’acompleixi un termini o una condició19. El 

trustee ha d’administrar els béns adequadament, en defensa d’aquests béns i els 

objectius del trust. En el cas del trust testamentari, el trustee és el propietari jurídic dels 

béns mentre duri el trust, mentre que el beneficiary rep els beneficis d’aquests béns i 

n’esdevé el propietari quan s’acompleixen les circumstàncies previstes pel testador 

trustor. Aquesta figura jurídica no té un equivalent exacte en el sistema jurídic català, i 

per aquesta raó, alguns juristes defensen mantenir el terme en la llengua original. 

(Borja, 2005: 11-14)  

No obstant això, creiem que es preferible no aplicar el procediment del manlleu, és a 

dir, emprar la forma anglesa, i que cal cercar un terme en la llengua d’arribada que ens 

serveixi d’equivalent funcional, ja que, segons Sanjaume: 

Pel que fa al lèxic, s'ha de donar preferència a les formes pròpies de la llengua 
estàndard i evitar les formes locals o d'àmbit restringit, els arcaismes i els tecnicismes 
i estrangerismes que no siguin imprescindibles. També s'han d'evitar els neologismes 
quan ja hi ha algun mot de la llengua per al concepte en qüestió. (Sanjaume, 2016: 
23) 

                                                

19
 En trobareu un exemple a la clàusula 4a del testament anglès del corpus de textos paral·lels 
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Per aquesta raó, hem cercat en el dret successori català una figura similar, el 

fideïcomís, que ens serveix com a equivalent funcional en la traducció del concepte 

trust, opció que també considera Alcaraz en el DTJ. Si consultem el llibre quart del 

CCCat, trobem la delimitació del concepte fideïcomís en el següent article: 

Capítol VI. Els fideïcomisos 

Secció primera. Els fideïcomisos en general 

Article 426-1. Concepte 

1. En el fideïcomís, el fideïcomitent disposa que el fiduciari adquireixi l’herència o el 
llegat amb el gravamen que, un cop vençut el termini o complerta la condició, facin 
trànsit al fideïcomissari. 

2. Els fideïcomissaris succeeixen sempre al fideïcomitent, encara que un sigui 
fideïcomissari després d’un altre. 

D’aquest article, a més, podem extreure els equivalents funcionals dels termes que fan 

referència a les persones implicades en un fideïcomís: 

 trustor: fideïcomitent. Segons el DIEC: ‘persona que estableix un fideïcomís’. 

 trustee: fiduciari, -ària. Segons el DIEC: ‘hereu o legatari que ha de conservar i 

transmetre al fideïcomissari els béns rebuts com a fideïcomís’. 

 beneficiary: fideïcomissari, -ària. Segons el DIEC: ‘persona que rep un 

fideïcomís’. 

5.3.4 Altres característiques lèxiques 

5.3.4.1 Termes que provenen del llatí, francès o anglès antic 

Un aspecte molt destacable del llenguatge jurídic anglès és la presència, per raons 

històriques, d’una gran nombre de termes que provenen d’altres llengües. Segons 

Alcaraz (2007: 75-76), d’una banda, trobem els llatinismes, per la influència de 

l’església a tota Europa durant l’Edat Mitjana i el fet que el llatí fos la llengua de 

comunicació internacional. D’aquest tipus de manlleus, en podem trobar de dues 

menes: les paraules típicament llatines i les adaptades a l’anglès, d’aquestes darreres 

hem trobat alguns exemples en el text original. De l’altra banda, també trobem 

paraules d’origen francès o normand, com, les acabades en –age (messuage), i 

d’altres, com l’expressió pur autre vie. Hem elaborat una graella amb alguns d’aquests 

termes: 

terme origen Primer ús 

conegut 

Equivalent 

proposat 

Origen de 

l’equivalent 
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advowsons 

 

 

Middle English avoueson, from 
Anglo-French, from Medieval 
Latin advocation-, advocatio, 
from Latin, act of calling, from 
advocare. (MW) 

segle XV 

(MW) 

Beneficis 

eclesiàstics, 

drets de 

patronatge 

DTJ 

chattels 

 

Middle English chatel property, 
from Anglo-French. (MW) 

segle XIV 

(MW) 

Béns mobles, 

efectes, 

propietat 

personal o 

mobiliària 

DTJ 

deed Middle English dede, from Old 
English d d; akin to Old 
English dōn to do. (MW) 

anterior al 

segle XII 

(MW) 

Escriptura, títol 

legal, 

document 

jurídic, 

escriptura 

traslativa de 

domini 

DTJ 

estate Middle English estat, from 
Anglo-French. (MW) 

segle XIII 

(MW) 

Patrimoni, 

cabal 

hereditari, 

massa 

hereditària 

DTJ 

executor Middle English, from Anglo-
French, from Latin exsecutor, 
from exsequi. (MW) 

segle XIII 

(MW) 

marmessor DTJ 

interest Middle English, probably 
alteration of earlier interesse, 
from Anglo-French & Medieval 
Latin; Anglo-French, from 
Medieval Latin, from Latin, to 
be between, make a 
difference, concern, from inter- 
+ esse to be. (MW) 

segle XV 

(MW) 

Dret, interès o 

relació jurídica 

transmissible, 

dret que es té 

sobre una 

propietat 

DTJ 

manor Middle English maner, from 
Old French manoir, from 
manoir to sojourn, dwell, from 
Latin manēre. (MW) 

segle XIV 

(MW) 

Senyoria 

territorial, feu, 

senyoratge 

DTJ 

messuage 

 

Middle English, from Anglo-
French, from Medieval Latin 
messuagium. (MW) 

segle XIV 

(MW) 

Habitatge, pati 

i edificis 

adjacents 

DTJ 

right Middle English, from Old 
English riht; akin to Old High 
German reht right, Latin rectus 
straight, right, regere to lead 
straight, direct, rule, rogare to 
ask, Greek oregein to stretch 
out. (MW) 

anterior al 

segle XII 

(MW) 

Dret, títol, 

facultat, 

autoritat 

DTJ 
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testament Middle English, from Anglo-
French, from Late Latin & 
Latin; Late Latin testamentum 
covenant with God, holy 
scripture, from Latin, last will, 
from testari to be a witness, 
call to witness, make a will, 
from testis witness; akin to 
Latin tres three & to Latin stare 
to stand; from the witness's 
standing by as a third party in 
a litigation. (MW) 

segle XIV 

(MW) 

testament DTJ 

tithe 

 

Middle English, from Old 
English teogothian, from 
teogotha tenth. (MW) 

anterior al 

segle XII 

(MW) 

delme EC 

trust Middle English, probably of 
Scandinavian origin; akin to 
Old Norse traust trust; akin to 
Old English trēowe faithful. 
(MW) 

segle XIII 

(MW) 

fideïcomís DTJ 

will Middle English, from Old 
English willa will, desire; akin 
to Old English wille. (MW) 

anterior al 

segle XII 

(MW) 

testament DTJ 

witness Middle English witnesse, from 
Old English witnes knowledge, 
testimony, witness, from wit. 
(MW) 

anterior al 

segle XII 

(MW) 

Testimoni, 

testimoniar, 

atestar 

DTJ 

A més, com podem observar, un gran nombre dels termes que trobem en el text 

original són d’origen medieval. D’aquests, n’hi ha alguns que actualment han caigut en 

desús, perquè designen realitats que ja no són vigents en l’actualitat. Alguns són 

termes que fan referència a diferents aspectes del sistema feudal, i ha calgut trobar els 

equivalents —o si més no, els equivalents funcionals— en la cultura d’arribada, com 

els que relacionem a continuació: 

 Advowson 

En el context de la legislació britànica, al LD trobem la següent definició: 

A right of presenting a clergyman to an ecclesiastical living. The advowson is an 
incorporeal *hereditament that gives the owner (or patron) the right to nominate the 
next holder of a living that has fallen vacant. It may exist in gross (i.e. independently of 
any ownership of land by the person entitled) or may be appendent (i.e. annexed to 
land so that it may be enjoyed by each owner for the time being). The right is usually 
associated with the lordship of a manor.  

Seguint la proposta que hem trobat al DTJ, hem cercat el significat del terme “benefici 

eclesiàstic”, per comprovar que designa la mateixa realitat. Hem trobat la següent 

definició que ho confirma: 
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El benefici eclesiastic és un cens jurídic creat per l'autoritat eclesiastica a títol vitalici 
compost per un ofici espiritual l'exercici del qual dóna a qui l'exerceix el dret a gaudir 
d'una prebenda (béns immobles, delmes i primícies, censals, dret per l'administració 
de sagraments, etc.). Sovint és una família pagesa qui crea un benefici eclesiastic, 
reservat a fills de la casa o a algú designat per l'hereu de torn,adscrivint-hi censals o 
bé fruits d'alguna heretat; l'obtentor del benefici tenia l'obligació de celebrar un 
determinat nombre de misses pels difunts de la família i, de vegades, ensenyar de 
lletra els infants de la casa. (Canudas, 1994: 46) 

 Tithe 

Pel que fa al terme tithe, a l’Encyclopædia Britannica hem trobat aquesta definició: 

Tithe, (from Old English teogothian, “tenth”), a custom dating back to Old Testament 
times and adopted by the Christian church whereby lay people contributed a 10th of 
their income for religious purposes, often under ecclesiastical or legal obligation. The 
money (or its equivalent in crops, farm stock, etc.) was used to support the clergy, 
maintain churches, and assist the poor. Tithing was also a prime source of subsidy for 
the construction of many magnificent cathedrals in Europe. 

Despite serious resistance, tithing became obligatory as Christianity spread across 
Europe. It was enjoined by ecclesiastical law from the 6th century and enforced in 
Europe by secular law from the 8th century. In England in the 10th century, payment 
was made obligatory under ecclesiastical penalties by Edmund I and under temporal 
penalties by Edgar. In the 11th century Pope Gregory VII, in an effort to control 
abuses, outlawed lay ownership of tithes. 

[...] 

 In England in 1836, the tithe was commuted for a rent charge depending on the price 
of grain, and in 1936 the tithe rent charges were abolished. New methods of taxation 
were developed in those countries that provided financial support of the church out of 
government funds.  

Tal i com veiem en aquesta definició, es tractava d’un impost eclesiàstic que gravava 

les terres. En el context jurídic català, aquest impost reb el nom de “delme”. Vegem-ne 

la definició que hem trobat a l’Enciclopèdia Catalana: 

delme  

dècima 

m hist  

Impost del deu per cent sobre els productes de la terra destinat a assegurar el 
manteniment del clericat i els edificis religiosos. 

[...] Però la necessitat d’arbitrar algun sistema per al manteniment del clericat i de les 
esglésies imposà progressivament el costum de percebre delmes dins l’Església 
occidental. Els primers passos per a la regularització del delme com un tribut 
eclesiàstic foren fets a França al s. VI en els concilis de Tours i Mâcon. Fou, però, Pipí 
I el Breu qui n'imposà definitivament el caràcter obligatori, que fou confirmat per 
capitulars de Carlemany (779 i 794). La dependència de Catalunya de l’imperi 
Carolingi convertí la Marca Hispànica en el camí de penetració del delme a la 
península Ibèrica. A Anglaterra fou introduït al s. X, durant el regnat d’Edmund I. Els 
delmes eren dividits en predials o reals, que taxaven les collites, mixts, que taxaven 
els ramats, i personals, que taxaven els sous. No sempre la quantitat deduïda era del 
deu per cent. La pràctica més comuna era la de descomptar un percentatge 
determinat del total de les collites sense tenir presents les inversions i despeses 
necessàries (llavors i eines) per a arribar a fer produir la terra. Aquestes 
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característiques feren del delme una càrrega molt pesada per al camperol, però 
també una font d’ingressos per a l’Església. Amb el temps, però, els delmes 
experimentaren un procés de secularització i molts passaren a mans de senyors laics 
per compra, arrendament, establiment quasi-emfitèutic, o com a compensació d’algun 
benefici concedit a l’Església. [...] Als estats cristians d’Europa occidental, el camí per 
a l’abolició del delme no fou iniciat fins a la Revolució Francesa, i en determinats 
indrets durà fins a la fi del s. XIX (Itàlia, 1887; Irlanda, 1871). A Anglaterra fou suprimit 
per la Tithe Act del 1836, però l’impost (una mena de compensació) creat per 
substituir-lo durà fins a ple s. XX.  

 Mannor 

Pel que fa a aquest terme, hem trobat aquesta entrada a l’Encyclopædia Britannica: 

Manorialism, also called manorial system, seignorialism, or seignorial system, political, 
economic, and social system by which the peasants of medieval Europe were 
rendered dependent on their land and on their lord. Its basic unit was the manor, a 
self-sufficient landed estate, or fief, that was under the control of a lord who enjoyed a 
variety of rights over it and the peasants attached to it by means of serfdom.  

Alguns dels equivalents en català són “senyoria”, “senyoratge” o “feu”. Vegem les 

definicions del DIEC de cadascun d’aquests mots: 

senyoria  

1 f. [LC] [HIH] Autoritat, domini, del senyor sobre un territori i sobre els seus habitants. 
Usar de cruel senyoria. Sota la senyoria dels comtes. 

senyoratge  

m. [DR] [LC] Dret del senyor de la terra donada a feu. 

feu  

1 m. [HIH] Domini útil i condicionat sobre terres i béns cedits per un senyor a algú 
mitjançant un conveni en virtut del qual el qui rep els béns esdevé vassall del senyor, 
s’obliga a prestar-li homenatge i adquireix vers ell altres obligacions de caràcter civil i 
militar. Donar en feu. Rebre en feu. Els habitants del seu feu. 

5.3.4.2 Expressions formals 

Tal i com explica Borja Albi (2000: 31), en el llenguatge jurídic anglès abunden els 

termes i expressions arcaïtzants i els termes excessivament formals, que en anglès 

s’anomenen legalisms o lawyerisms i que podrien ser reemplaçats per un terme 

equivalent menys formal. En la traducció, seguint el principi de claredat que propugnen 

diferents autors, hem procurat emprar termes més habituals en la llengua comuna per 

facilitar-ne la comprensió. 

En la graella següent posem alguns exemples de termes molt formals que hem trobat 

al llarg del text i la proposta de traducció que hem considerat oportuna: 
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Terme o 

expressió 

significat context traducció 

deem consider [...] and every will re-executed 

or republished, or revived by 

any codicil, shall for the 

purposes of this Act be 

deemed to have been made at 

the time at which the same 

shall be so re-executed, 

republished or revived [...] 

[...] i qualsevol testament que 

s’hagi tornat a atorgar o publicar, 

o que hagi recuperat l’eficàcia 

mitjançant un codicil, s’ha de 

considerar, per als propòsits 

d’aquesta llei, que s’ha atorgat en 

el moment en el qual s’ha tornat 

a atorgar, publicar o ha recuperat 

l’eficàcia [...] 

duly in a due 

manner or 

time 

[...] but the will, with such 

alteration as part thereof, shall 

be deemed to be duly 

executed if the signature of the 

testator and the subscription of 

the witnesses be made in the 

margin or on some other part 

of the will opposite or near to 

such alteration [...] 

[...] però el testament, amb 

aquest tipus de modificació com 

a part del mateix testament, s’ha 

de considerar com a atorgat 

legalment si hi consta la 

signatura del testador i dels 

testimonis al marge o en una 

altra part del testament, davant o 

a prop de la modificació [...] 

It shall be 

lawful 

may It shall be lawful for every 

person to devise, bequeath, or 

dispose of, by his will executed 

in manner herein-after 

required, all real estate and all 

personal estate which he shall 

be entitled to [...] 

Qualsevol persona pot llegar o 

disposar de tots els béns mobles 

i immobles sobre els quals tingui 

dret en el moment de la seva 

mort, d’acord amb el dret o 

l’equitat, mitjançant testament 

atorgat de la forma exigida a 

continuació [...] 

5.3.4.3 Polisèmia i sinonímia 

Segons explica Alcaraz (2007: 84-85), tal i com passa en el llenguatge quotidià, en el 

llenguatge jurídic també es produeixen dos fenòmens lingüístics: la polisèmia i la 

sinonímia. Al contrari del que passa en altres llenguatges especialitzats, com el 

científic, en l’anglès jurídic trobem en nombrosos exemples.  

Pel que fa a la sinonímia, en el text que hem traduït hem trobat que en moltes 

expressions es repeteixen termes que són sinònims parcials, els anomenats “doblets” i 

“triplets”, cosa que provoca una certa redundància. Segons Borja Albi (2000: 54) 

aquest fenòmen por tenir diferents explicacions. Alguns autors afirmen que aquestes 
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repeticions es poden considerar un recurs poètic, en el qual entren en joc el ritme, la 

rima i l’aliteració. D’altres, en canvi, assenyalen motius etimològics, perquè s’empren 

termes d’origen llatí o francès acompanyat del terme equivalent anglosaxó per 

delimitar-ne millor el significat, o simplement, com un simple recurs retòric.  

Vegem els següents exemples dels sinònims que hem trobat en el text original: 

 L’expressió be utterly null and void, que inclou un doblet format per null 

(having no legal or binding force) i void (having no legal force or effect) i, en 

aquest cas, tots dos termes provenen del francès. En el text original també 

trobem un altre sinònim d’aquests termes: invalid (having no force or effect). 

En aquest cas hem optat pel procediment de l’omissió del doblet, i ho hem 

traduït per un sol terme, “nul”. 

 Els verbs give, devise i bequeath20. Aquests tres termes constitueixen un 

triplet molt habitual dels testaments anglesos (I give, devise and 

bequeath21). Tots tres verbs fan referència al fet de llegar béns, de 

disposar-ne mitjançant testament a favor d’una altra persona. Pel que fa a 

devise i bequeath existeix un petit matís que els diferencia, perquè el primer 

s’utilitza habitualment en llegats de béns immobles, mentre que el segon 

s’empra en llegats de bens personals. En el següent exemple hem optat per 

ometre el doblet devise/bequeath i transferir el significat en un sol verb 

“llegar”, però hem mantingut el terme dispose, perquè té un significat més 

ampli: 

Text original: It shall be lawful for every person to devise, bequeath, or dispose of, 
by his will executed in manner herein-after required, all real estate and all personal 
estate which he shall be entitled to, either at law or in equity, at the time of his 
death, and which, if not so devised, bequeathed, or disposed of, would devolve 
upon his executor or administrator [...] 

Proposta de traducció: Qualsevol persona pot llegar o disposar de tots els béns 
mobles i immobles sobre els quals tingui dret en el moment de la seva mort, 
d’acord amb el dret o l’equitat, mitjançant testament atorgat de la forma exigida a 
continuació, i aquells que no llegui o disposi s’han de transmetre al seu marmessor 
o administrador [...] 

                                                

20
 Vegeu les fitxes terminològiques d’aquest treball corresponents a aquests termes.  

21
 Vegeu-ne un exemple a la clàusula 4a del testament en anglès del corpus de textos paral·lels 
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 Els termes devise, legacy i gift, els dos primers fan referència a llegats —el 

primer, de bens immobles, i el segon, de béns personals— i el darrer a 

donacions per causa de mort22. Vegem el següent fragment: 

[...] any beneficial devise, legacy, estate, interest, gift, or appointment, of or 
affecting any real or personal estate [...] 

[...] un llegat de béns immobles o personals, una propietat, un dret, una donació o 
un nomenament, o que afecti a qualsevol bé moble o immoble [...] 

 Els termes right i interest. Si ens fixem, en la definició de interest ja inclou 

l’altre terme, més genèric: “right, title, or legal share in something”. 

 L’expressió want or failure of issue: que inclou un doblet format per want i 

failure. Segons el BLD, failure of issue significa ‘When there is a want of 

issue to take an estate limited over by an executory devise.’ Per tant, hem 

decidit traduir aquesta expressió com a “manca de descendents”.   

Un altre dels problemes als quals s’ha d’afrontar el traductor és el de la polisèmia 

lèxica que hem esmentat abans, perquè cal saber triar l’accepció correcta en cada cas, 

tant pel que fa als termes d’especialitat com als habituals de la llengua. En el text a 

traduir, hem trobat algunes paraules polisèmiques, d’entre les quals volem destacar-ne 

dues: 

 issue 

Hem cercat aquest terme al BLD i hem trobat que, en l’àmbit jurídic, té les següents 

accepcions: 

1. To come forth, put out or put into circulation. 

2. A point of law with controversy. 

3. The matter to be decided in court. 

4. The stocks and bonds that are offered for sale. 

5. A person's descendents. 

En el cas que ens ocupa, l’accepció que ens interessa és la darrera (descendents 

d’algú), que té a veure amb l’àmbit de les successions. 

 subscription 

                                                

22
 Podeu comparar les diferències conceptuals entre aquests termes en les definicions de les fitxes 

terminològiques d’aquest treball. 
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En aquest cas, aquest terme en l’àmbit jurídic pot fer referència a diferents conceptes 

(segons hem consultat al LD), per exemple: 

The act of writing one's name under a written instrument. 

The act of witnessing a document. 

A written contract by which one party agrees to furnish a sum of money for a particular 
purpose, such as a contribution of money to a charitable institution.  

The payment of the price of stock originally issued or agreed to be issued by a 
corporation. 

En català, “subscripció” també és un mot polisèmic, i segons el DIEC pot significar: 

1 1 f. [LC] [AD] Acció de subscriure o de subscriure's; l'efecte. 

1 2 f. [BB] Signatura al peu d'un document jurídic de tots els qui l'avalen. 

2 f. [ECT] [DR] Adquisició d'accions que una entitat pública o privada ha emès. 

3 f. [CO] [BB] Abonament a una publicació periòdica o a un servei d'informació. 

En el cas que ens ocupa, hem trobat aquest terme en el següent context: 

[...] but the will, with such alteration as part thereof, shall be deemed to be duly 
executed if the signature of the testator and the subscription of the witnesses be made 
in the margin or on some other part of the will opposite or near to such alteration, or at 
the foot or end of or opposite to a memorandum referring to such alteration, and 
written at the end or some other part of the will. 

Per tant, en aquest cas ens interessen les dues primeres opcions tant en anglès com 

en català, que són les que s’avenen a aquest context: 

[...] però el testament, amb aquest tipus de modificació com a part del mateix 
testament, s’ha de considerar com a atorgat legalment si consta signat pel testador i 
pels testimonis al marge o en una altra part del testament, davant o a prop de la 
modificació, o al peu, al final o davant d’una nota que hi faci referència, i escrita al 
final o en qualsevol altra part del testament. 

5.4 Aspectes morfosintàctics 

5.4.1 L’oració 

5.4.1.1 Aspectes característics del llenguatge jurídic 

El llenguatge jurídic es caracteritza per la presència d’oracions llargues i complexes o 

l’ús de pocs connectors per unir frases curtes, fets que dificulten la interpretació i 

comprensió; la repetició de paraules o construccions sintàctiques i la sintaxi confusa, 

força enrevessada per a les persones que no hi estan avesades: puntuació deficient —

aspecte que comentarem més endavant, en un apartat específic—, ús abusiu de that 

en la mateixa línea o oració amb diferents valors; l’ús acumulat de dues conjuncions 
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seguides i l’ús de passives poc freqüents (que tractarem en l’apartat corresponent). 

Hem trobat algunes d’aquestes característiques en el text original. 

Exemple de repetició de paraules: 

Text original: Unless a contrary intention shall appear by the will, such real estate or 
interest therein as shall be comprised or intended to be comprised in any devise in 
such will contained, which shall fail or be void by reason of the death of the devisee in 
the lifetime of the testator, or by reason of such devise being contrary to law or 
otherwise incapable of taking effect shall be included in the residuary devise (if any) 
contained in such will. 

Exemple de sintaxi confusa: 

Text original: It shall be lawful for every person to devise, bequeath, or dispose of, by 
his will executed in manner herein-after required, all real estate and all personal estate 
which he shall be entitled to, either at law or in equity, at the time of his death, and 
which, if not so devised, bequeathed, or disposed of, would devolve upon his executor 
or administrator; [...] 

Proposta de traducció: Qualsevol persona pot llegar o disposar de tots els béns 
mobles i immobles sobre els quals tingui dret en el moment de la seva mort, d’acord 
amb el dret o l’equitat, mitjançant testament atorgat de la forma exigida a continuació, 
i aquells que no llegui o disposi s’han de transmetre al seu marmessor o 
administrador. [...] 

Exemple d’ ús abusiu de that: 

Text original: (3)Where it appears from a will that at the time it was made the testator 
was expecting to be married to a particular person and that he intended that the will 
should not be revoked by the marriage, the will shall not be revoked by his marriage to 
that person. 

Proposta de traducció: (3) Si resulta del testament que en el moment que es va 
atorgar el testador esperava contreure matrimoni amb una persona concreta i pretenia 
que el testament no fos revocat pel matrimoni, el testament no queda revocat a causa 
de contreure matrimoni amb aquesta persona. 

En aquest fragment hem evitat el calc sintàctic en la segona ocasió que apareix 

el terme that i l’hem omès, per aconseguir una redacció més fluïda i menys 

carregosa. 

5.4.1.2 L'ordre neutre de l'oració 

Un aspecte que cal considerar és l’ordre canònic de l’oració anglesa, que és: 

subjecte + verb + complements 

La sintaxi anglesa no permet canvis respecte de l’ordre canònic (excepte en alguns 

casos, com la inversió) i els constituents de l’oració ocupen el lloc que els correspon 

depenent de la seva funció sintàctica. En català, la sintaxi és menys rígida i ofereix un 

ventall de possibilitats més gran. (Ainaud: 2010: 186-189) 
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Fixem-nos, per exemple, en el paràgraf següent: 

No obliteration, interlineation, or other alteration made in any will after the execution 
thereof shall be valid or have any effect, except so far as the words or effect of the will 
before such alteration shall not be apparent, unless such alteration shall be executed 
in like manner as herein-before is required for the execution of the will [...] 

En català, tal i com explica Sanjaume (2016: 28), les oracions més clares generalment 

respecten l'estructura bàsica de la frase: 

[marc] + subjecte + verb + complements del verb 

El marc és un element inicial, que serveix per contextualitzar l'oració o el discurs, 

recurs que és molt habitual en el llenguatge jurídic. Normalment es compon de 

complements de temps i de lloc o altres complements amb funció contextualitzadora. 

És preferible situar aquests complements al començament de la frase en els casos en 

què, si els situéssim al final, podrien donar lloc a una interpretació ambigua. No 

obstant això, si la comprensió de la frase no se'n ressent, és preferible començar-la 

amb el subjecte o, si no n'hi ha, amb el verb. 

Tot i que, segons el tipus d’oració, quan es vol emfatitzar o destacar algún element, 

també es considera el següent ordre neutre: 

[marc] + verb + complements + subjecte 

Aquest darrer ordre no se sol emprar en textos parlamentaris, perquè el principi de 

neutralitat tendeix a evitar els usos emfàtics.  

Per tant, en aquest cas, hem mantingut l’ordre de l’oració del text original i proposem 

traduir el fragment anterior de la següent manera: 

Els esborraments, interlineats o qualsevol altra modificació que es faci en un 
testament després d’haver-lo atorgat són nuls i no tenen cap efecte, excepte en el cas 
que les paraules o l’efecte del testament abans de la modificació no siguin evidents, 
llevat que aquesta modificació s’hagi atorgat de la mateixa forma requerida 
anteriorment per atorgar un testament [...] 

Una de les diferències sintàctiques més destacables entre l’anglès i el català és que en 

anglès el subjecte és un element obligatori, és a dir, no s’el·lideix (excepte en casos 

molt concrets). En català, en canvi, moltes vegades la morfologia verbal és prou 

explícita pel que fa a la persona i el nombre i es pot ometre el subjecte de l’oració. 

(Ainaud: 2010: 188-189) 

Exemple: 
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Text original: (3)Where it appears from a will that at the time it was made the testator 
was expecting to be married to a particular person and that he intended that the will 
should not be revoked by the marriage, the will shall not be revoked by his marriage to 
that person. 

Proposta de traducció: (3) Si resulta del testament que en el moment que es va 
atorgar el testador esperava contreure matrimoni amb una persona concreta i pretenia 
que el testament no fos revocat pel matrimoni, el testament no queda revocat a causa 
de contreure matrimoni amb aquesta persona. 

5.4.2 L’alternança activa-passiva 

En anglès, s’empren molt sovint oracions passives. En català, si bé aquest tipus de 

construccions és correcte, fer-ne un ús excessiu fa que el text sigui més feixuc i difícil 

de comprendre i, a més, traduir-les d’aquesta manera en català es podria considerar 

un calc de freqüència. Cal, doncs, no abusar-ne, i adaptar la traducció a les 

preferències expressives pròpies del català (procediment de modulació), fent servir la 

veu activa. Vegem-ne alguns exemples: 

Text original: In case by any will any real or personal estate shall be charged with 
any debt or debts [...] 

Proposta de traducció: En cas que mitjançant un testament es gravi un bé immoble 
o personal amb un deute [...] 

 

Text original: (1)Subject to subsections (2) to (4) below, a will shall be revoked by the 
testator’s marriage. 

Proposta de traducció: (1) Subjecte als subarticles (2) a (4) següents, un testament 
queda revocat pel matrimoni del testador. 

 

Text original: [...] notwithstanding it shall have been expressly required that a will 
made in exercise of such power should be executed with some additional or other 
form of execution or solemnity. 

Proposta de traducció: [...] sens perjudici que s’hagi pogut exigir expressament que 
un testament atorgat en exercici d’aquesta facultat s’ha d’atorgar amb formes 
addicionals o un altre tipus d’atorgament o solemnitat. 

 

Text original: [...] (c)the signature is made or acknowledged by the testator in the 
presence of two or more witnesses present at the same time; and [...] 

Proposta de traducció: [...] (c) el testador signa o ratifica la firma en presència de 
dos o més testimonis presents en el mateix acte; i [...] 

5.4.3 El sintagma nominal 

En aquest apartat analitzarem la sintaxi dels textos jurídics en el nivell microlingüístic, 

en concret, els elements constitutius del sintagma nominal i la categoria gramatical del 

gènere. 
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5.4.3.1 El gènere 

Tal i com explica Ainaud (2010: 159-161), en anglès, els substantius no tenen cap 

atribució arbitrària de gènere —al contrari del que passa en català—, excepte com a 

tret lèxic en els termes que incorporen un sufix derivatiu (-ess: duchess, -ix: testatrix). 

Generalment només es manifesta de forma encoberta, en noms referits a éssers 

assexuats. 

La categoria gramatical de gènere no es distingeix ni en l’adjectiu ni en els 

determinants no possessius (the, a, any, most...), i només esfa palesa quan trobem un 

dels següents elements: 

a) Determinants possessius en singular: her, his, its. 

b) Pronoms personals de tercera persona del singular: he, him, his, she, her, hers, 

it, its. 

c) Relatius i interrogatius que exclouen el neutre: who, whom. 

En català, en canvi, el gènere es manifesta mitjançant un morfema de gènere. Aquest 

fet ens obliga a explicitar aquesta categoria gramatical quan traduïm un text de 

l’anglès, aplicant-hi el procediment d’amplificació, per la qual cosa hem d’analitzar el 

context per saber quina opció hem de triar. 

En el cas de la llei que hem traduït, trobem que en el primer article ja s’estableix que: 

[...] every word importing the masculine gender only shall extend and be applied to a 
female as well as a male. 

Per tant, en el següent cas hem d’entendre que les parts subratllades fan referència 

tant a homes com a dones: 

[...] the power hereby given shall extend to all contingent, executory or other future 
interests in any real or personal estate, whether the testator may or may not be 
ascertained as the person or one of the persons in whom the same respectively may 
become vested, and whether he may be entitled thereto under the instrument by 
which the same respectively were created, or under any disposition thereof by deed or 
will [...] 

Aquesta qüestió suposa que hem hagut d’establir uns criteris pel que fa a la traducció 

dels fragments en què apareixen referències al gènere gramatical. En general, les 

institucions més representatives, com la Unió Europea, el Govern de l’Estat, la 

Generalitat de Catalunya, la UNESCO, etc. recomanen eliminar les formes 

discriminatòries del llenguatge en referir-se a les dones. Per assolir aquest objectiu, es 
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poden emprar diferents recursos: l’ús de formes dobles, expressions 

despersonalitzades, mots epicens o adjectius, frases i perífrasis. Així doncs, en els 

casos que no s’entorpeixi ni la llegibilitat ni la fluïdesa del text, cal modificar el text 

original per evitar aquest ús discriminatori del llenguatge. (Departament de Cultura. 

Direcció General de Política Lingüística: 2011). 

En la traducció que ens ocupa, en general, hem donat preferència als recursos que no 

comporten l’ús de formes dobles, per no enfarfegar el text. A més, hem considerat que 

en la pròpia llei s’especifica que els termes que es refereixen al gènere masculí 

inclouen i s’apliquen tant al gènere masculí com al femení. A banda d’això, també hem 

consultat els textos paral·lels en català, en aquest cas concret el Codi civil de 

Catalunya, per comprovar com se solen redactar aquest tipus de textos. Vegem el 

següent fragment: 

Article 427-28. Llegat de cosa gravada 

1. Si la cosa objecte del llegat està gravada amb un dret real limitat, s’entén que el 
legatari no pot demanar a la persona gravada l’extinció del dret que grava el llegat. 

2. Si el causant llega una cosa empenyorada o hipotecada, el pagament del deute 
garantit per la penyora o hipoteca i la cancel·lació d’aquests drets són a càrrec de 
l’hereu. 

3. Si el legatari paga el deute garantit amb la cosa llegada perquè no ho ha fet l’hereu, 
aquell subroga el lloc i els drets del creditor per a reclamar contra l’hereu. 

 Per aquesta raó, hem decidit emprar les següents estratègies: 

 En les referències fetes a persones que poden ser tant per homes com per 

dones hem fet servir el masculí genèric, per fer referència tant al sexe masculí 

com al femení: testador, llegatari, creditor, etc. Com explica Sanjaume (2016: 

24): “Això no s'ha d'entendre com una pràctica discriminatòria, sinó justament 

com una garantia que, en els textos legislatius, tota referència a persones sigui 

neutra, desproveïda de concreció”. 

 En els casos que ha estat possible, hem fet servir mots invariables, com ara 

“parella”, i mots genèrics, com les paraules “persona”, “cònjuge”. 

Una altra qüestió que hem considerat, és l’ús dels possessius, atès que en anglès 

s’utilitzen molt més sovint que en català, de manera que, si traduïm literalment tots els 

possessius que apareixen en el text original, incorrem en un calc de freqüència i el 

resultat serà poc genuí i molt carregós. Per tant, tot i que alguns els conservarem, 

aplicarem diferents estratègies per evitar-ne un excés, com ara: 
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 Suprimir el possessiu (omissió). 

Vegem-ne un exemple: 

Text original: It shall be lawful for every person to devise, bequeath, or dispose of, by 
his will executed in manner herein-after required, all real estate and all personal estate 
which he shall be entitled to, either at law or in equity, at the time of his death [...] 

Proposta de traducció: Qualsevol persona pot llegar o disposar de tots els béns 
mobles i immobles sobre els quals tingui dret en el moment de la seva mort, d’acord 
amb el dret o l’equitat, mitjançant testament atorgat de la forma exigida a continuació, 
[...] 

En aquest cas, hem considerat que calia suprimir el segon possessiu (procediment 

d’omissió) atès que és innecessari, perquè el sentit de possessió es dedueix del 

context. 

 Substituir-lo per un pronom feble o canviar l’estructura de l’oració 

(transposició/modulació). 

Exemple: 

Text original: (2)A disposition in a will in exercise of a power of appointment shall 
take effect notwithstanding the testator’s subsequent marriage unless the property so 
appointed would in default of appointment pass to his personal representatives. 

Proposta de traducció: (2) La disposició testamentaria en exercici d’una facultat de 
disposar té efecte, no obstant el subsegüent matrimoni del testador, excepte si la 
propietat objecte de disposició, en absència de disposició, ha de passar als 
representants personals del testador. 

5.4.3.2 Els determinants, els quantificadors i els sintagmes escarits 

Ainaud (2010: 161) defineix els determinants com a peces que acompanyen el nom 

comú i que poden ser articles definits, els demostratius i els possessius (exemples: 

the, that, his). D’altra banda, els quantificadors serveixen per especificar el nombre 

d’individus designats o la magnitud d’un conjunt i poden ser numerals cardinals, 

quantitatius o indefinits. Això no obstant, en anglès podem trobar sintagmes nominals 

sense determinació ni quantificació explícites. 

Hem trobat un dels casos d’aquesta absència, que en anglès reb el nom de bare Noun 

Phrases o zero article Noun Phrases i en català “sintagmes nominals escarits”, encara 

que entre aquestes dues llengües no comparteixen les mateixes propietats 

semàntiques. En el cas de l’anglès, tenen la propietat de la inclusivitat, perquè 

designen tots els individus d’una classe, mentre que en català, aquesta mena de 

sintagmes denoten un subconjunt inespecífic. 
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Vegem-ne el següent exemple: 

Text Original: 

(2)Where— 

(a)a will contains a devise or bequest to a class of persons consisting of children or 
remoter descendants of the testator; and 

(b)a member of the class dies before the testator, leaving issue; and 

(c)issue of that member are living at the testator’s death, 

then, unless a contrary intention appears by the will, the devise or bequest shall take 
effect as if the class included the issue of its deceased member living at the testator’s 
death. 

 

Proposta de traducció: 

(2) Si: 

 (a) un testament conté un llegat a favor d’un mateix grau de persones que 
siguin els fills o els descendents de grau ulterior, i 

 (b) un membre d’aquest mateix grau de persones mor abans del testador 
deixant descendents, i 

 (c) els descendents d’aquest membre viuen en el moment de la defunció del 
testador, 

aleshores, excepte en el supòsit que del testament en resulti la voluntat contrària, el 
llegat té efecte com si aquest mateix grau inclou els descendents del membre premort 
que sobrevisquin al testador. 

Podem observar que, en el text original, els termes subratllats fan referència a una 

classe concreta de persones. Per traduir-los adequadament al català cal introduir un 

determinant (procediment d’amplificació) perquè es tracti d’una referència genèrica, 

atès que si no, com hem explicat, estaríem fent referència a un grup indefinit de 

persones que no inclou a tots els de la mateixa classe (en aquest cas a tots els fills o 

els descendents del testador). 

5.4.3.3 Els complements de nom 

Quant als complements de nom, segons explica Ainaud (2010: 163), també existeixen 

diferències entre les dues llengües que cal considerar. 

En primer lloc, cal analitzar l’ordre nom-adjectiu. En anglès, l’ordre no marcat 

d’aquests elements és: 

adjectiu + nom 

 Mentre que en català, es recomanable respectar l’ordre no marcat de l'estructura dels 

sintagmes nominals: 
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nom + adjectiu (o nucli + modificador) 

Segons explica Sanjaume (2016: 113): 

Els adjectius qualificatius es poden anteposar o posposar al substantiu, tot i que la 
posició més habitual és la posposada. En general, els adjectius anteposats solen tenir 
un valor afectiu o emfàtic, impropi dels textos parlamentaris, per la qual cosa 
col·loquem els adjectius preferentment en posició posposada. 

En el text original hem trobat nombrosos exemples en què ha calgut aplicar aquesta 

recomanació i, per tant, aplicar el procediment de modulació. Vegem-ne alguns: 

Text original Traducció 

contrary intention voluntat contrària 
financial provision prestació compensatòria 
particular person persona concreta 
express limitation limitació expressa 
valid execution atorgament vàlid 

5.4.4 Preferència per la formulació positiva  

En el llenguatge legislatiu, les oracions negatives dificulten la comprensió del precepte. 

Sovint es poden substituir fàcilment per una oració amb enunciat afirmatiu. D'acord 

amb el principi de claredat, és preferible construir les frases amb una formulació 

positiva, perquè són més fàcils d'entendre que les equivalents amb formulació 

negativa. (Sanjaume, 2016: 32) 

Aquest cas és un exemple de modulació, atès que es produeix una alteració del 

contingut literal de l’original sense que canviï el sentit, per adaptar la traducció a les 

preferències expressives de la llengua meta. 

Exemples: 

Text original: No will to be revoked but by another will or codicil, or by a writing 
executed like a will, or by destruction. 

Proposta de traducció: Un testament només es pot revocar amb un altre testament 
o codicil, amb un escrit atorgat com un testament o per destrucció. 

 

Text original: No will revoked to be revived otherwise than by Re-execution or a 
Codicil to revive it. 

Proposta de traducció: El testament revocat només pot recuperar l’eficàcia amb un 
altre atorgament del testament o un codicil. 

 

Text original: 7 No will of a person under age valid. 

Proposta de traducció: 7. Nul·litat del testament atorgat per un menor d’edat 
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Text original: No will shall be valid unless— [...] 

Proposta de traducció: Un testament només vàlid si: [...] 

Tot i això, hem detectat un gran nombre d’oracions amb formulacions negatives en el 

text original que hem mantingut perquè la formulació en positiu suposava recargolar 

molt la sintaxi. En aquests casos, hem considerat la següent recomanació de l’ús de la 

doble negació: 

La normativa recomana de reforçar amb l'adverbi no algunes partícules i expressions 
de negació (mai, cap, res, gens, ningú, enlloc, tampoc, en cap cas, etc.). En els textos 
parlamentaris, d'acord amb els principis de claredat i precisió, seguim aquesta 
recomanació.  

Cal recordar, no obstant això, que l'ús de l'adverbi no com a reforç de la negació és 
incorrecte després de sense, d'un altre no, de verbs que impliquen negació (prohibir, 
evitar...) o d'un ni que afecta tota la frase. (Sanjaume, 2016: 123) 

Exemple:  

Text original: No will or codicil, or any part thereof, shall be revoked otherwise than 
as aforesaid [...] 

Proposta de traducció: No es pot revocar cap testament o codicil o cap de les seves 
parts, de cap altra forma que les expressades anteriorment, [...] 

5.4.5 Preposicions 

Aquest apartat el dediquem a analitzar dos aspectes característics del llenguatge 

jurídic anglès que fan referència, en primer lloc, a l’ús d’arcaïsmes formats per 

preposicions sufixades, i de l’altre, a la presència de locucions preposicionals 

complexes. 

5.4.5.1 Preposicions sufixades 

Les preposicions sufixades estan formades per adverbis units amb preposicions i 

s’empren per fer referències explícites a parts del text concretes. A la següent graella 

en relacionem algunes de les que hem trobat en el text original, el seu significat i els 

equivalents proposats: 

Preposició significat context traducció 

herein-

after 

in the following 

part of this 

writing or 

document 

The words and expressions herein-

after mentioned, which in their ordinary 

signification have a more confined or a 

different meaning, shall in this Act, 

except where the nature of the 

provision or the context of the Act shall 

exclude such construction, be 

a continuació 
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interpreted as follows [....] 

herein-

before 

in the preceding 
part of this 
writing or 
document 

 

[...] and every will executed in manner 

herein-before required shall, so far as 

respects the execution and attestation 

thereof, be a valid execution of a 

power of appointment by will [...] 

abans, anteriorment 

thereafter after that [...] a person conceived before the 

testator’s death and born living 

thereafter is to be taken to have been 

living at the testator’s death. 

Posteriorment 

therein in or into that 
place or thing 

[...] and the words “real estate” shall 

extend to manors, advowsons, 

messuages, lands, tithes, rents, and 

hereditaments, whether corporeal, 

incorporeal, or personal, and to any 

undivided share thereof, and to any 

estate, right, or interest (other than a 

chattel interest) therein [...] 

sobre/en aquests 

(béns) 

thereof of the thing that 
has been 
mentioned 

[...] and the words “real estate” shall 

extend to manors, advowsons, 

messuages, lands, tithes, rents, and 

hereditaments, whether corporeal, 

incorporeal, or personal, and to any 

undivided share thereof [...] 

“d’aquest” i derivats 

o repetició del 

substantiu a què es 

refereix 

thereto to the thing that 

has been 

mentioned 

[...] the power hereby given shall 

extend to all contingent, executory or 

other future interests in any real or 

personal estate, whether the testator 

may or may not be ascertained as the 

person or one of the persons in whom 

the same respectively may become 

vested, and whether he may be 

entitled thereto under the instrument 

by which the same respectively were 

created, or under any disposition 

thereof by deed or will [...] 

“a aquest” o pronom 

de relatiu “en” 

thereby by means of that 

act, those 

words, that 

document, etc. 

If any person shall attest the execution 

of any will to whom or to whose wife or 

husband any beneficial devise, legacy, 

estate, interest, gift, or appointment, of 

mitjançant (el qual) 
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or affecting any real or personal estate 

(other than and except charges and 

directions for the payment of any debt 

or debts), shall be thereby given or 

made [...] 

5.4.5.2 Locucions preposicionals 

Segons Borja Albi (2000: 41) en el llenguatge jurídic anglès també són freqüents les 

locucions preposicionals complexes que segueixen l’estructura següent: 

preposició + nom + preposició 

Aquestes locucions angleses solen tenir una preposició simple equivalent. Vegem-ne 

alguns exemples i la traducció proposada: 

locució preposició context traducció 

For the 

purpose of 
for (4) For the purposes of this 

section— 

[...] 

(4) Per als propòsits d’aquest 

article: 

In respect 

of 

For, to 

(1)This section applies if, after 
a testator has made a will— 
 

(a)a court of civil jurisdiction in 

England and Wales dissolves 

his civil partnership or makes a 

nullity order in respect of it, or 

[...] 

(1) Aquest article s’aplica si, 

després que el testador hagi 

atorgat testament: 

(a) un tribunal de la jurisdicció 

civil d’Anglaterra i Gal·les 

dissol la parella estable 

homosexual o en decreta la 

nul·litat, o [...] 

By virtue of by [...] and the divorce or 

annulment is entitled to 

recognition in England and 

Wales by virtue of Part II of the 

Family Law Act 1986 [...] 

[...] i el divorci o l’anul·lació són 

susceptibles de ser reconeguts 

a Anglaterra i Gal·les en virtut 

de la part II de la Llei de la 

família de 1986 [...] 
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5.4.6 La seqüència verbal 

En l’oració, el verb estableix el lligam entre l’estructura i el significat. Aquesta funció la 

fa mitjançant la informació lexicosintàctica que transmet, atès que determina els 

elements que han de conformar l’oració i la categoria gramatical que han de tenir. Per 

exemple: els complements que acompanyen un verb transitiu o intransitiu, la 

preposició que regeix un complement preposicional o la categoria sintàctica dels 

sintagmes nominals o preposicionals, etc. (Ainaud, 2010: 166-167) 

5.4.6.1 El temps verbal 

El temps verbal determina el temps real en què es produeix una acció i l’estat descrit 

per l’acció. A banda de la categoria gramatical, cal considerar que el temps verbal pot 

tenir un valor semàntic, és a dir, cal tenir en compte tant la referència temporal com els 

efectes pragmàtics que hi poden anar associats. (Ainaud, 2010: 169) 

Quan traduïm de l’anglès al català cal considerar que els usos de les formes verbals 

corresponents (present, passat o futur) no tenen perquè coincidir. En el cas que ens 

ocupa, atès que en els textos jurídics anglesos abunda l’ús del futur (shall) amb un 

valor d’obligació,  

En català, en canvi, tal i com explica Sanjaume (2016: 33-34): el temps bàsic de 

redacció dels textos normatius és el present, tant en el cas de la perífrasi d'obligació, 

com en el cas de la forma simple del present: 

El present és el temps que dóna actualitat permanent a la norma i que, per tant, fa 
saber al lector que el que s'estableix o s'ordena és vigent en el moment de llegir-la. 
En aquest sentit, s'ha d'evitar l'ús del futur perquè pot generar confusió sobre el 
moment en què s'ha d'aplicar el precepte. 

S'ha de reservar l'ús del futur per als casos referits a fets que poden ocórrer en un 
temps futur respecte a un altre moment al qual fa referència el text, com quan una llei 
ordena una cosa que està condicionada al compliment d'una altra. (Sanjaume, 2016: 
33-34) 

Per tant, hem de seguir aquest criteri, i hem aplicat el procediment de modulació en 

casos com els següents: 

 Ús d’una perífrasi d’obligació o de prohibició: 

Text original: No will shall be revoked by any presumption of an intention on the 
ground of an alteration in circumstances. 

Proposta de traducció: No es pot revocar un testament per cap mena de 
presumpció d’una voluntat fonamentada en la modificació de les circumstàncies. 

. 
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 Ús del present simple: 

Text original: If any person who shall attest the execution of a will shall at the time of 
the execution thereof or at any time afterwards be incompetent to be admitted a 
witness to prove the execution thereof, such will shall not on that account be invalid. 

Proposta de traducció: Si alguna persona que atesta l’atorgament d’un testament, 
en el moment de l’atorgament o en qualsevol moment posterior, és incompetent per 
actuar com a testimoni per provar l’atorgament del testament, el testament no esdevé 
nul per aquesta causa. 

5.4.6.2 L'aspecte 

“L’aspecte és una categoria gramatical subjectiva perquè permet que el parlant 

expressi punts de vista diferents sobre el desenvolupament temporal d’una mateixa 

situació” (Ainaud, 2010: 171) 

En català distingim l’aspecte perfectiu, que fa referència a accions que arriben a 

finalitzar-se; i l’aspecte imperfectiu, que no especifica la conclusió d’una acció. En 

anglès, les formes simples no fan aquesta mena de distincions, sinó que les distincions 

aspectuals vénen marcades per formes compostes, com el perfect (have + participi) , 

el progressive (be + V-ing) o amb diferents perífrasis introduïdes per verbs com begin, 

start, finish, etc. 

Exemple:  

Text original: (3)Where it appears from a will that at the time it was made the testator 
was expecting to be married to a particular person and that he intended that the will 
should not be revoked by the marriage, the will shall not be revoked by his marriage to 
that person. 

Proposta de traducció: (3) Si resulta del testament que en el moment que es va 
atorgar el testador esperava contreure matrimoni amb una persona concreta i pretenia 
que el testament no fos revocat pel matrimoni, el testament no queda revocat a causa 
de contreure matrimoni amb aquesta persona. 

Per tant, quan ens enfrontem a la traducció de formes verbals simples en anglès, cal 

considerar l’assimetria d’aquesta llengua respecte del català (Ainaud, 2010: 172). Per 

tant, si escau, cal aplicar el procediment de modulació. 

Exemple:  

Text original: [...] any other general devise which would describe a leasehold estate if 
the testator had no freehold estate which could be described by it, shall be construed 
to include the leasehold estates of the testator [...] 

Proposta de traducció: [...] qualsevol altre llegat universal que inclogui un bé 
arrendat, si el testador no en tenia el domini que es pugui inventariar juntament amb 
aquest, s’ha d’interpretar que inclou els béns arrendats del testador [...] 
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5.4.6.3 El mode 

El mode gramatical expressa la flexió verbal. En català existeixen tres modes: 

indicatiu, subjuntiu i imperatiu. Pel que fa al subjuntiu, existeix un paradigma de formes 

que són paral·leles a l’indicatiu. En anglès, en canvi, el subjuntiu es manifesta de 

forma residual en dos temps verbals, el present i el passat, i el seu ús és molt més 

restringit, i sovint s’utilitzen les formes en indicatiu, com en el cas de les subordinades 

condicionals introduïdes per unless i les de finalitat. (Ainaud, 2010, 178) 

Exemple: 

Text original: (b)any other disposition in the will shall take effect also, unless it 
appears from the will that the testator intended the disposition to be revoked by the 
marriage. 

Proposta de traducció: (b) qualsevol altra disposició en el testament també té 
efecte, llevat que resulti del testament que el testador pretenia que la disposició 
quedés revocada a causa del matrimoni. 

En la redacció de textos legilatius en català, el mode que s'empra normalment en 

l'enunciació dels preceptes és l’indicatiu. S’utilitza el present d'indicatiu en les 

definicions, descripcions, prescripcions, prohibicions i permissions. El mode subjuntiu, 

en canvi, s'usa en referències a situacions hipotètiques o fets improbables, 

especialment en els supòsits d'infracció, de delicte o, en general, de situació contrària 

a la norma, per llur condició de fet no desitjable. (Sanjaume, 2016: 34) 

Text original: (3)Where it appears from a will that at the time it was made the testator 
was expecting to be married to a particular person and that he intended that the will 
should not be revoked by the marriage, the will shall not be revoked by his marriage to 
that person. 

Proposta de traducció: (3) Si resulta del testament que en el moment que es va 
atorgar el testador esperava contreure matrimoni amb una persona concreta i pretenia 
que el testament no fos revocat pel matrimoni, el testament no queda revocat a causa 
de contreure matrimoni amb aquesta persona. 

5.4.6.4 Les formes impersonals 

En català existeixen tres tipus de formes impersonals: l’infinitiu, el gerundi i el participi. 

Segons Sanjaume: 

En els textos parlamentaris, en general, per raons de precisió i seguretat jurídica, 
convé explicitar el subjecte de l'oració, perquè és important saber, per exemple, qui 
és la persona o entitat a la qual s'aplica un determinat precepte, qui és qui està 
obligat a complir una determinada obligació o a fer una determinada actuació. Per 
tant, s'han d'evitar, en la mesura que sigui possible, les construccions impersonals, si 
bé s'ha de reconèixer que, en alguns casos, la impersonalització és un recurs útil, 
sobretot quan el subjecte té un caràcter molt indefinit o difícil de concretar. 
(Sanjaume, 2016: 31) 
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De les tres formes impersonals, al text original hi trobem molts gerundis. El gerundi és 

una forma no personal del verb que es pot conjugar en forma simple (disposant, 

establint, traslladant) o composta (havent disposat, havent establert, havent traslladat). 

El gerundi simple expressa sempre una acció simultània en el temps a l’acció 

expressada en l’oració principal i el gerundi compost indica una acció anterior a la del 

verb principal i generalment té un caràcter temporal o causal. (Departament de 

Justícia, 2008: 84) 

A la traducció, hem evitat l’ús d’aquesta forma verbal tan emprada en anglès, per no 

incórrer en un calc de freqüència. Cal tenir en compte que, tal com s’explica al 

Departament de Justícia (2008: 84), “En el llenguatge jurídic hi ha molta tendència a 

utilitzar-lo, però la majoria de vegades es fa de forma incorrecta”. L’ús del gerundi és 

incorrecte en els casos següents: 

1. quan expressa una acció posterior a la del verb principal o que n’és la 

conseqüència (gerundi de posterioritat o de conseqüència), 

2. quan serveix per coordinar dues accions (gerundi copulatiu), 

3. quan té un valor especificatiu (gerundi especificatiu), en lloc d’explicatiu. 

Per substituir-lo, hem emprat els procediments de transposició i modulació, amb 

diferents estratègies, com ara: 

 La nominalització: 

9 Signing and attestation of wills 

9. Signatura i testimoniatge dels testaments 

 El canvi de temps verbal: 

Text original: [...] and every word importing the singular number only shall extend and 
be applied to several persons or things as well as one person or thing. 

Proposta de traducció: [...] i els termes que es refereixen al gènere masculí inclouen 
i s’apliquen tant al gènere masculí com al femení. 

 

Text original: (a)provisions of the will appointing executors or trustees or conferring a 
power of appointment [...] 

Proposta de traducció: (a) les disposicions del testament en què es nomenen 
marmessors o fiduciaris o confereixen facultats de nomenar [...] 
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5.4.7 L’expressió de les obligacions i les prohibicions 

En l’anglès jurídic, s’empren les perífrasis de futur amb valor d’obligació formada pels 

verbs auxiliars wil o shall + [infinitiu]. En el text original hem trobat nombrosos 

exemples d’oracions amb l’estuctura shall (o should) + [infinitiu].  

En català, els preceptes de les normes que estableixen una obligació es construeixen 

amb la perífrasi d'obligació haver de + [infinitiu] en temps present. Cal evitar l'ús del 

futur amb valor d'obligació i l'ús de la forma simple del present amb valor d'obligació, 

perquè aquest valor es pot confondre amb el merament descriptiu. Per tant, en aquest 

cas cal recórrer al procediment de modulacio. 

Vegem-ne alguns exemples: 

Text original: A will shall be construed to speak from the death of the testator. 

Proposta de traducció: El testament s’ha d’interpretar referit des de la defunció del 
testador 

 

Text original: Residuary devise shall include estates comprised in lapsed and void 
devises. 

Proposta de traducció: El llegat romanent ha d’incloure els immobles compresos en 
els llegats extingits o nuls 

 

Text original: [...] notwithstanding it shall have been expressly required that a will 
made in exercise of such power should be executed with some additional or other 
form of execution or solemnity. 

Proposta de traducció: [...] sens perjudici que s’hagi pogut exigir expressament que 
un testament facultat s’ha d’atorgar amb formes addicionals o un altre tipus 
d’atorgament o solemnitat. 

D’altra banda, per a expressar prohibició, s’empra la forma negativa de la perífrasi de 

possibilitat poder + [infinitiu]. 

Exemple:  

Text original: No will shall be revoked by any presumption of an intention on the 
ground of an alteration in circumstances. 

Proposta de traducció: No es pot revocar un testament per cap mena de 
presumpció d’una voluntat fonamentada en la modificació de les circumstàncies. 

5.4.8 L’expressió dels drets 

D’altra banda, per expressar el dret, i no pas l’obligació, de fer o no fer alguna cosa 

determinada, s’utiliza normalment la construcció may + [infinitiu]. 
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En anglès, el verb may s’empra per transmetre el sentit de possibilitat (com també ho 

fan els verbs might o could). En contextos molt formals, aquest verb també indica el 

permís per fer algun cosa, i es prefereix al verb can. 

En canvi, segons el DIEC, en català emprem el verb auxiliar “poder” davant d’infinitiu 

per expressar el dret, l’autorització, la llibertat de fer l’acció indicada per aquell infinitiu. 

Ens trobem, per tant, davant d’un altre cas de modulació. 

Exemple: 

Text original: It shall be lawful for every person to devise, bequeath, or dispose of, by 
his will executed in manner herein-after required, all real estate and all personal estate 
which he shall be entitled to, either at law or in equity, at the time of his death, and 
which, if not so devised, bequeathed, or disposed of, would devolve upon his executor 
or administrator; and the power hereby given shall extend to all contingent, executory 
or other future interests in any real or personal estate, whether the testator may or 
may not be ascertained as the person or one of the persons in whom the same 
respectively may become vested, and whether he may be entitled thereto under the 
instrument by which the same respectively were created, or under any disposition 
thereof by deed or will; and also to all rights of entry for conditions broken, and other 
rights of entry; and also to such of the same estates, interests, and rights respectively, 
and other real and personal estate, as the testator may be entitled to at the time of his 
death, notwithstanding that he may become entitled to the same subsequently to the 
execution of his will. 

Proposta de traducció: Qualsevol persona pot llegar o disposar de tots els béns 
mobles i immobles sobre els quals tingui dret en el moment de la seva mort, d’acord 
amb el dret o l’equitat, mitjançant testament atorgat de la forma exigida a continuació, 
i aquells que no llegui o disposi s’han de transmetre al seu marmessor o 
administrador. Les facultats atorgades per aquesta llei s’han d’aplicar a tots els drets 
sotmesos a condicions, pendents d’acompliment o futurs sobre qualsevol bé moble o 
immoble, tant si es pot determinar el testador com la persona o una de les persones a 
favor de la qual o les quals es poden conferir respectivament aquests drets com si no, 
o si el testador en pot tenir dret d’acord amb el títol amb què, respectivament, es van 
constituir aquests drets, o d’acord amb qualsevol disposició d’aquests drets mitjançant 
escriptura o testament; i també s’han d’aplicar a tots els drets de reversió en cas 
d’incompliment de terminis o condicions i a qualsevol altre dret de reversió; i a tots 
aquells dels mateixos immobles, títols i drets, respectivament, i a tots els béns mobles 
i immobles, sobre els quals el testador pugui tenir dret en el moment de la seva mort, 
sens perjudici que hi pugui tenir dret amb posterioritat a l’execució del testament. 

5.4.9 L'expressió de les condicions 

En la redacció dels preceptes dels textos normatius, sovint s'indica el supòsit de fet o 

la condició en què aquella regla s'ha d'aplicar. Aquest supòsit o condició en català s'ha 

d'expressar en forma d'oració condicional, que es pot introduir mitjançant la conjunció 

“si” o mitjançant les locucions conjuntives “sempre que”, “en cas que” o “en el supòsit 

que”. Es preferible emprar la primera opció i no abusar d'aquestes locucions, perquè 

donen com a resultat una construcció més feixuga, tot i que poden ésser útils quan en 

la frase ja apareix una altra oració condicional introduïda per “si” i les dues oracions 

condicionals no es poden coordinar perquè se situen en nivells diferents. 
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D'altra banda, s’ha d’evitar emprar oracions temporals introduïdes per la conjunció 

“quan” en els casos en què es vol expressar una condició. És preferible reconvertir-les 

en oracions condicionals amb “si”. (Sanjaume, 2016: 41-42) 

En el text original trobem nombroses oracions condicionals introduïdes amb les 

conjunció if, les locucions conjuntives in case o in so far o els adverbis where o when. 

Exemples: 

Text original: If any person shall attest the execution of any will [...] 

Proposta de traducció: Si una persona atesta l’atorgament d’un testament [...] 

 

Text original: In case by any will any real or personal estate shall be charged with 
any debt or debts [...] 

Proposta de traducció: En cas que mitjançant un testament es gravi un bé immoble 
o personal amb un deute [...] 

 

Text original: Where it appears from a will that at the time it was made the testator 
was expecting to be married to a particular person [...] 

Proposta de traducció: Si resulta del testament que en el moment que es va atorgar 
el testador esperava contreure matrimoni amb una persona concreta [...] 

 

Text original: Except in so far as a contrary intention appears by the will— [...] 

Proposta de traducció: Excepte en el cas que del testament en resulti la voluntat 
contrària: [...] 

 

Text original: [...] such devise shall be construed to vest in such trustee the fee 
simple, or other the whole legal estate which the testator had power to dispose of by 
will in such real estate, and not an estate determinable when the purposes of the trust 
shall be satisfied. 

Proposta de traducció: [...] aquest llegat s’ha d’interpretar que confereix al fiduciari 
el domini absolut o la totalitat del cabal hereditari del qual el testador tenia la facultat 
de disposar per testament sobre aquest bé immoble, i no d’un bé determinable en el 
supòsit que s’hagi de satisfer el propòsit del fideïcomís. 

5.4.10 Nominalització 

Un altre aspecte que fa referència a les inadequacions i problemes de morfologia i 

sintaxi és el referent a les nominalitzacions. Aquest recurs consisteix a transformar en 

substantius paraules d'altres categories (verbs, adverbis, adjectius, etc.). Borja Albi 

(2000: 37-38) afirma que la freqüència de les nominalitzacions en els textos legals és 

més alta que el que és habitual, cosa que contribueix a fer el llenguatge jurídic més 

complex, amb unes oracions més llargues i, com en l’exemple que veurem, amb una 

manca de puntuació que en dificulta la comprensió. 
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Aquest fenòmen el trobem en la llengua catalana: 

La nominalització més freqüent consisteix en l'ús d'un substantiu obtingut a partir d'un 
verb en comptes del verb mateix. En la redacció de textos normatius hi ha una certa 
tendència a abusar de les nominalitzacions. Convé evitar aquest abús, per tal com les 
nominalitzacions solen donar com a resultat oracions més llargues i complexes, amb 
més càrrega de possessius i preposicions. (Sanjaume, 2016: 35) 

Tot i que no és incorrecte, convé no abusar d’aquest recurs perquè enfarfega el text i 

el fa difícil de llegir. Les formes verbals, en canvi, fan que la frase esdevingui més àgil i 

clara. Per tant, en alguns casos podem optar pel procediment de la transposició, és a 

dir, fer un canvi de categoria gramatical per facilitar-ne la lectura. 

Això no obstant, atesa l’abundància d’aquest recurs en els textos jurídics, en algunes 

ocasions hem respectat aquestes formes, tot i que l’hem intentat suprimir en el cas de 

cacofonia amb altres elements de la frase o en cas que la redacció resulta molt 

recargolada. Vegem el següent fragment: 

21 No alteration in a will shall have any effect unless executed as a will. 

No obliteration, interlineation, or other alteration made in any will after the execution 
thereof shall be valid or have any effect, except so far as the words or effect of the will 
before such alteration shall not be apparent, unless such alteration shall be executed 
in like manner as herein-before is required for the execution of the will; but the will, 
with such alteration as part thereof, shall be deemed to be duly executed if the 
signature of the testator and the subscription of the witnesses be made in the margin 
or on some other part of the will opposite or near to such alteration, or at the foot or 
end of or opposite to a memorandum referring to such alteration, and written at the 
end or some other part of the will. 

D’aquesta manera, en comptes de mantenir totes les nominalitzacions que trobem en 

el text original, hem preferit substituir-ne algunes per formes verbals: 

21. Cap modificació feta en un testament té efecte excepte si s’atorga com un 
testament 

Els esborraments, interlineats o qualsevol altra modificació que es faci en un 
testament després d’haver-lo atorgat són nuls i no tenen cap efecte, excepte en el cas 
que les paraules o l’efecte del testament abans de la modificació no siguin evidents, 
llevat que aquesta modificació s’hagi atorgat de la mateixa forma requerida 
anteriorment per atorgar un testament; però el testament, amb aquest tipus de 
modificació com a part del mateix testament, s’ha de considerar com a atorgat 
legalment si hi consta signat pel testador i subscrit pels testimonis al marge o en una 
altra part del testament, davant o a prop de la modificació, o al peu, al final o davant 
d’una nota que hi faci referència, i escrita al final o en qualsevol altra part del 
testament. 
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5.5 Altres particularitats 

5.5.1 Connectors 

Una altra característica del llenguatge jurídic anglès és la presència d’adverbis a l’inici 

de l’oració, que marquen l’estructura i progressió del text. Aquests connectors 

adverbials solen introduir una condició o relacionen unes clàusules amb altres. (Borja, 

2000:45-46) 

En el text original hem trobat nombrosos exemples d’aquest fenòmen. Vegem-ne uns 

quants: 

 notwithstanding 

Connecta elements d’un text mitjançant referències creuades a aquests 

elements, que funcionen com a excepcions a una regla recollida en una altra 

part del text o per introduir una excepció general a allò que s’ha dit 

anteriorment. Es pot traduir per “no obstant” o “sens perjudici”. (Gámez, 2015: 

20-21) 

Exemple: 

Text original: (2)A disposition in a will in exercise of a power of appointment shall 
take effect notwithstanding the testator’s subsequent marriage unless the property so 
appointed would in default of appointment pass to his personal representatives. 

Proposta de traducció: (2) La disposició testamentaria en exercici d’una facultat de 
disposar té efecte, no obstant el subsegüent matrimoni del testador, excepte si la 
propietat objecte de disposició, en absència de disposició, ha de passar als 
representants personals del testador. 

 without prejudice to 

Expressió equivalent a notwithstanding. (Gámez, 2015: 20-21) 

Exemple: 

Text original: (2) Subsection (1)(b) above is without prejudice to any right of the 
former spouse to apply for financial provision under the M2 Inheritance (Provision for 
Family and Dependants) Act 1975. 

Proposta de traducció: (2) El que disposa el precedent subarticle (1)(b) té efecte 
sens perjudici del dret de l’excònjuge de sol·licitar una prestació compensatòria 
d’acord amb la Llei de successions (de protecció de la família i tuïció) de 1975. 

 subject to 
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Connecta elements d’un text mitjançant referències creuades a aquests 

elements, i la seva funció es fer que la cláusula on apareix se subordini a 

aquella altra clàusula a la qual es refereix. (Gámez, 2015: 20-21) 

Exemple: 

Text original: (1)Subject to subsections (2) to (4) below, a will shall be revoked by the 
testator’s marriage. 

Proposta de traducció: (1) Subjecte als subarticles (2) a (4) següents, un testament 
queda revocat pel matrimoni del testador. 

 where 

L’ús de where en el sentit de “quan” en comptes de “on” és un arcaïsme. 

(Gámez, 2015: 11) 

Exemple: 

Text original: (3)Where it appears from a will that at the time it was made the testator 
was expecting to be married to a particular person and that he intended that the will 
should not be revoked by the marriage, the will shall not be revoked by his marriage to 
that person. 

Proposta de traducció: (3) Si
23

 resulta d’un testament que en el moment que es va 
atorgar el testador esperava contreure matrimoni amb una persona concreta i pretenia 
que el testament no fos revocat pel matrimoni, el testament no queda revocat a causa 
de contreure matrimoni amb aquesta persona. 

 provided that 

Un altre arcaïsme que s’empra tant per introduir una condició, com per 

enunciar una excepció o un límit o per afegir elements addicionals a l’oració. 

Depenent del cas, és equivalent a if, but o however. (Gámez, 2015: 12) 

Exemple: 

Text original: Provided, that this Act shall not extend to cases where such words as 
aforesaid import if no issue described in a preceding gift shall be born [...] 

Proposta de traducció: Això no obstant, aquesta llei no s’aplica en els casos en què 
les expressions esmentades impliquen aquest significat si no han nascut els 
descendents beneficiaris d’una donació prèvia [...] 

                                                

23
 En aquest cas, tal i com expliquem en l’apartat de l’expressió de les condicions, preferim la 

forma “si” en comptes de “quan” 
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5.6 Aspectes convencionals 

Sovint no atorguem als aspectes convencionals la rellevància adequada, i els 

releguem a un segon pla perquè els considerem poc significatius, obviant la 

importància que tenen tant per a una bona interpretació de la redacció com per 

aconseguir una comunicació respectuosa i correcta. Per tant, per poder presentar 

correctament un text cal conéixer els criteris que regulen els aspectes convencionals, 

com són l’us dels signes de puntuació, de les majúscules o dels numerals. (Grau, 

2000: 2) 

A més, en el cas de la traducció, cal que tinguem en compte els contrastos 

interlingüístics que es produeixen entre les dues llengües de treball referents a les 

convencions pròpies de cada llengua, per tal d’evitar els calcs ortogràfics. 

5.6.1 La puntuació 

La puntuació d’un text depèn de diferents factors: la sintaxi, l’entonació —per 

transmetre al lector els matisos que tindria el text en forma oral— i l’estil. També s’han 

de considerar altres qüestions, com el contingut i la llargada de les frases. Pel que fa a 

les funcions dels signes de puntuació, poden ser textuals (que ajuden a comprendre el 

text) o convencionals (convencions gràfiques). Per això, s’ha de procurar ser curós 

quan es tradueix un text, perquè la modificació d’algun signe de puntuació por canviar-

ne la interpretació. (Grau, 2000: 2) 

Una característica dels textos jurídics que trobem reflectida en el text original és 

l’absència quasi total de puntuació que presenten alguns fragments o articles sencers 

de la llei. Borja Albi (2000: 28-29) apunta que aquest recurs s’utilitza, d’una banda, per 

evitar que algú manipuli el text, i de l’altra, perquè fins al segle XVIII la puntuació 

s’emprava per facilitar la lectura dels textos escrits per ser llegits, però no en el cas 

dels textos que estaven destinats a ser conservats i arxivats, i aquesta peculiaritat s’ha 

mantingut en alguns textos jurídics com una reminiscència del passat. 

No obstant això, hem de considerar que, si la puntuació s’utilitza com a marcador 

discursiu o gràfic, es poden introduir modificacions que esmenin incorreccions 

lingüístiques de l’original i resolguin els problemes de comprensió i d’interpretació en el 

text d’arribada o que apliquin les convencions que regeixen per a cada llengua. (Grau, 

2000: 2) 

A tall d’exemple, fixem-nos en el primer article de la llei que hem traduït: 
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1. Meaning of certain words in this Act: “Will”: “Real estate”: “Personal estate”: 
Number: Gender. 

The words and expressions herein-after mentioned, which in their ordinary 
signification have a more confined or a different meaning, shall in this Act, except 
where the nature of the provision or the context of the Act shall exclude such 
construction, be interpreted as follows; (that is to say,) the word “will” shall extend to a 
testament, and to a codicil, and to an appointment by will or by writing in the nature of 
a will in exercise of a power, and also to an appointment by will of a guardian of a 
child,and also to an appointment by will of a representative under section 4 of the 
Human Tissue Act 2004, and to any other testamentary disposition; and the words 
“real estate” shall extend to manors, advowsons, messuages, lands, tithes, rents, and 
hereditaments, whether corporeal, incorporeal, or personal, and to any undivided 
share thereof, and to any estate, right, or interest (other than a chattel interest) 
therein; and the words “personal estate” shall extend to leasehold estates and other 
chattels real, and also to monies, shares of government and other funds, securities for 
money (not being real estates), debts, choses in action, rights, credits, goods, and all 
other property whatsoever which by law devolves upon the executor or administrator, 
and to any share or interest therein; and every word importing the singular number 
only shall extend and be applied to several persons or things as well as one person or 
thing; and every word importing the masculine gender only shall extend and be 
applied to a female as well as a male. 

L’article transcrit consisteix en un únic fragment de 262 paraules, que conté 

nombroses oracions, principals, coordinades i subordinades, separades per coma o 

per punt i coma, però sense cap punt i seguit. Aquesta manca de puntuació fa que les 

oracions siguin llargues i complexes, cosa que dificulta la comprensió i traducció del 

text. Per tant, hem decidit modificar la puntuació per fer la traducció més entenedora, 

marcant les pauses que introdueixen els diferents conceptes amb dos punts o punt i 

seguit: 

Als efectes d’aquesta llei, els termes i expressions esmentats a continuació, que en 
un sentit general tenen un significat diferent o més acotat, excepte en cas que la 
naturalesa de la disposició o del context d’aquesta exclogui aquesta interpretació, 
s’han d’interpretar de la següent manera: (és a dir) el terme “testament” ha d’incloure 
els testaments, els codicils i els nomenaments testamentaris o per escrit amb el 
caràcter de testament en exercici d’una facultat i també els nomenaments 
testamentaris de tutor d’un menor, així com els nomenaments testamentaris d’un 
representant d’acord amb l’article 4 de la Llei de teixits humans de 2004 [Human 
Tissue Act 2004], i qualsevol altra disposició testamentària. El terme “bé immoble” ha 
d’incloure els drets de senyoratge, drets de patronatge, els habitatges amb els 
terrenys i edificis adjacents, les terres, els delmes, les rendes i els drets reals 
susceptibles de ser heretats, ja siguin tangibles, intangibles o personals, i qualsevol 
participació indivisa d’aquests béns, i qualsevol bé, dret o títol –que no siguin un títol 
sobre béns immobles que es gaudeixen en arrendament– sobre aquests béns. I el 
terme “bé moble” ha d’incloure els béns arrendats i els béns immobles que es 
gaudeixen en arrendament, i també els diners, les participacions de l’Estat i altres 
fons, els valors o les garanties sobre diners (que no siguin immobles), els deutes, els 
drets a promoure una acció per recuperar un deute o diners per incompliment de 
contracte, els drets, els crèdits, les mercaderies, i qualssevol altres propietats que per 
llei es transfereixen als marmessors o als administradors, o qualssevol participacions 
indivises o títols sobre aquestes propietats. Els termes en singular inclouen i 
s’apliquen tant a una pluralitat de persones o coses com a una sola persona o cosa; i 
els termes que es refereixin al gènere masculí inclouen i s’apliquen tant al gènere 
masculí com al femení.  
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D’altra banda, també cal que ens fixem en les diferències entre la puntuació anglesa i 

la catalana, per tal d’evitar un calc de puntuació. En la traducció que ens ocupa hem 

hagut de considerar les qüestions següents: 

 En català els títols i subtítols no duen punt final. 

Exemple: 

Text original: 7 No will of a person under age valid. 

Proposta de traducció: 7. Nul·litat del testament atorgat per un menor d’edat 

 En anglès, quan s’enumeren tres o més elements, se sol emprar una coma 

davant de la conjunció que separa els dos últims termes, mentre que en català 

la coma desapareix: 

Exemple: 

Text original: [...] the words “real estate” shall extend to manors, advowsons, 
messuages, lands, tithes, rents, and hereditaments, whether corporeal, incorporeal, or 
personal, and to any undivided share thereof, and to any estate, right, or interest 
(other than a chattel interest) therein [...] 

Proposta de traducció: El terme “bé immoble” ha d’incloure els drets de senyoratge, 
beneficis eclesiàstics, els habitatges amb els terrenys i edificis adjacents, les terres, 
els delmes, les rendes i els drets reals susceptibles de ser heretats, ja siguin 
tangibles, intangibles o personals, i qualsevol participació indivisa d’aquests béns, i 
qualsevol bé, dret o títol –que no siguin un títol sobre béns immobles que es 
gaudeixen en arrendament– sobre aquests béns. 

 En anglès, sovint s’usa el guió llarg per introduir una enumeració, cosa que en 

català es fa amb dos punts. 

Exemple: 

Text original:  

No will shall be valid unless— 

(a)it is in writing, and signed by the testator, or by some other person in his 
presence and by his direction; and [...] 

Proposta de traducció:  

Un testament només és vàlid si: 

(a) està escrit i signat pel testador, o per qualsevol altra persona en la seva 
presència i sota les seves instruccions; i [...] 

5.6.2 Majúscules i minúscules 

L'ús de la lletra majúscula i de la minúscula és una convenció i no pas una qüestió 

gramatical. En general, el llenguatge jurídic tendeix a utilitzar les majúscules amb més 
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profusió del que cal24. A banda d’aquestes consideracions, per tal que la traducció de 

l’anglès s’adapti a les convencions de la llengua catalana hem de seguir els criteris 

que han establert els diversos organismes que vetllen pel bon ús de la llengua. Per 

tant, cal modificar algunes de les majúscules dels textos que considerem inadequades 

d’acord amb aquests criteris. A continuació exposem alguns casos en què hem hagut 

de considerar-ne l’ús. 

 Títols i parts de textos legals 

Pel que fa al nom de les lleis que apareixen en el text, cal tenir en compte que en 

català els noms substantius i adjectius que componen el títol d’un document oficial 

s’escriuen amb minúscula, llevat de la inicial del primer mot que designa la classe de 

document i dels noms propis que formen part del títol.  

Exemple: 

Llei dels testaments de 1837 [Wills Act 1837] 

Pel que fa a les parts d’un text legal, s’escriuen en minúscula. Per tant: 

Text Original: [...] Chapter 3 of Part 5 of the Civil Partnership Act 2004. 

Traducció: [...] capítol 3 de la part 5 de la Llei de parelles estables homosexuals de 
2004. 

 Topònims 

Tant en anglès com en català, s’escriuen sempre en majúscula. 

Exemples: 

England and Wales: Anglaterra i Gal·les 

Scotland: Escòcia 

 Organismes 

Les denominacions genèriques s’escriuen amb majúscules inicials quan entren en la 

composició del nom d’una entitat formalment constituïda. Quan s’esmenten en elles 

mateixes o es tracta d’un plural aglutinador s’escriuen sempre amb minúscules. 

                                                

24
 Vegeu-ne un exemple en el model de testament anglès del corpus de textos paral·lels 
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Exemple: 

Where, after a testator has made a will, a decree of a court of civil jurisdiction in 
England and Wales dissolves or annuls his marriage [... ] 

Si, després que el testador hagi atorgat testament, una sentència d’un tribunal de la 
jurisdicció civil d’Anglaterra i Gal·les dissol o anul·la el seu matrimoni [...] 

 Documents resolutoris 

En català, el nom dels documents jurídics s’escriu amb minúscula, sempre que no es 

tracti d’una sentència concreta. 

Exemple: 

a decree: una sentència 

 Mesos de l’any 

Al contrari que en anglès, en català els mesos de l’any i els dies de la setmana 

s’escriuen amb minúscula inicial. 

Exemple: 

This Act shall not extend to any will made before the first day of January one thousand 
eight hundred and thirty-eight [...] 

 Noms comuns 

Sovint trobem en els textos jurídics anglesos que s’empra la majúscula inicial (o 

paraules escrites totalment en majúscules) per emfasitzar determinades parts del text 

o termes específics, com poden ser, els subjectes que intervenen en un contracte o 

document, com ara: Executor, Trustee, Purchaser, Seller, etc. i també, en els apartats 

destinats en documents i textos legislatius a les definicions dels termes. 

En aquest cas concret, hem trobat exemples de l’ús de majúscules en els articles 1 i 3 

de la llei que hem traduït: 

[1.] Meaning of certain words in this Act: “Will”: “Real estate”: “Personal estate”: 
Number: Gender. 

3 All property may be disposed of by will; Contingent Interests; Rights of Entry; and 
property acquired after the execution of the will. 

També hem detectat l’ús de la majúcula inicial de la paraula Act en el següent 

fragment: 
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 [...] and this Act shall not extend to any estate pur autre vie of any person who shall 
die before [...] 

En català, si el terme “llei” s’utilitza per introduir el títol del text legal s’escriu amb 

majúscula inicial, en cas que s’utilitzi com a terme genèric, s’escriu en minúscules. Per 

tant, traduirem aquest fragment com: 

Aquesta llei no s’ha d’aplicar a cap propietat subjecte a la vida d’una altra persona 
que hagi mort abans de l’u de gener de mil nou-cents vuitanta-vuit. 

5.6.3 Els numerals 

Els numerals són mots o sintagmes que expressen o representen un nombre (una 

quantitat d’alguna cosa), que es poden representar gràficament mitjançant lletres o 

xifres. N'hi ha de diversos tipus, però els que solen suscitar més dubtes a l'hora 

d'escriure'ls són els cardinals, ordinals i partitius, que són els que hem considerat en 

aquest comentari. 

En català, per indicar els dies del mes en les datacions s’empren els numerals 

cardinals, i no els ordinals com en anglès. També cal tenir en compte que en català no 

s’han d’utilitzar punts per separar els milers, els milions i els milers de milions, com és 

el cas dels anys, per exemple: 

Text original: [3rd July 1837] 

Traducció: [3 de juliol de 1837] 

Un altre aspecte a considerar és que s’escriuen en xifres aràbigues els numerals 

cardinals que fan referència als títols, capítols, articles i apartats de textos legals (1, 2, 

3...), per exemple: 

Text original: Chapter 3 of Part 5 of the Civil Partnership Act 2004 

Traducció: Capítol 3 de la part 5 de la Llei de parelles estables homosexuals de 2004 
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6 Conclusions 

Hem arribat al final del treball i ara hem de considerar si hem assolit els objectius que 

ens havíem plantejat quan el vam començar. Pel que fa al primer objectiu que 

plantejàvem, creiem que hem triat les fonts d’informació adequades, destriant-les amb 

criteris de fiabilitat i d’adequació al treball. Com es pot comprovar a la bibliografia, 

aquestes fonts són diverses. En l’elaboració del marc teòric hem consultat alguns 

estudis sobre el dret civil en general i el dret successori en particular, així com els 

textos legals de referència en els dos règims jurídics. La lectura d’aquests textos i la 

comparació que hem fet dels dos sistemes legals ens ha ajudat a aprofundir el 

coneixement de l’àmbit del treball. 

Aquests textos legals, a més, també ens han estat útils per al buidatge de termes de 

les fitxes terminològiques, en especial, el llibre quart del Codi civil de Catalunya, 

juntament amb el text original i els textos paral·lels que conformen el corpus del treball. 

Per a les definicions i equivalents dels termes d’especialitat han estat imprescindibles i 

cal destacar sobre la resta alguns recursos en línia: pel que fa als termes en anglès, 

The Law Dictionary: Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd 

Ed., el Legal Dictionary: Law.com, el Free Online Dictionary of Law Terms and Legal 

Definitions; i, per als termes en català, els diferents diccionaris jurídics del Termcat, 

l’Enciclopèdia Catalana, el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) i el 

Justiterm. També volem esmentar el Diccionario de términos jurídicos, que ens ha 

ofert multitud d’equivalents en castellà dels termes anglesos. Pel que fa a la part 

relacionada amb el llenguatge jurídic del marc teòric, la traducció del text i el posterior 

anàlisi traductològic, hem recopilat una sèrie de documents de referència, en paper i 

en línia, dels quals volem destacar especialment els treballs d’Enrique Alcaraz, Anabel 

Borja, Jordi Ainaud i Margarida Sanjaume, així com les diferents publicacions de la 

Generalitat de Catalunya en matèria de llenguatge jurídic. 

Tota aquesta documentació que hem esmentat, ens ha servit per contextualitzar i 

interpretar correctament el text original. També creiem que hem pogut posar en 

pràctica tots els coneixements que hem anat adquirint al llarg del Grau, no només els 

relacionats amb la traducció jurídica, sinó també amb la traducció en general. En 

aquest sentit, a banda de la cerca i l’ús de diferents fonts terminològiques que hem 

esmentat anteriorment, tot el que hem après, tant en el vessant teòric com en el pràctic 

del Grau de Traducció i Interpretació, ens ha facilitat la detecció i la resolució dels 

problemes que han sorgit al llarg de les traduccions. Creiem que hem aconseguit dur-
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les a terme amb un bon nivell de qualitat i d’adequació al context, que hem justificat 

adequadament les decisions que hem hagut de prendre, que hem assolit unes 

traduccions correctes pel que fa a l’ortografia i la sintaxi i, finalment, que hem emprat 

adequadament el programa de gestió terminològica i el processador de textos. 

Pel que fa al plantejament inicial de considerar aquest treball com un encàrrec de 

traducció real, hem intentat reproduir les condicions en què aquest encàrrec es podia 

produir. Seguint les recomanacions i suggeriments de la tutora, hem treballat de forma 

autònoma, i hem intentat acomplir amb puntualitat els terminis de les diferents parts 

del treball que ens havíem plantejat al començar la tasca, cosa que hem aconseguit. 

Aquesta experiència de ben segur ens serà profitosa quan iniciem la nostra activitat 

com a traductors professionals. 

Referent a la darrera qüestió que plantejàvem, el fet d’elaborar un treball que pugui ser 

útil a altres persones com a font d’informació per a posteriors recerques, considerem 

que també hem assolit aquest objectiu. Hem pogut comprovar que actualment existeix 

poca bibliografia dedicada a la traducció jurídica en la combinació lingüística anglès-

català, i sovint hem hagut de recórrer a fonts bibliogràfiques que s’ocupen de la 

combinació anglès-espanyol (com en els casos de Borja Albi o Enrique Alcaraz). Per 

tant, pensem que quants més treballs s’elaborin i es publiquin sobre aquesta qüestió, 

s’assoliran millors traduccions i s’ajudarà a establir un model de llengua modern i 

adequat, tal com recomanen les institucions que vetllen pel bon ús de la llengua. 

Finalment, volem afegir que l’elaboració del treball ha suposat tot un repte personal i 

esperem que tot el temps i esforç que li hem dedicat que ens hagi servit per plasmar-hi 

tot el que hem après durant aquests anys d’estudi. També volem agrair especialment a 

la tutora d’aquest treball, Lucrecia Keim, el guiatge i els bons consells que ens ha ofert 

tot el temps que ens ha dedicat durant tots aquests mesos. 
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7 Abreviatures utilitzades 

BLD: The Law Dictionary. Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal 

Dictionary 2nd Ed. 

CC: Codi civil espanyol 

CCCat: Codi civil de Catalunya 

DIEC: Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 

DJIEC: Diccionari Jurídic de l’Institut d’Estudis Catalans 

DL: Legal Dictionary: Law.com 

DTJ: Diccionario de términos jurídicos. Enrique Alcaraz Varó. 

EC: Enciclopèdia Catalana 

IDESCAT: Institut d’Estadística de Catalunya 

INE: Institut Nacional d’Estadística d’Espanya 

LAW: Law Dicionary 

LD: Free Online Dictionary of Law Terms and Legal Definitions.  

MW: Merriam-Webster Dictionary online 

TERMCAT: Termcat. Centre de terminologia 

TFD: The Free Dictionary by Farlex  

TO: Text original 
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9 Annexos 

9.1 Fitxes terminològiques 

Entry Number 9 

status acabat 

data de creació 03/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English administrator 

categoria gram. n 

definició The person appointed by the court to handle 
the estate of someone who died without a will, 
with a will but no nominated executor, or the 
executor named in the will has died, has been 
removed from the case or does not desire to 
serve. 

origen definició LAW 

context The words "personal estate" shall extend to 
leasehold estates and other chattels real, and 
also to monies, shares of government and 
other funds, securities for money (not being 
real estates), debts, choses in action, rights, 
credits, goods, and all other property 
whatsoever which by law devolves upon the 
executor or administrator. 

origen del context TO 

 

Català administrador, -a 

categoria gram. m i f 

definició Persona encarregada, per disposició legal, 
per resolució judicial o per un acte voluntari 
d'una altra persona, d'administrar una part o 
la totalitat d'un patrimoni. 

origen definició TERMCAT 

context Si no hi ha cap marmessor o persona 
nomenada amb facultats per a administrar, 
l'autoritat judicial, a instància de qualsevol 
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hereu cridat, pot nomenar un administrador 
perquè representi i administri l'herència 
d'acord amb el que estableix la legislació 
processal. 

origen del context CCCat (Art. 411-9) 

 

Entry Number 27 

status acabat 

data de creació 07/09/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English appoint 

categoria gram. v tr 

definició To name officially; to determine the 
disposition of (an estate) to someone by virtue 
of a power of appointment. 

origen definició MW 

context Provisions of the will appointing executors or 
trustees or conferring a power of appointment, 
if they appoint or confer the power on the 
former spouse, shall take effect as if the 
former spouse had died on the date on which 
the marriage is dissolved or annulled. 

origen del context TO 

 

Català nomenar 

categoria gram. v tr 

definició Designar per a un càrrec, una funció. 

origen definició DIEC 

context Si es nomena marmessor universal sense 
institució d’hereu o si una persona subjecta al 
dret de Tortosa distribueix l’herència en 
llegats, els béns no disposats corresponen als 
legataris per parts iguals. 

origen del context CCCat (Art. 423-6) 
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Entry Number 7 

status acabat 

data de creació 03/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English bequeath 

categoria gram. v tr 

definició To give or leave by will —used especially of 
personal property. 

origen definició MWD 

context It shall be lawful for every person to devise, 
bequeath, or dispose of, by his will executed 
in manner herein-after required, all real estate 
and all personal estate which he shall be 
entitled to, either at law or in equity, at the 
time of his death. 

origen del context TO 

 

Català llegar (béns mobles) 

categoria gram. v tr 

definició Deixar (un bé propi) a algú per disposició 
testamentària. 

origen definició DIEC 

context Si el causant o la persona gravada només 
tenen una part en la cosa objecte del llegat o 
un dret sobre aquesta mateixa cosa, el llegat 
és eficaç únicament respecte a aquesta part o 
aquest dret, llevat que resulti clara la voluntat 
de llegar la cosa enterament. 

origen del context CCCat (Art. 427-24) 

 

Entry Number 16 

status acabat 
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data de creació 07/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English charge 

categoria gram. n 

definició An interest in property granted as security for 
a loan. 

origen definició MW 

context In case by any will any real or personal estate 
shall be charged with any debt or debts, and 
any creditor, or the wife or husband or civil 
partner of any creditor, whose debt is so 
charged, shall attest the execution of such 
will, such creditor notwithstanding such 
charge shall be admitted a witness to prove 
the execution of such will, or to prove the 
validity or invalidity thereof. 

origen del context TO 

 

Català càrrega 

categoria gram. f 

definició Obligació que afecta un bé moble o immoble 
en benefici d'una tercera persona. 

origen definició TERMCAT 

context No es poden imposar a l’elegit condicions, 
prohibicions de disposar o altres modes, 
fideïcomisos ni cap altra càrrega o limitació, 
però li poden ésser ordenades substitucions 
vulgars a favor d’altres designats. 

origen del context CCCat (Art. 426-11) 

nota sinònim: gravamen 

 

Entry Number 19 

status acabat 

data de creació 14/08/2015 
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autor Alícia Rodríguez 

 

English civil partnership 

categoria gram. n 

definició A legal union or contract, similar to a 
marriage, between two people of the same 
sex. 

origen definició CED (collins english dictionary) 

context Subject to subsections (2) to (6), a will is 
revoked by the formation of a civil partnership 
between the testator and another person. 

origen del context TO 

 

Català parella estable homosexual 

categoria gram. f 

definició Unió estable de dues persones que tenen una 
relació afectiva anàloga a la conjugal. 

origen definició TERMCAT 

context Les relacions de la parella estable es regulen 
exclusivament pels pactes dels convivents, 
mentre dura la convivència. 

origen del context CCCat (Art. 234-3) 

nota En el llibre segon del Codi civil català, relatiu 
a la persona i la família, el concepte parella 
estable inclou tant la parella estable 
homosexual com la heterosexual. 

 

Entry Number 4 

status acabat 

data de creació 03/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English codicil 
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categoria gram. n 

definició  a written amendment to a person's will, which 
must be dated, signed and witnessed just as 
a will would be, and must make some 
reference to the will it amends. A codicil can 
add to, subtract from or modify the terms of 
the original will. When the person dies, both 
the original will and the codicil are submitted 
for approval by the court (probate) and form 
the basis for administration of the estate and 
distribution of the belongings of the writer. 
 

origen definició LAW 

context the word "will" shall extend to a testament, 
and to a codicil, and to an appointment by will 
or by writing in the nature of a will in exercise 
of a power. 

origen del context TO 

 

Català codicil 

categoria gram. m 

definició Negoci jurídic formal, unilateral i revocable, 
en virtut del qual un causant, sense instituir 
hereu, regula de manera parcial la seva 
successió amb disposicions a títol particular. 

origen definició TERMCAT 

context En codicil, no es pot instituir o excloure cap 
hereu, ni revocar la institució atorgada 
anteriorment. Tampoc no es pot nomenar 
marmessor universal, ni ordenar substitucions 
o condicions, llevat que s'imposin als 
legataris. 

origen del context CCCat (Art. 421-20) 

 

Entry Number 22 

status acabat 

data de creació 17/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 
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English construe 

categoria gram. v tr 

definició To determine the meaning of the words of a 
written document, statute or legal decision, 
based upon rules of legal interpretation as 
well as normal, widely accepted meanings. 

origen definició LAW 

context A will shall be construed to speak from the 
death of the testator. 

origen del context TO 

 

Català interpretar 

categoria gram. v tr 

definició Donar (a una cosa) tal o tal significació. 

origen definició DIEC 

context El marmessor universal està legitimat 
processalment per a actuar en tots els litigis o 
les qüestions que se suscitin sobre els béns 
hereditaris, els fins de la marmessoria i la 
validesa del testament, el codicil, la memòria 
testamentària o el pacte successori, i per a 
interpretar-los. 

origen del context CCCat (Art. 429-8) 

 

Entry Number 29 

status acabat 

data de creació 11/09/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English copyhold 

categoria gram. n 
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definició A medieval form of land tenure in England; a 
copyhold was a parcel of land granted to a 
peasant by the lord of the manor in return for 
agricultural services. 

origen definició TFD (Free dictionary) 

context A general devise of the testator's lands shall 
include copyhold and leasehold as well as 
freehold lands. 

origen del context TO 

 

Català emfiteusi 

categoria gram. f 

definició Contracte de cessió perpetual o a llarg termini 
d'un bé immoble mitjançant el pagament d'un 
cànon anual o d'altres prestacions a qui fa la 
cessió, el qual en conserva el domini directe. 

origen definició TERMCAT 

context No cal recordar la importància que ha tingut 
l'emfiteusi en el dret civil de Catalunya, però 
no s'ha d'oblidar que la Llei 31/1945, sobre 
Inscripció, Divisió i Redempció de Censos a 
Catalunya, va iniciar un procés de canvi 
d'aquesta institució i establí el principi de 
redimibilitat, el de divisibilitat i el de 
prescribilitat dels censos pel mer transcurs 
del temps, amb la qual cosa donava una nova 
regulació menys feixuga per al censatari. 

origen del context Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos 
(preàmbul) 

 

Entry Number 15 

status acabat 

data de creació 07/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English creditor 

categoria gram. n 
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definició A person or entity to whom a debt is owed. 

origen definició LAW 

context In case by any will any real or personal estate 
shall be charged with any debt or debts, and 
any creditor, or the wife or husband or civil 
partner of any creditor, whose debt is so 
charged (...) 

origen del context TO 

 

Català creditor, -a 

categoria gram. m i f 

definició Persona envers la qual hom té un deute. 

origen definició DIEC 

context Si el causant, sense fer esment del deute, 
ordena un llegat a favor del seu creditor, es 
presumeix que el llegat no s’ha fet per a 
pagar el crèdit del legatari. 

origen del context CCCat (Art. 427-31) 

 

Entry Number 26 

status acabat 

data de creació 07/09/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English deed 

categoria gram. n 

definició The written document which transfers title 
(ownership) or an interest in real property to 
another person. The deed must describe the 
real property, name the party transferring the 
property (grantor), the party receiving the 
property (grantee) and be signed by the 
grantor, who must then acknowledge before a 
notary public that he/she/it executed the deed. 

origen definició LAW 
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context (...) and whether he may be entitled thereto 
under the instrument by which the same 
respectively were created, or under any 
disposition thereof by deed or will (...) 

origen del context TO 

 

Català títol 

categoria gram. m 

definició Document que justifica la titularitat d'un dret o 
la manera com fou adquirit. 

origen definició TERMCAT 

context El fiduciari està obligat, respecte als béns 
fideïcomesos, a: a) Inscriure el títol 
successori corresponent en el Registre de la 
Propietat i inserir-hi literalment la clàusula 
fideïcomissària 

origen del context CCCat (Art. 426-22) 

 

Entry Number 30 

status acabat 

data de creació 11/09/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English degree 

categoria gram. n 

definició A step in a direct hereditary line of descent or 
ascent. 

origen definició TFD 

context Issue shall take under this section through all 
degrees, according to their stock, in equal 
shares if more than one, any gift or share 
which their parent would have taken and so 
that no issue shall take whose parent is living 
at the testator's death and so capable of 
taking. 
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origen del context TO 

 

Català grau 

categoria gram. m 

definició Distància que, en el parentiu, separa les 
persones entre les quals s'estableix el 
còmput. 

origen definició TERMCAT 

context La proximitat del parentiu es determina pel 
nombre de generacions. Cada generació 
forma un grau, i cada sèrie de graus, una 
línia. La línia pot ésser directa o col·lateral. 

origen del context CCCat (Art. 441-3) 

 

Entry Number 6 

status acabat 

data de creació 03/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English devise 

categoria gram. v tr 

definició To give (real estate) by will. 

origen definició MWD 

context Where any real estate shall be devised to any 
person without any words of limitation, such 
devise shall be construed to pass the fee 
simple, or other the whole estate or interest 
which the testator had power to dispose of by 
will in such real estate, unless a contrary 
intention shall appear by the will. 

origen del context TO 

 

Català llegar (béns immobles) 
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categoria gram. v tr 

definició Deixar (un bé propi) a algú per disposició 
testamentària. 

origen definició DIEC 

context Si el causant o la persona gravada només 
tenen una part en la cosa objecte del llegat o 
un dret sobre aquesta mateixa cosa, el llegat 
és eficaç únicament respecte a aquesta part o 
aquest dret, llevat que resulti clara la voluntat 
de llegar la cosa enterament. 

origen del context CCCat (Art. 427-24) 

 

Entry Number 21 

status acabat 

data de creació 17/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English execute 

categoria gram. v tr 

definició To sign and otherwise complete a document, 
such as acknowledging the signature if 
required to make the document valid. 

origen definició LAW 

context Every will executed in manner herein-before 
required shall be valid without any other 
publication thereof. 

origen del context TO 

 

Català atorgar 

categoria gram. v tr 

definició Fer (un contracte, una escriptura, etc.), 
davant un notari. 

origen definició DIEC 
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context El testament s’atorga en un sol acte davant 
de notari hàbil per a actuar al lloc de 
l’atorgament. 

origen del context CCCat (Art. 421-5) 

 

Entry Number 8 

status acabat 

data de creació 03/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English executor 

categoria gram. n 

definició The person appointed to administer the estate 
of a person who has died leaving a will which 
nominates that person. 
 

origen definició LAW 

context No person shall, on account of his being an 
executor of a will, be incompetent to be 
admitted a witness to prove the execution of 
such will, or a witness to prove the validity or 
invalidity thereof. 

origen del context TO 

 

Català marmessor, -a 

categoria gram. m i f 

definició Persona nomenada pel causant i, de 
vegades, pel jutge, perquè executi les 
disposicions de darrera voluntat. 

origen definició TERMCAT 

context El testador pot assegurar el compliment dels 
modes facultant els marmessors per a 
complir-los, o mitjançant caucions de 
compliment, sancions a l'obligat o altres 
mesures adequades. 
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origen del context CCCat (Art. 428-4) 

 

Entry Number 24 

status acabat 

data de creació 25/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English fee simple 

categoria gram. n 

definició Absolute title to land, free of any other claims 
against the title, which one can sell or pass to 
another by will or inheritance. This is a 
redundant form of "fee," but is used to show 
the fee (absolute title) is not a "conditional 
fee," or "determinable fee," or "fee tail." 

origen definició LAW 

context Where any real estate shall be devised to any 
person without any words of limitation, such 
devise shall be construed to pass the fee 
simple, or other the whole estate or interest 
which the testator had power to dispose of by 
will in such real estate, unless a contrary 
intention shall appear by the will. 

origen del context TO 

 

Català propietat 

categoria gram. f 

definició Dret d'usar, gaudir i disposar d'una cosa o 
d'un dret de forma plena i exclusiva, sense 
més limitacions que les que s'estableixen a 
les lleis. 

origen definició TERMCAT 

context La transmissió de la propietat de la cosa 
donada se supedita al fet que la donació sigui 
definitivament ferma, llevat que la voluntat de 
les parts sigui de transmissió immediata, amb 
reserva d’usdefruit pel donant o sense, sota la 
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condició resolutòria de revocació o 
premoriència del donatari. 

origen del context CCCat (Art. 432-1) 

nota sinònim: domini 

 

Entry Number 13 

status acabat 

data de creació 07/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English gift 

categoria gram. n 

definició Something voluntarily transferred by one 
person to another without compensation. 

origen definició MW 

context If any person shall attest the execution of any 
will to whom or to whose wife or husband any 
beneficial devise, legacy, estate, interest, gift, 
or appointment, of or affecting any real or 
personal estate (other than and except 
charges and directions for the payment of any 
debt or debts), shall be thereby given or made 
(...) 

origen del context TO 

 

Català donació per causa de mort 

categoria gram. f 

definició Donació que fa una persona, que no es farà 
efectiva fins després de la seva mort, que és 
revocable i es regeix per les regles dels 
llegats i, en part, per les de les donacions 
entre vius. 

origen definició TERMCAT 
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context Els fideïcomisos es poden ordenar en pacte 
successori, en testament, en codicil i en 
donació per causa de mort. 

origen del context CCCat (Art. 426-2) 

 

Entry Number 28 

status acabat 

data de creació 07/09/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English interest 

categoria gram. n 

definició any and all, partial or total right to property or 
for the use of property, including an easement 
to pass over a neighboring parcel of land, the 
right to drill for oil, a possibility of acquiring 
title upon the happening of some event, or 
outright title. While most often referring to real 
property, one may have an interest in a 
business, a bank account or any article. 

origen definició LAW 

context Any property which, or an interest in which, is 
devised or bequeathed to the former spouse 
shall pass as if the former spouse had died on 
that date. 

origen del context TO 

 

Català dret 

categoria gram. m 

definició Facultat d'exigir allò que ens és degut, de fer 
allò que la llei no defèn, de tenir, exigir, usar, 
etc., allò que la llei o l'autoritat estableix a 
favor nostre o ens és permès per qui pot. 

origen definició DIEC 
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context Els fruits pertanyen als propietaris del bé, 
llevat que existeixi un dret que n'atribueixi la 
percepció a una persona diferent.  

origen del context CCCat (Art. 541-3) 

 

Entry Number 23 

status acabat 

data de creació 25/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English issue 

categoria gram. n 

definició A person's children or other lineal 
descendants such as grandchildren and 
great-grandchildren. It does not mean all 
heirs, but only the direct bloodline. 
Occasionally, there is a problem in 
determining whether a writer of a will or deed 
meant issue to include descendants beyond 
his or her immediate children. While a child or 
children are alive, issue refers only to them, 
but if they are deceased then it will apply to 
the next living generation unless there is 
language in the document which shows it 
specifically does not apply to them. 

origen definició LAW 

context Provided, that this Act shall not extend to 
cases where such words as aforesaid import 
if no issue described in a preceding gift shall 
be born, or if there shall be no issue who shall 
live to attain the age or otherwise answer the 
description required for obtaining a vested 
estate by a preceding gift to such issue. 

origen del context TO 

 

Català descendent 

categoria gram. m 
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definició Parent de la línia descendent que segueix en 
la successió genealògica. 

origen definició TERMCAT 

context Si el causant mor sense fills ni altres 
descendents, l’herència es defereix al 
cònjuge vidu o al convivent en unió estable de 
parella supervivent. 

origen del context CCCat (Art. 442-3) 

 

Entry Number 25 

status acabat 

data de creació 26/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English lapse 

categoria gram. v intr 

definició 1) to fail to occur, particularly a gift made in a 
will. 2) to become non-operative. 
 

origen definició LAW 

context Gifts to children or other issue who leave 
issue living at the testator's death shall not 
lapse. 

origen del context TO 

 

Català extingir 

categoria gram. v intr 

definició Fer cessar els efectes d'un acte o d'una 
relació jurídica. 

origen definició Criteris de traducció de textos normatius del 
castellà al català 

context El llegat s’extingeix si el bé queda fora del 
comerç o es perd, o si la prestació esdevé 
impossible, sempre que aquests fets 
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succeeixin abans de la delació i sense culpa 
de la persona gravada. 

origen del context CCCat (Art. 427-38) 

 

Entry Number 14 

status acabat 

data de creació 07/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English legacy 

categoria gram. n 

definició A gift of personal property or money to a 
beneficiary (legatee) of a will. 

origen definició LAW 

context If any person shall attest the execution of any 
will to whom or to whose wife or husband any 
beneficial devise, legacy, estate, interest, gift, 
or appointment, of or affecting any real or 
personal estate (other than and except 
charges and directions for the payment of any 
debt or debts), shall be thereby given or made 
(...) 

origen del context TO 

nota While technically legacy does not include real 
property (which is a "devise"), legacy usually 
refers to any gift from the estate of one who 
has died. It is synonymous with the word 
"bequest." 
 

 

Català llegat 

categoria gram. m 

definició Disposició a títol particular per causa de mort 
que en testament o codicil fa el testador a 
favor d'una o diverses persones físiques o 
jurídiques. 
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origen definició TERMCAT 

context El causant pot ordenar llegats a favor de 
persones que la gravada amb el llegat o un 
tercer elegeixin entre les designades per llurs 
noms o circumstàncies pel causant o entre 
les compreses en un grup que aquest 
determini. 

origen del context CCCat (Art. 427-3) 

nota En aquest cas, l'equivalent anglès fa 
referència només a llegats de béns personals. 

 

Entry Number 3 

status acabat 

 

English personal estate 

categoria gram. n 

definició All of a person's property not coming under 
the denomination of real estate including 
corporeal tangibles and incorporeal 
intangibles, movables, chattels, choses in 
action, or rights. 

origen definició MWD 

context (...) and the words "personal estate" shall 
extend to leasehold estates and other chattels 
real, and also to monies, shares of 
government and other funds, securities for 
money (...) 

origen del context TO 

 

Català bé moble 

categoria gram. m 

definició Bé que no té una situació fixa i que pot ser 
traslladat d'una banda a una altra sense 
malmetre's. 

origen definició TERMCAT 
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context L'adquisició de la possessió d'un bé moble de 
bona fe i a títol onerós comporta l'adquisició 
del dret en què es basa el concepte 
possessori, encara que els posseïdors 
anteriors no tinguessin poder de disposició 
suficient sobre el bé o el dret. 

origen del context CCCat (Art. 522-8) 

nota sinònim: bé movent 

 

Entry Number 20 

status acabat 

data de creació 14/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English presumption 

categoria gram. n 

definició A rule of law which permits a court to assume 
a fact is true until such time as there is a 
preponderance (greater weight) of evidence 
which disproves or outweighs (rebuts) the 
presumption. Each presumption is based 
upon a particular set of apparent facts paired 
with established laws, logic, reasoning or 
individual rights. A presumption is rebuttable 
in that it can be refuted by factual evidence. 
One can present facts to persuade the judge 
that the presumption is not true. 

origen definició LAW 

context No will shall be revoked by any presumption 
of an intention on the ground of an alteration 
in circumstances. 

origen del context TO 

 

Català presumpció 

categoria gram. f 

definició Deducció, feta per un jutge o per la llei, de 
l'existència d'un fet o una circumstància 
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desconeguts a partir de la certesa o veritat 
d'un de conegut. 

origen definició TERMCAT 

context El nou precepte eludeix formular la norma 
com una presumpció de revocació i la 
configura com un supòsit d'ineficàcia 
sobrevinguda, si bé salva les disposicions 
fetes a favor del cònjuge o el convivent quan 
del context del negoci successori en resulta 
que el testador l'hauria ordenat igualment en 
cas de crisi familiar ulterior. 

origen del context CCCat (Preàmbul) 

 

Entry Number 2 

status acabat 

data de creació 23/07/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English real estate 

categoria gram. n 

definició Land, improvements and buildings thereon, 
including attached items and growing things. 
It is virtually the same as "real property," 
except real property includes interests which 
are not physical such as a right to acquire the 
property in the future. 

origen definició LAW 

context The words "real estate" shall extend to 
manors, advowsons, messuages, lands, 
tithes, rents, and hereditaments. 

origen del context TO 

 

Català bé immoble 

categoria gram. m 

definició Bé que té una situació fixa i que no pot ser 
desplaçat sense malmetre's. 
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origen definició TC termcat 

context L’immoble se sotmet al règim de propietat 
horitzontal des de l’atorgament del títol de 
constitució, encara que la construcció no 
estigui acabada. 

origen del context CCCat (Art. 553-7) 

nota sinòmims: bé arrel o bé seent 

 

Entry Number 17 

status acabat 

data de creació 07/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English revoke 

categoria gram. v tr 

definició To annul or cancel an act, particularly a 
statement, document or promise, as if it no 
longer existed. Thus, a person can revoke a 
will or revoke an offer to enter into a contract, 
and a government agency can revoke a 
license. 

origen definició LAW 

context Subject to subsections (2) to (4) below, a will 
shall be revoked by the testator's marriage. 

origen del context TO 

 

Català revocar 

categoria gram. v tr 

definició Anul·lar, deixar sense efecte, (una donació, 
una concessió, una ordre, etc.). 

origen definició DIEC 

context L’atorgant d’un pacte successori que sigui 
futur causant de la successió pot, per la seva 
sola voluntat, revocar les disposicions fetes a 
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favor d’una persona que hagi incorregut en 
alguna causa d’indignitat successòria. 

origen del context CCCat (Art. 431-13) 

 

Entry Number 5 

status acabat 

data de creació 03/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English testamentary disposition 

categoria gram. n 

definició How the terms of a will divide the testator's 
(will writer's) estate, including specific gifts to 
named beneficiaries. 

origen definició LAW 

context The word "will" shall extend to a testament, 
and to a codicil, and to an appointment by will 
or by writing in the nature of a will in exercise 
of a power, and also to an appointment by will 
of a guardian of a child, and also to an 
appointment by will of a representative under 
section 4 of the Human Tissue Act 2004, and 
to any other testamentary disposition. 

origen del context TO 

 

Català disposició testamentària 

categoria gram. f 

definició Declaració d'última voluntat d'una persona. 

origen definició Dic. dret civil 

context Llevat de disposició testamentària en contra, 
els hereus o legataris de confiança actuen per 
majoria, però, si en queda un de sol, aquest 
pot actuar per ell mateix. 

origen del context CCCat (Art. 424-11) 
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Entry Number 11 

status acabat 

data de creació 04/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English testator, testatrix 

categoria gram. n 

definició A person who has written a will which is in 
effect at the time of his/her death. 
 

origen definició LAW 

context Any other disposition in the will also takes 
effect, unless it appears from the will that the 
testator intended the disposition to be revoked 
by the formation of the civil partnership. 

origen del context TO 

 

Català testador, -a 

categoria gram. m i f 

definició Persona que atorga testament o que destina 
els seus béns i drets a alguna persona per a 
després de la seva mort en un negoci jurídic 
d'última voluntat. 

origen definició TERMCAT 

context El notari ha d’identificar el testador i n’ha 
d’apreciar la capacitat legal en la forma i pels 
mitjans que estableix la legislació notarial. 

origen del context CCCat (Art. 421-7) 

 

Entry Number 18 

status acabat 

data de creació 07/08/2015 
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autor Alícia Rodríguez 

 

English trustee 

categoria gram. n 

definició A person or entity who holds the assets 
(corpus) of a trustee for the benefit of the 
beneficiaries and manages the trust and its 
assets under the terms of the trust stated in 
the declaration of trust which created it. 

origen definició LAW 

context Trustees under an unlimited devise, where 
the trust may endure beyond the life of a 
person beneficially entitled for life, shall take 
the fee. 

origen del context TO 

 

Català fiduciari; fiduciària 

categoria gram. m i f 

definició Hereu o legatari que ha de conservar i 
transmetre al fideïcomissari els béns rebuts 
en fideïcomís.  

origen definició TERMCAT 

context L’hereu instituït vitalíciament, si per a després 
de la seva mort hi ha instituït un altre hereu, 
té el caràcter d’hereu fiduciari, i l’hereu 
posterior, el de substitut fideïcomissari 
condicional. 

origen del context CCCat (Art. 423-4) 

 

Entry Number 12 

status acabat 

data de creació 07/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 
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English void 

categoria gram. adj 

definició Referring to a statute, contract, ruling or 
anything which is null and of no effect. 

origen definició LAW 

context Will not to be void on account of 
incompetency of attesting witness. 

origen del context TO 

nota also: null and void 

 

Català nul, nul·la 

categoria gram. adj 

definició Que no té cap validesa o força legal. 

origen definició DIEC 

context Són nuls els testaments que no contenen 
institució d’hereu, llevat que continguin 
nomenament de marmessor universal o 
siguin atorgats per una persona subjecta al 
dret de Tortosa. 

origen del context CCCat (Art. 422-1) 

 

Entry Number 1 

status acabat 

data de creació 22/07/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English will 

categoria gram. n 

definició A written document which leaves the estate of 
the person who signed the will to named 
persons or entities (beneficiaries, legatees, 
divisees) including portions or percentages of 
the estate, specific gifts, creation of trusts for 
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management and future distribution of all or a 
portion of the estate (a testamentary trust). 

origen definició LAW http://dictionary.law.com 

context An Act for the amendment of the laws with 
respect to Wills. 

origen del context TO 

 

Català testament 

categoria gram. m 

definició Negoci jurídic formal, unilateral, personalíssim 
i revocable en virtut del qual el causant regula 
la seva successió instituint un o més hereus i 
amb la possibilitat d'establir altres 
disposicions per a després de la seva mort.  

origen definició Justiterm 

context La successió testada es regeix per la voluntat 
del causant manifestada en testament atorgat 
d'acord amb la llei. 

origen del context CCCat (Art. 421-1) 

 

Entry Number 10 

status acabat 

data de creació 04/08/2015 

autor Alícia Rodríguez 

 

English witness 

categoria gram. n 

definició A person who observes the signing of a 
document like a will or a contract and signs as 
a witness on the document attesting that the 
document was signed in the presence of the 
witness. 

origen definició LAW 
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context The signature is made or acknowledged by 
the testator in the presence of two or more 
witnesses present at the same time. 

origen del context TO 

 

Català testimoni 

categoria gram. m i f 

definició Persona que té coneixement d'un fet de 
transcendència jurídica perquè l'ha comprovat 
amb els sentits, la declaració del qual forma 
part de l'atestat. 

origen definició TERMCAT 

context Els testimonis, si n’han d’intervenir, són dos, 
han d’entendre el testador i el notari i han de 
saber signar. 

origen del context CCCat (Art. 421-11)  
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9.2 Textos paral·lels 

9.2.1 Model de testament en anglès26 

THIS IS THE LAST WILL AND TESTAMENT 

of me 

ANTHONY SMITH 

of 18 North Lane York North Yorkshire YO1 3QR  

1. I HEREBY REVOKE all former Wills and testamentary dispositions made by me and 

declare this to be my last Will  

2. I APPOINT my daughter AMANDA LOUISE JONES of 10 West Street Manchester  Greater 

Manchester M12 2TY and my son SIMON SMITH of 1 South Drive Plymouth Devon PL2 

4AB (hereinafter together called "my trustees") to be the executors and trustees of this my 

Will  

3. I GIVE the following specific bequests and pecuniary legacies (free of tax): 

(i) I GIVE AND BEQUEATH my wedding ring and the sum of Twenty five thousand  pounds 

(£25,000) to my said son SIMON SMITH for his own use and benefit absolutely  

(ii) I GIVE AND BEQUEATH the sum of Twenty five thousand pounds (£25,000) to my  said 

daughter AMANDA LOUISE JONES for her own use and benefit absolutely  

(iii) I GIVE AND BEQUEATH any motor car owned by me at my death and the sum of  One 

thousand pounds (£1,000) to my nephew DAVID SMITH of 21 East Parade Lincoln 

Lincolnshire LN4 5LF for his own use and benefit absolutely  

(iv) I GIVE AND BEQUEATH the sum of Five hundred pounds (£500) to ROYAL NATIONAL 

LIFEBOAT INSTITUTION of West Quay Road Poole Dorset BH15 1HZ (being registered 

charity number 209603)  for its own use and benefit absolutely AND I DIRECT that the 

receipt of the treasurer or other proper officer of the said charity shall be sufficient for 

my trustees  

4(a). I GIVE DEVISE AND BEQUEATH all of my real and personal property whatsoever  and 

wheresoever situated not hereby or by any codicil hereto otherwise specifically disposed  

of (including any property over which I may have a general power of appointment or 

disposition by Will) to my trustees UPON TRUST  to sell call in and convert the same into  

                                                

26
 Extret de: http://www.beneficentlaw.co.uk/uploads/1/0/7/5/10755464/sample_will_3.pdf 

 

http://www.beneficentlaw.co.uk/uploads/1/0/7/5/10755464/sample_will_3.pdf
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money but with full power to postpone the sale calling in and conversion thereof for so 

long as they in their absolute discretion shall think fit AND to discharge therefrom my just 

debts and my funeral expenses and to stand possessed of the remainder (hereinafter 

called “my residuary estate”) upon and subject to the following provisions of this my Will  

(b). MY TRUSTEES shall hold my residuary estate UPON TRUST for such of my 

grandchildren JOHN ANTHONY JONES REBECCA ALISON JONES AMANDA JANE  SMITH 

and MARK SIMON SMITH as shall survive me and attain the age of 18 years and if  more 

than one then in equal shares absolutely  

ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

5. I DECLARE that in the event of a person under the age of 18 years being entitled to a  

share of my residuary estate (whether contingent upon such person attaining the age of 18  

years or otherwise) then in addition to all powers conferred by law my trustees shall have  

power (to be exercised at such times and in such manner as they in their absolute 

discretion shall think fit) to use the income of and to raise capital out of such share and to 

pay the same to or apply the same for the general welfare maintenance or educational 

benefit of such person and for such purpose such payments may be made to the parent or 

guardian of such person (or to the person direct if aged 16 years or over) 

6. I ALSO DECLARE that my trustees shall have the following powers in addition to their 

powers under the general law:  

(a) Power to invest trust money with the same full and unrestricted freedom in their 

choice of investments as if my trustees were a sole absolute beneficial owner thereof  

(b) Power to insure against all usual risks any real or personal property comprised in my  

estate at any time for such sum as they shall think fit  

(c) Power to retain or purchase as an authorised investment any freehold or leasehold  

property or any interest or share therein of whatever nature proportion or amount  

(which shall be held upon trust to sell or retain the same) as a residence for any  person 

and in respect of such retention or purchase my trustees shall have power to  decide 

the terms and conditions in every respect upon which any such person may  occupy 

and reside at any such property  

7. I FURTHER DECLARE that any reference to the term “my trustees” in my Will shall  

(where the context allows it) be taken to include any executor or other personal  

representative appointed to administer my estate and any trustee for the time being of the  

trusts hereof (whether original substituted or added) 
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9.2.2 Model de testament notarial en català27: 

NÚMERO  

(Lloc), a * quarts de * del matí (o de la tarda) del dia * de dos mil *.  

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,  

COMPAREIX:  

El senyor *, major d'edat, casat, veí de *, amb domicili a * Exhibeix DNI número 

*.  

De veïnatge civil català.  

El conec (o identifico el compareixent pel seu document nacional d'identitat); a judici 

meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a testar i, prèvia manifestació 

del seu desig, passo a redactar el present testament, seguint les seves instruccions 

verbals i de conformitat amb les següents CLÀUSULES:  

PRIMERA: Declara que és natural de *, on nasqué el dia *; és fill dels consorts *; casat 

amb la senyora *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats *.  

SEGONA: Assigna el llegat de llegítima a les persones que hi tinguin dret, d'acord amb 

la legislació civil catalana i especialment als anomenats fills seus.  

TERCERA: Llega a la seva esposa:  

a).- El ple domini del metàl·lic i saldos del testador en qualsevol compte o llibreta, 

títols, accions, fons d'inversió i altres actius financers.  

b).- L'usdefruit vitalici de la resta dels seus béns, sense l'obligació de formalitzar 

inventari o prestar fiança.  

QUARTA: Nomena hereus universals, lliures i per iguals parts els seus fills * i *.  

Substitueix, per la vulgar, a cada fill, pels seus respectius descendents, per estirps; 

ordena, si fa el cas, el dret d'acréixer.  

                                                

27 Extret de: http://contratos.vlex.es/vid/testament-nomena-hereu-havent-legitimaris-

183849?_ga=1.6925234.1881038322.1458413733 

http://contratos.vlex.es/vid/testament-nomena-hereu-havent-legitimaris-183849?_ga=1.6925234.1881038322.1458413733
http://contratos.vlex.es/vid/testament-nomena-hereu-havent-legitimaris-183849?_ga=1.6925234.1881038322.1458413733
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CINQUENA: Revoca tota disposició de darrera voluntat anterior a aquesta.  

Així ho atorga.  

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al compareixent 

que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació 

notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les 

dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma 

amb rang de Llei, hi tinguin dret.  

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat 

en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 

1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.  

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.  

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo 

ell mateix, del qual no fa ús i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el 

firma.  

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment 

identificat), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement 

prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada 

del testador, que s'han observat totes les altres formalitats de la llei i del contingut total 

d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o 

l'anterior) en ordre correlatiu.  
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9.2.3 Llei 6/1990, de 16 de març, dels censos28 

Preàmbul 

[...] 

La necessitat d'actualització i de reforma d'aquesta regulació es deriva de quatre 
factors diferents. 

Primerament, la conveniència de refondre en un sol text legal tot el conjunt de 
disposicions referents als censos. 

Segonament, la necessitat d'adaptar la legislació especial de censos als principis 
constitucionals. 

Tercerament, la possibilitat d'atribuir una configuració jurídica clara als censos, 
mitjançant una regulació nova, i d'eliminar-ne la complexa divisió de domini i la 
confusible classificació. 

En quart lloc, l'oportunitat de facilitar l'alliberament de càrregues de les finques que 
actualment encara estan gravades amb censos i que, com a tals, figuren inscrites  

als llibres del Registre de la Propietat. No cal recordar la importància que ha tingut 
l'emfiteusi en el dret civil de Catalunya, però no s'ha d'oblidar que la Llei 31/1945, 
sobre Inscripció, Divisió i Redempció de Censos a Catalunya, va iniciar un procés de 
canvi d'aquesta institució i establí el principi de redimibilitat, el de divisibilitat i el de 
prescribilitat dels censos pel mer transcurs del temps, amb la qual cosa donava una 
nova regulació menys feixuga per al censatari. 

[...] 

                                                

28
 En el cas dels textos legals, atesa la seva extensió, transcribim únicament les parts rellevants per a 

l’elaboració del treball 
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9.2.4 Codi civil de Catalunya 

9.2.4.1 Llei 25/2010, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la 
persona i la família  

[...] 

Article 233-14 Prestació compensatòria 

1. El cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptura de la 
convivència, resulti més perjudicada té dret a sol·licitar en el primer procés matrimonial 
una prestació compensatòria que no excedeixi el nivell de vida de què gaudia durant el 
matrimoni ni el que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament, tenint en compte el 
dret d'aliments dels fills, que és prioritari. En cas de nul·litat del matrimoni, hi té dret el 
cònjuge de bona fe, en les mateixes circumstàncies. 

2. Si un dels cònjuges mor abans que passi un any des de la separació de fet, l'altre, 
en els tres mesos següents a la mort, pot reclamar als hereus el seu dret a la prestació 
compensatòria. La mateixa regla s'ha d'aplicar si el procediment matrimonial 
s'extingeix per la mort del cònjuge que l'hauria de pagar. 

[...] 

Article 234-3. Règim durant la convivència  

1. Les relacions de la parella estable es regulen exclusivament pels pactes dels 
convivents, mentre dura la convivència. 

2. En matèria de disposició de l’habitatge familiar, s’aplica el que estableix l’article 231-
9.  

3. Els convivents en parella estable poden adquirir conjuntament béns amb pacte de 
supervivència. En aquest cas, s’apliquen els articles 231-15 a 231-18, en matèria 
d’adquisicions oneroses amb pacte de supervivència. 

[...] 

9.2.4.2 Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions  

[...] 

Preàmbul 

[...] 

El capítol es tanca amb l’actualització de l’article 132 del Codi de successions, que 
presumia revocades les disposicions ordenades a favor del cònjuge en alguns casos 
de crisi matrimonial. El nou precepte eludeix formular la norma com una presumpció 
de revocació i la configura com un supòsit d’ineficàcia sobrevinguda, si bé salva les 
disposicions fetes a favor del cònjuge o el convivent quan del context del negoci 
successori en resulta que el testador l’hauria ordenat igualment en cas de crisi familiar 
ulterior. D’altra banda, la superació del sistema causalista en la regulació de l’accés a 
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la separació matrimonial i al divorci justifica que el precepte hagi optat per una definició 
objectiva dels pressupòsits d’aplicació de la norma: n’hi ha prou amb el trencament 
efectiu de la convivència, fins i tot per separació de fet, o la interposició d’una 
demanda en procés matrimonial, sempre que posteriorment no hi hagi hagut represa 
de la convivència o reconciliació, per a fer valer la ineficàcia de les disposicions 
atorgades a favor del cònjuge o el convivent. El mateix sistema s’ha seguit en altres 
tipus d’atribucions successòries: en concret, en matèria de pactes successoris, en la 
successió intestada i en la quarta vidual. 

[...] 

Article 411-9. Herència jacent  

1. Quan l’herència està jacent, els hereus cridats només poden fer actes de 
conservació, defensa i administració ordinària de l’herència, incloent-hi la presa de 
possessió dels béns i l’exercici d’accions possessòries. Si els cridats a l’herència són 
diversos, estan legitimats individualment per a fer actes necessaris de conservació i 
defensa dels béns, però per als actes d’administració ordinària s’aplica el que l’article 
552-7 estableix respecte a aquest tipus d’actes.  

2. Els actes a què fa referència l’apartat 1 no impliquen per ells mateixos acceptació, 
llevat que amb aquests actes es prengui el títol o la qualitat d’hereu. 

[...] 

Article 421-1. Llibertat de testar  

La successió testada es regeix per la voluntat del causant manifestada en testament 
atorgat d’acord amb la llei. 

[...] 

Article 421-5. Tipus de testaments  

1. El testament s’atorga en un sol acte davant de notari hàbil per a actuar al lloc de 
l’atorgament.  

2. A més de la forma que estableix l’apartat 1, el testament es pot atorgar en forma 
hològrafa.  

3. No són vàlids els testaments atorgats exclusivament davant de testimonis. 

[...] 

Article 421-7. Identificació i judici de capacitat del testador  

El notari ha d’identificar el testador i n’ha d’apreciar la capacitat legal en la forma i pels 
mitjans que estableix la legislació notarial. 

[...] 

Article 421-11. idoneïtat dels testimonis  
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1. Els testimonis, si n’han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el notari i 
han de saber signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el testador, ni que 
tinguin la seva mateixa residència. 

 2. No poden ésser testimonis:  

a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar.  

b) Els sords, els cecs, i els muts que no puguin escriure.  

c) Els condemnats per delictes de falsificació de documents, per calúmnies o per fals 
testimoni.  

d) Els afavorits pel testament.  

e) El cònjuge, el convivent en unió estable de parella i els parents dins del quart grau 
de consanguinitat i el segon d’afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats i 
del notari autoritzant.  

3. Les causes d’inidoneïtat s’apliquen, a més de les persones a què fa referència 
l’apartat 2, als facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en el testament. 

[...] 

Article 421-13. Redacció i autorització del testament obert  

1. En el testament obert, el testador expressa la seva voluntat al notari de paraula o 
per escrit, i el mateix notari redacta el testament d’acord amb la voluntat del testador 
expressant-hi el lloc, la data i l’hora de l’atorgament.  

2. Un cop redactat, el testament és llegit al testador o pel testador i, tot seguit, és 
signat per ell, o per dos testimonis si declara que no sap o no pot signar, i autoritzat 
d’acord amb la legislació notarial. 

[...] 

Article 421-20. Codicil  

1. En codicil, l’atorgant disposa dels béns que s’ha reservat per a testar en heretament, 
addiciona alguna cosa al testament, el reforma parcialment o, si manca aquest, dicta 
disposicions successòries a càrrec dels seus hereus abintestat.  

2. En codicil, no es pot instituir o excloure cap hereu, ni revocar la institució atorgada 
anteriorment. Tampoc no es pot nomenar marmessor universal, ni ordenar 
substitucions o condicions, llevat que s’imposin als legataris.  

3. Els codicils s’han d’atorgar amb les mateixes solemnitats externes que els 
testaments. 

[...] 

Article 422-1. Nul·litat del testament  
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1. És nul el testament que no correspon a cap dels tipus que estableix l’article 421-5, i 
també l’atorgat sense complir els requisits legals de capacitat i de forma i l’atorgat amb 
engany, violència o intimidació greu. 

2. La manca d’indicació o la indicació errònia del lloc o la data d’atorgament del 
testament que en puguin afectar la validesa se salven si es poden acreditar d’alguna 
altra manera. La manca d’indicació de l’hora no anul·la el testament si el testador no 
n’ha atorgat cap altre el mateix dia. 

3. Són nuls els testaments que no contenen institució d’hereu, llevat que continguin 
nomenament de marmessor universal o siguin atorgats per una persona subjecta al 
dret de Tortosa. 

[...] 

Article 423-4. Institució vitalícia  

1. L’hereu instituït vitalíciament, si per a després de la seva mort hi ha instituït un altre 
hereu, té el caràcter d’hereu fiduciari, i l’hereu posterior, el de substitut fideïcomissari 
condicional.  

2. Si no hi ha instituït hereu posterior o l’instituït no arriba a ésser-ho, l’hereu instituït 
vitalíciament esdevé hereu universal, pur i lliure. 

[...] 

Article 423-6. institució conjunta  

1. Els hereus instituïts sense assignació de parts s’entén que són cridats per parts 
iguals.  

2. Si els hereus instituïts són cridats els uns individualment i els altres col·lectivament, 
s’entén que s’atribueix conjuntament a aquests darrers una part igual a la de cadascun 
dels designats individualment, llevat que la voluntat del testador sigui una altra.  

3. Si s’assignen als hereus quotes hereditàries que sumen més o menys de la totalitat 
de l’herència, l’excés o el defecte s’han de rebaixar o completar a proporció entre els 
instituïts.  

4. Si s’assignen quotes als uns i no als altres, correspon a aquests darrers la porció 
sobrant de l’herència per parts iguals. Si no en sobra cap porció, s’han de reduir 
proporcionalment les fixades i se n’ha d’atribuir als instituïts sense quota una d’igual a 
la que correspongui als menys afavorits.  

5. Si es nomena marmessor universal sense institució d’hereu o si una persona 
subjecta al dret de Tortosa distribueix l’herència en llegats, els béns no disposats 
corresponen als legataris per parts iguals. 

[...] 

Article 424-11. Institució d’hereu o legatari de confiança  

1. El testador pot instituir hereus o legataris de confiança persones físiques 
determinades perquè donin als béns la destinació que els hagi encomanat 
confidencialment, de paraula o per escrit.  
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2. El testador pot facultar els hereus o legataris de confiança perquè, si alguns d’ells 
moren abans de la revelació total o del compliment de la confiança, n’elegeixin d’altres 
que els substitueixin, sense que això impliqui una nova institució, sinó una mera 
subrogació en el càrrec.  

3. Llevat de disposició testamentària en contra, els hereus o legataris de confiança 
actuen per majoria, però, si en queda un de sol, aquest pot actuar per ell mateix. 

[...] 

Article 426-1. Concepte  

1. En el fideïcomís, el fideïcomitent disposa que el fiduciari adquireixi l’herència o el 
llegat amb el gravamen que, un cop vençut el termini o complerta la condició, facin 
trànsit al fideïcomissari.  

2. Els fideïcomissaris succeeixen sempre al fideïcomitent, encara que un sigui 
fideïcomissari després d’un altre. 

Article 426-2. Ordenació  

Els fideïcomisos es poden ordenar en pacte successori, en testament, en codicil i en 
donació per causa de mort. 

[...] 

Article 426-11. Fideïcomís d’elecció i de distribució Si el causant atribueix al fiduciari 
la facultat d’elegir el fideïcomissari entre persones que designa per llurs noms o 
circumstàncies, o que formen un grup determinat, o la de distribuir l’herència entre els 
fideïcomissaris, s’han d’observar les seves disposicions i, supletòriament, les regles 
següents:  

a) L’elecció pot recaure en una, diverses o totes les persones designades, però, si es 
tracta de fills, el fiduciari només pot escollir néts que siguin fills d’un fill premort.  

b) Si elegeix diversos fideïcomissaris, els pot fixar quotes iguals o desiguals; si no ho 
fa, ho són per parts iguals. c) No es poden imposar a l’elegit condicions, prohibicions 
de disposar o altres modes, fideïcomisos ni cap altra càrrega o limitació, però li poden 
ésser ordenades substitucions vulgars a favor d’altres designats.  

d) L’elecció s’ha de fer personalment en testament, codicil o pacte successori, en què 
hom ha d’expressar que es fa ús de la facultat d’elegir, sense que sigui admissible 
delegar-la ni encomanar-la a un apoderat. L’elecció es pot fer també per acte entre 
vius, en una escriptura pública, que és irrevocable, sens perjudici de la facultat de 
nomenar un altre fideïcomissari si el nomenat mor o renuncia abans de deferir-se el 
fideïcomís.  

e) Si en l’herència pròpia el fiduciari ha nomenat hereu algun o alguns dels 
fideïcomissaris, a manca d’elecció o distribució expressa, s’entén que l’elecció o la 
distribució es fa a favor d’aquests.  

f) Si no s’ha fet ni elecció ni distribució, els elegibles són fideïcomissaris per parts 
iguals. 

[...] 
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Article 426-22. Obligacions respecte als béns fideïcomesos  

1. El fiduciari està obligat, respecte als béns fideïcomesos, a:  

a) Inscriure el títol successori corresponent en el Registre de la Propietat i inserir-hi 
literalment la clàusula fideïcomissària.  

b) Invertir els diners relictes sobrants, o els que s’obtinguin després, en dipòsits 
bancaris o en béns prudencialment segurs.  

c) Dipositar sense demora en un establiment legalment autoritzat els valors mobiliaris i 
els altres actius financers, fent constar en el resguard la condició de fideïcomesos, i, 
en el cas de valors anotats en compte, acreditar davant de l’entitat gestora que són 
objecte d’un fideïcomís, perquè es practiqui la inscripció corresponent en el registre 
comptable.  

2. Llevat que el fideïcomitent disposi una altra cosa, es pot substituir el compliment de 
les obligacions que imposa l’apartat 1.b i c, a elecció del fiduciari, per una fiança 
suficient, que no resta dispensada encara que els fideïcomissaris immediats siguin fills 
o germans seus. Si el fiduciari opta per prestar aquesta fiança, pot donar als diners o 
als valors subjectes a fideïcomís la destinació que estimi convenient.  

3. Les despeses ocasionades pel compliment de les obligacions que imposa l’apartat 
1.b i c són a càrrec de l’herència o del llegat fideïcomesos, i les de prestació de la 
fiança opcional que regula l’apartat 2, a càrrec del fiduciari. 

[...] 

Article 427-3. Designació del beneficiari del llegat  

1. El causant pot ordenar llegats a favor de persones que la gravada amb el llegat o un 
tercer elegeixin entre les designades per llurs noms o circumstàncies pel causant o 
entre les compreses en un grup que aquest determini.  

2. L’elecció s’ha de regir pel que estableix l’article 426-11, i únicament es pot fer en 
escriptura pública i en el termini d’un any a comptar de l’acceptació de la persona 
gravada o de l’encàrrec al tercer. 

[...] 

Article 427-24. Llegat de cosa aliena  

1. El llegat de cosa determinada pròpia de la persona gravada o d’un tercer és eficaç 
només quan el causant vulgui atribuir la cosa a l’afavorit, fins i tot en el cas que no 
formi part de la seva herència. En aquest cas, la persona gravada ha d’adquirir la cosa 
del tercer i l’ha de transmetre al legatari.  

2. Si la persona gravada no pot adquirir la cosa objecte del llegat, o si hom li n’exigeix 
un preu o una contraprestació desproporcionats, se’n pot alliberar pagant el just valor 
de la cosa llegada.  

3. Si la cosa objecte del llegat no pertanyia al causant quan aquest el va atorgar, però 
n’és propietari en el moment de la seva mort, el llegat és vàlid.  
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4. Si el causant o la persona gravada només tenen una part en la cosa objecte del 
llegat o un dret sobre aquesta mateixa cosa, el llegat és eficaç únicament respecte a 
aquesta part o aquest dret, llevat que resulti clara la voluntat de llegar la cosa 
enterament. 

[...] 

Article 427-28. Llegat de cosa gravada  

1. Si la cosa objecte del llegat està gravada amb un dret real limitat, s’entén que el 
legatari no pot demanar a la persona gravada l’extinció del dret que grava el llegat.  

2. Si el causant llega una cosa empenyorada o hipotecada, el pagament del deute 
garantit per la penyora o hipoteca i la cancel·lació d’aquests drets són a càrrec de 
l’hereu.  

3. Si el legatari paga el deute garantit amb la cosa llegada perquè no ho ha fet l’hereu, 
aquell subroga el lloc i els drets del creditor per a reclamar contra l’hereu.  

4. La garantia constituïda per a satisfer o finançar el preu d’adquisició o millora de la 
cosa, i qualsevol altra càrrega, perpètua o temporal, que l’afecti han d’ésser 
suportades pel legatari, a qui correspon el pagament de l’obligació assegurada, si bé 
les quantitats que s’acreditin fins a la mort del causant són a càrrec de l’herència. 

[...] 

Article 427-31. Llegats de crèdit i de deute  

1. El llegat d’un crèdit o d’alliberament d’un deute solament és eficaç en la part del 
crèdit o del deute subsistent en el moment de la mort del causant.  

2. En cas de dubte, s’entén que el llegat genèric de remissió de deutes només 
comprèn els deutes contrets abans de la data d’atorgament del testament.  

3. L’hereu ha de lliurar al legatari els documents i els títols dels crèdits que es trobin en 
el patrimoni del causant i, en el llegat d’alliberament, ha de donar carta de pagament.  

4. Si el causant, sense fer esment del deute, ordena un llegat a favor del seu creditor, 
es presumeix que el llegat no s’ha fet per a pagar el crèdit del legatari.  

5. En el llegat ordenat a favor del creditor del seu propi crèdit contra el causant, la 
repudiació del llegat no implica, per ella mateixa, la renúncia al crèdit. Si el crèdit no ha 
existit mai, s’entén que ha estat disposat un llegat ordinari de crèdit pel mateix import. 
El llegat és ineficaç si el causant creia erròniament que era deutor del dit crèdit i si va 
manifestar que dubtava si el devia o no. 

[...] 

Article 427-38. Extinció dels llegats  

1. El llegat s’extingeix si el bé queda fora del comerç o es perd, o si la prestació 
esdevé impossible, sempre que aquests fets succeeixin abans de la delació i sense 
culpa de la persona gravada.  
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2. El canvi d’espècie o la transformació substancial del bé moble llegat que li faci 
perdre la forma o la denominació s’equipara a la pèrdua i extingeix el llegat, llevat que 
es pugui deduir que el causant volia llegar el bé rebut en substitució o la indemnització 
procedent en els casos d’accessió.  

3. El llegat de cosa certa s’extingeix si, després d’ésser ordenat, el mateix legatari 
adquireix el bé. Tanmateix, si el legatari l’adquireix a títol onerós de persona que no 
sigui el causant, es considera llegat el preu que se n’ha pagat com a contraprestació. 

[...] 

Article 428-4. Garanties de compliment del mode  

1. El testador pot assegurar el compliment dels modes facultant els marmessors per a 
complir-los, o mitjançant caucions de compliment, sancions a l’obligat o altres mesures 
adequades.  

2. S’entén que no s’ha ordenat pròpiament un mode si el testador en vol garantir el 
compliment mitjançant una condició suspensiva de la institució d’hereu o del llegat. 

3. El testador pot imposar un fideïcomís a l’hereu instituït o al legatari gravat amb un 
mode per al cas que aquest sigui incomplert per causes imputables a la persona 
gravada amb la disposició modal.  

4. L’incompliment d’un mode imposat a un legatari per culpa seva faculta la persona 
gravada amb el llegat per a demanar la restitució del seu objecte, si es demostra que 
el compliment del mode va ésser un motiu determinant del llegat. La restitució obliga 
qui rep el bé a complir el mode, llevat que sigui personalíssim.  

5. A la persona gravada amb un mode encara no complert per culpa seva que 
exerceixi qualsevol acció fonamentada en el seu caràcter d’hereu o legatari, se li pot 
oposar, amb la finalitat de suspendre l’exercici de l’acció, l’excepció de mode no 
complert. 

[...] 

Article 429-1. Nomenament  

1. El causant pot nomenar un o més marmessors universals o particulars perquè, en 
nom propi i en interès d’altri i investits de les facultats corresponents, executin respecte 
a la seva successió els encàrrecs que els hagi conferit.  

2. El causant pot nomenar marmessors substituts i facultar els nomenats per a 
designar-los. Aquesta designació s’ha de fer en escriptura pública. 3. Els marmessors 
no poden delegar llurs funcions si no hi han estat facultats. 

[...] 

Article 429-8. Facultats del marmessor universal  

1. El marmessor universal està facultat per a possessionar-se de l’herència i 
administrar-la igual que tot hereu, disposar dels seus béns amb l’abast que estableixen 
els articles 429-9 i 429-10 i fer els actes necessaris per a complir la seva comesa i les 
disposicions del testament.  
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2. El marmessor universal està legitimat processalment per a actuar en tots els litigis o 
les qüestions que se suscitin sobre els béns hereditaris, els fins de la marmessoria i la 
validesa del testament, el codicil, la memòria testamentària o el pacte successori, i per 
a interpretar-los.  

3. Els marmessors universals han de prendre inventari de l’herència en el termini d’un 
any a comptar de l’acceptació del càrrec.  

4. El causant pot reduir i limitar les facultats dels marmessors universals que 
estableixen aquest article i els articles 429-9 i 42910, i també les pot ampliar amb 
altres que no siguin contràries a la llei. 

[...] 

Article 431-13. Revocació per indignitat  

1. L’atorgant d’un pacte successori que sigui futur causant de la successió pot, per la 
seva sola voluntat, revocar les disposicions fetes a favor d’una persona que hagi 
incorregut en alguna causa d’indignitat successòria.  

2. La facultat de revocar caduca al cap d’un any comptat des del moment en què el 
causant coneix o pot conèixer raonablement la causa d’indignitat.  

3. Si el causant mor sense haver pogut exercir l’acció o abans que caduqui el termini 
per a exercir-la, les persones legitimades per a fer valer les causes d’indignitat d’acord 
amb l’article 412-6 poden impugnar les disposicions a favor de l’indigne en el termini 
que fixa l’article 412-7.  

4. La revocació per indignitat deixa sense efecte les disposicions corespectives fetes 
per l’indigne o les càrregues o obligacions assumides per aquest, si tenia la condició 
d’atorgant del pacte successori. 

[...] 

Article 432-1. Donacions per causa de mort  

1. Són donacions per causa de mort les disposicions de béns que el donant, en 
consideració a la seva mort, atorga en forma de donació acceptada pel donatari en 
vida seva, sense que el donant resti vinculat personalment per la donació.  

2. Les donacions atorgades amb la condició suspensiva que el donatari sobrevisqui al 
donant tenen el caràcter de donacions per causa de mort i estan subjectes al règim 
jurídic d’aquestes, sens perjudici de les disposicions en matèria de pactes successoris.  

3. La transmissió de la propietat de la cosa donada se supedita al fet que la donació 
sigui definitivament ferma, llevat que la voluntat de les parts sigui de transmissió 
immediata, amb reserva d’usdefruit pel donant o sense, sota la condició resolutòria de 
revocació o premoriència del donatari. 

[...] 

Article 441-3. Parentiu  

1. La proximitat del parentiu es determina pel nombre de generacions. Cada generació 
forma un grau, i cada sèrie de graus, una línia. La línia pot ésser directa o col·lateral.  
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2. La línia és directa si les persones descendeixen l’una de l’altra, i pot ésser 
descendent i ascendent. La descendent uneix el progenitor amb els qui en 
descendeixen. L’ascendent uneix una persona amb aquelles de les quals descendeix.  

3. La línia és col·lateral si les persones no descendeixen l’una de l’altra però vénen 
d’un tronc comú. 

[...] 

Article 442-3. Successió del cònjuge vidu i del convivent en unió estable de parella 
supervivent 

1. El cònjuge vidu o el convivent en unió estable de parella supervivent, si concorre a 
la successió amb fills del causant o descendents d’aquests, té dret a l’usdefruit 
universal de l’herència, lliure de fiança, si bé pot exercir l’opció de commutació que li 
reconeix l’article 442-5.  

2. Si el causant mor sense fills ni altres descendents, l’herència es defereix al cònjuge 
vidu o al convivent en unió estable de parella supervivent. En aquest cas, els pares del 
causant conserven el dret a llegítima. 

[...] 

Article 463-4. Administració de l’herència  

1. Si no hi ha cap persona especialment legitimada per a administrar l’herència, el 
jutge pot, a instància de qualsevol interessat, adoptar les mesures que cregui 
oportunes per a conservar el cabal hereditari, fins i tot nomenar un administrador.  

2. Si no hi ha una persona especialment legitimada pel causant o nomenada per 
l’autoritat judicial per a administrar l’herència, l’administració del cabal hereditari 
correspon als hereus, que l’exerceixen d’acord amb el que estableixen els articles 552-
7 i 552-8. 

3. Els cohereus estan legitimats individualment per a fer els actes necessaris de 
conservació i defensa dels béns. 

[...] 

9.2.4.3 Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, 
relatiu als drets reals  

[...] 

Article 541-3. Titularitat 

1. Els fruits pertanyen als propietaris del bé, llevat que existeixi un dret que n'atribueixi 
la percepció a una persona diferent.  

2. Tota persona que percebi fruits d'un bé ha de pagar les despeses que una tercera 
persona hagi fet per a produir-los. Els perceptors dels fruits poden pagar-ne el valor o 
deixar-los a disposició de les terceres persones. 

[...] 
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Article 522-8. Adquisició de bona fe de béns mobles 

1. L'adquisició de la possessió d'un bé moble de bona fe i a títol onerós comporta 
l'adquisició del dret en què es basa el concepte possessori, encara que els posseïdors 
anteriors no tinguessin poder de disposició suficient sobre el bé o el dret. 

2. Els adquirents han de facilitar als propietaris inicials, si els ho requereixen 
fefaentment, les dades que tinguin per a identificar les persones que els van 
transmetre el bé. Altrament, responen de la indemnització pels danys i perjudicis que 
els hagin ocasionat. 

3. Els propietaris d'un bé moble perdut, furtat, robat o apropiat indegudament el poden 
reivindicar dels posseïdors que en tenen la possessió efectiva, tret que aquests l'hagin 
adquirit de bona fe i a títol onerós en subhasta pública o en un establiment dedicat a la 
venda d'objectes semblants al dit bé i establert legalment. 

[...] 

Article 553-7. Establiment del règim 

1. L’immoble se sotmet al règim de propietat horitzontal des de l’atorgament del títol de 
constitució, encara que la construcció no estigui acabada. 

2. El títol de constitució s’inscriu en el Registre de la Propietat de conformitat amb la 
legislació hipotecària i amb els efectes que aquesta legislació estableix. 

[...] 

Article 561-2. Concepte 

1. L'usdefruit és el dret real d'usar i gaudir béns aliens salvant-ne la forma i la 
substància, fora que les lleis o el títol de constitució estableixin una altra cosa. 

2. Els usufructuaris tenen dret a posseir els béns objecte de l'usdefruit i a percebre'n 
totes les utilitats no excloses per les lleis o pel títol de constitució. Hom presumeix que 
les utilitats no excloses els corresponen. 

3. Els usufructuaris han de respectar la destinació econòmica del bé gravat i, en 
l'exercici de llur dret, s'han de comportar d'acord amb les regles d'una bona 
administració.  

[...] 


