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1. INTRODUCCIÓ 

 

Quan vam començar a rumiar el tema del treball acadèmic de la fi d‘estudis de seguida 

ens vam adonar que el que volíem era realitzar un treball en què poguéssim aplicar tots 

els coneixements que havíem anat adquirint al llarg de tota la carrera i, sobretot, a les 

assignatures de traducció especialitzada juridicoeconòmica, l‘àmbit en què ens hem 

especialitzat. Per això, aquest treball s‘inscriu en el marc dels estudis sobre els textos 

jurídics i la seva traducció i pretén simular una situació real de traducció. És a dir, una 

situació en què un hipotètic client s‘adreça a un professional de la traducció perquè li 

tradueixi un text de l‘àmbit jurídic de manera individual en un termini de temps 

determinat. En aquest cas, el tipus de text que hem escollit per a la simulació i que 

traduirem al català és un formulari d‘un testament dels Estats Units, que s‘emmarca, per 

tant, dins del dret de successions d‘aquest país.  

 

Un dels factors principals que ens motiva a treballar en aquest projecte és que en el futur 

ens agradaria dedicar-nos professionalment a la traducció juridicoeconòmica i ara tenim 

l‘oportunitat de posar-nos a prova per intentar resoldre un possible encàrrec en el món 

real de la traducció. A més, el dret de successions ens sembla molt interessant perquè és 

una de les branques del dret civil que regula aspectes que més afecten les persones i les 

seves relacions; un cop vam haver de traduir un fragment d‘un testament dels Estats 

Units al català per a una assignatura i l‘experiència va ser molt satisfactòria. Per això, 

no hem deixat passar l‘oportunitat d‘escollir de nou un testament d‘aquestes 

característiques, però que aquesta vegada traduirem en la seva totalitat. No obstant això, 

a més de realitzar un treball pràctic que ens serveixi per aplicar els nostres 

coneixements, la nostra idea és recollir els principals problemes que planteja la 

traducció jurídica al català d‘un testament en anglès perquè un recull d‘aquest tipus pot 

contribuir a facilitar la tasca dels futurs traductors i professors d‘aquest àmbit 

d‘especialitat.   

 

Consegüentment, aquest treball no constarà només d‘una traducció; dedicarem un 

apartat a explicar les diferències que hi ha entre el dret de successions a Espanya, 
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Catalunya, Anglaterra i els Estats Units
1
. A més, explicarem el nostre encàrrec de 

traducció hipotètic, que determinarà les estratègies que farem servir per resoldre els 

possibles problemes que se‘ns plantegin en el procés de traducció. Trobareu el text 

original, una taula en què tractarem els problemes terminològics i fraseològics del 

procés de traducció, una taula amb altres tipus de problemes i un recull de textos 

paral·lels als annexos 1, 2, 3 i 4, respectivament. Les taules dels annexos 2 i 3 es 

basaran en els models que ens ha proporcionat la professora Lisa Gilbert Odell per a les 

assignatures de traducció juridicoeconòmica anglès-català i que explicarem en aquests 

annexos. Un cop acabada la traducció tractarem en un apartat els problemes més 

importants que presenta aquest tipus de traducció i com els hem solucionat i, finalment, 

els darrers apartats del treball seran la conclusió i la bibliografia consultada.  

 

1.1. Objectius 

Aquest treball pretén assolir tres tipus d‘objectius diferents: els d‘ampliació de 

coneixements, els del procés de traducció i els d‘aportació d‘informació útil per als 

traductors. 

 

1.3.1. Objectius d’ampliació de coneixements 

 

a) Millorar els nostres coneixements sobre el dret de successions a Espanya, 

Catalunya, Anglaterra i els Estats Units.  

b) Conèixer les característiques dels testaments en aquestes cultures.  

c) Aprendre la terminologia i la fraseologia dels testaments en anglès i en català. 

 

1.3.2. Objectius del procés de traducció 

 

a) Realitzar individualment una traducció de qualitat; una traducció fidel a 

l‘original, sobretot pel que fa al contingut, però que soni natural en la llengua 

d‘arribada perquè el client la comprengui. 

b) Organitzar de manera clara la informació que reunirem durant tot el procés de 

traducció perquè el lector del treball acadèmic el pugui seguir sense problemes.  

 

                                                 
1
 Per qüestions d‘espai i de temps tractarem tan sols aquests dos països anglòfons. 
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1.3.3. Objectius d’aportació d’informació útil per als traductors 

 

a) Trobar textos paral·lels que serveixin per facilitar la resolució dels diferents 

tipus de problemes que plantegi la traducció de testaments de l‘anglès al català. 

b) Reunir una bibliografia que pugui servir de referència per als futurs traductors 

d‘aquest tipus de textos. 

 

1.2. Metodologia 

Per assolir els objectius d‘ampliació de coneixements seguirem els passos següents: 

 

a) Buscarem informació sobre la successió a Espanya, Catalunya, Anglaterra i els 

Estats Units per estudiar les diferències que hi ha entre aquestes cultures.  

b) Més concretament, buscarem informació sobre els testaments per veure les 

característiques que tenen aquests documents en les diferents cultures.  

c) Buscarem textos paral·lels en català i estudiarem la seva terminologia i 

fraseologia per aplicar-les a la traducció.  

 

A més, per assolir els objectius del procés de traducció seguirem els passos següents: 

 

a) Llegirem el text original amb atenció i marcarem en groc les unitats 

terminològiques i fraseològiques la resolució de les quals ens plantegi 

problemes. Aquestes unitats les inclourem al glossari de l‘annex 2, una taula en 

què inclourem les fonts que consultem per traduir les unitats i la solució a què 

arribem i que confeccionarem a mesura que realitzem la traducció, tot seguint, 

com ja hem esmentat, el model de la professora Lisa Gilbert Odell, que 

explicarem en aquest mateix annex.  

b) Per resoldre els problemes terminològics i fraseològics distingirem entre les 

unitats amb equivalents en la llengua d‘arribada i les que no en tinguin a causa de 

diferències culturals. En el primer cas, consultarem sobretot diccionaris 

especialitzats monolingües i bilingües per comparar els termes originals amb els 

seus equivalents i decidir quina és la millor solució en cada context. En el segon 

cas, en canvi, tot i que també consultarem diccionaris bilingües per veure quina 

traducció proposen d‘aquestes unitats, haurem d‘estudiar amb atenció els 
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conceptes a què fan referència aquestes unitats originals tot observant en quin 

context s‘utilitzen i amb aquesta informació buscar textos paral·lels en la llengua 

meta per veure quina terminologia i fraseologia empren i tractar de trobar una 

solució de traducció òptima.  

c) A més dels problemes terminològics i fraseològics, segurament ens trobarem amb 

altres tipus de problemes com ara de puntuació o relacionats amb l‘ús de les 

majúscules i les minúscules. Tots aquests problemes de diferent naturalesa els 

tractarem en diferents taules en un mateix apartat que podreu consultar a l‘annex 

3. Tal com hem esmentat, per elaborar aquestes taules seguirem el model de la 

professora Lisa Gilbert Odell, que trobareu explicat en aquest annex.  

d) També buscarem textos paral·lels en català i estudiarem la seva terminologia i 

fraseologia per aplicar-les a la traducció. En aquest cas, els textos paral·lels els 

recollirem a l‘annex 4.  

 

Finalment, per assolir els objectius d‘aportació d‘informació útil per als traductors: 

 

a) Recollirem en un apartat les principals diferències que hi ha entre el dret de 

successions a Espanya, Catalunya, Anglaterra i els Estats Units.  

b) Un cop acabada la traducció, i el glossari i el recull d‘altres problemes, que 

també considerem útils per al traductor, analitzarem els diferents problemes amb 

què ens hem trobat, seleccionarem els que considerem més importants i els 

explicarem al cos del treball. 

c) Marcarem les unitats terminològiques i fraseològiques dels textos paral·lels en 

català perquè el lector pugui extreure aquesta informació de manera ràpida.  

d) Confeccionarem la bibliografia de totes les fonts consultades tant durant el 

procés de traducció com a la fase prèvia i la presentarem de manera clara i 

unificada seguint l‘estil MLA.  
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2. EL DRET SUCCESSORI A ESPANYA, CATALUNYA, ANGLATERRA I ELS 

ESTATS UNITS 

 

A Espanya i Catalunya, el dret de successions és part del dret civil, dret que es basa en 

el dret romà i que regula ―tots els actes jurídics en què intervé la persona, des que neix i 

s‘inscriu al Registre Civil fins que contrau matrimoni, adquireix una vivenda o rep béns 

en herència‖ (Borja, 2005:66). A l‘ordenament jurídic espanyol, el dret civil, que en 

endavant anomenarem dret civil comú, coexisteix amb els drets forals d‘àmbit territorial 

de Catalunya, Navarra, Galícia, les Illes Balears, Aragó i el País Basc (Fernández, 

2002:1). Els drets civils d‘aquestes comunitats autònomes presenten algunes diferències 

respecte al dret civil comú. En el cas del dret civil català, quant a la successió, hi ha 

diferències sobretot pel que fa a la llegítima, ―porció de l‘herència de la qual el testador 

no pot disposar lliurement perquè la llei l‘assigna als seus parents de línia directa‖ 

(Diccionari de la llengua catalana [DIEC2], 2007). A Catalunya, la llegítima és d‘una 

quarta part del cabdal hereditari, mentre que als territoris en què s‘aplica el dret civil 

comú és de dos terços (Borja, 2005:70). A més, també hi ha diferències importants pel 

que fa a la successió intestada, és a dir, la que té lloc quan alguna persona mor sense 

haver atorgat testament o quan el testament que ha atorgat és nul. En aquest cas, a 

Catalunya, tal com es regula al títol III de la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del Codi 

de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya, els hereus del difunt són 

els fills o, a manca dels fills, els descendents d‘aquests fills, mentre que el cònjuge vidu 

o la parella estable del difunt adquireix l‘usdefruit universal de l‘herència, que pot 

commutar per una quarta part d‘aquesta herència més l‘usdefruit de l‘habitatge 

conjugal. En cas que el difunt no tingui descendents, hereta el cònjuge vidu o la parella 

estable i, a manca de descendents i de cònjuge o parella, hereten els ascendents (pares). 

En dret civil comú, en canvi, tal com s‘estableix al llibre III, títol III del Codi civil, si el 

difunt no té descendents hereten primer els pares i, a manca de pares, els ascendents 

més propers i el cònjuge només té dret a l‘usdefruit de la meitat de l‘herència. Tan sols 

si el difunt no té ni descendents ni ascendents hereta el cònjuge o la parella.  
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Successió intestada 

 

Ordre de successió 

Dret civil comú Dret civil català 

fills 

↓ 

néts 

↓ 

pares 

↓ 

ascendents més propers 

↓ 

cònjuge vidu o parella estable 

 

fills 

↓ 

néts 

↓ 

cònjuge vidu o parella estable 

↓ 

pares 

 

 

Pel que fa a Anglaterra i els Estats Units, l‘ordenament jurídic d‘aquests països es basa 

principalment en el Common Law (dret jurisprudencial), excepte l‘ordenament de l‘estat 

de Louisiana dels Estats Units, que es basa en el dret civil com a conseqüència de la 

colonització francesa. No obstant això, en l‘actualitat, a Anglaterra, el dret de 

successions està regulat per la Llei de successions de protecció de la família i tuïció de 

1975 (Provision for Family and Dependants Act 1975) i, als Estats Units, tot i ser 

membres del Common Law, el sistema jurídic ―es basa en una constitució federal i en 

les constitucions de cadascun dels seus cinquanta estats‖ (Godayol, 2006: 190). Per tant, 

als Estats Units, segons les lleis que regulen la successió, les formalitats que se 

segueixen per atorgar testament poden variar en cada estat. Ara bé, a grans trets, quant 

als testaments i la forma d‘atorgar-los podem establir característiques comunes a 

cadascun dels estats americans, que coincideixen amb les formalitats del dret successori 

d‘Anglaterra i que, en canvi, són diferents de les del dret successori espanyol i català.  

 

Així, Doblas (1996:294-296) comenta, en referència a les diferències entre el dret de 

successions dels Estats Units i de l‘Estat espanyol, que als Estats Units, en general, la 

presència del notari no és necessària per donar validesa als testaments, mentre que a 

Espanya la figura del notari sol ser molt important, ja que és el notari qui redacta els 

testaments, els signa i els atorga. A més, als Estats Units, perquè els testaments siguin 

vàlids han de ser signats per dos o més testimonis mentre que a l‘Estat espanyol el 

testimoniatge no és necessari. Cal esmentar també les diferències que hi ha entre la 
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figura de l‘executor (marmessor) dels Estats Units i la del marmessor espanyol; tot i que 

ambdós comparteixen algunes funcions, el primer ha de sol·licitar els serveis d‘un 

notari perquè autentifiqui els testaments, mentre que el segon no ho ha de fer, ja que, tal 

com hem esmentat, a l‘Estat espanyol ja és el notari qui s‘encarrega de la redacció i 

l‘atorgament d‘aquests instruments. Segons Borja (2005:65-75), aquestes diferències 

també són les que es donen entre el dret de successions del Regne Unit i de l‘Estat 

espanyol, però afegeix que mentre a l‘Estat espanyol els testaments mancomunats no 

tenen valor legal a Anglaterra sí que existeix el dret mancomunat. Finalment, tal com 

esmenta Godayol (2006:186-193), que tracta les diferències entre el dret de successions 

anglosaxó i continental, tot centrant-se en Anglaterra i els Estats Units, a més de les 

diferències entre l‘executor i el marmessor, que ja hem comentat, una diferència 

important és que a Espanya i Catalunya poden testar les persones de 14 anys o més que 

no estiguin incapacitades segons la llei (articles 662-666 del Codi civil), mentre que a 

Anglaterra i als Estats Units per testar, a més de la capacitat legal necessària, s‘han de 

tenir 18 anys d‘edat o més. A continuació tractarem de recollir aquestes semblances i 

diferències i d‘altres en una taula comparativa.  

 

2.1. Taula comparativa
2
 

 

LA SUCCESSIÓ 

ESPANYA I CATALUNYA ANGLATERRA I ELS ESTATS UNITS 

Tipus 

 

1. Testada 

 

2. Intestada 

 

3. Contractual (tan sols en alguns 

drets forals com el de Catalunya) 

Tipus 

 

1. Testada 

 

2. Intestada 

Fases de la successió testada 

 

1. S‘obre la successió. 

 

2. Es crida els hereus, que poden 

acceptar o impugnar l‘herència. 

Fases de la successió testada 

 

1. El marmessor, que és obligatori, ha 

d‘acudir a un tribunal per validar 

el testament. 

 

                                                 
2
 La informació d‘aquesta taula ha estat extreta de Doblas (1996:294-296), Borja (2005:65-75), i Godayol 

(2006:186-193). 
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3. Es procedeix a la partició segons el 

que ha disposat el testador. 

 

4. Si hi ha un marmessor s‘encarrega 

de satisfer l‘herència. 

2. Es procedeix a la partició segons el 

que ha disposat el testador. El 

marmessor s‘encarrega de satisfer 

l‘herència.  

El testament 

 

 

1. És un acte unilateral: els 

testaments mancomunats no tenen 

valor legal.  

 

2. És un acte personalíssim. 

 

 

3. És un acte revocable. 

 

4. No és necessària la intervenció de 

testimonis. 

El testament 

 

 

1. A Anglaterra sí que es contempla 

el dret mancomunat.  

 

2. És un acte totalment privat. S‘ha 

d‘atorgar per escrit i ha d‘estar 

firmat pel testador. 

 

3. És un acte revocable. 

 

4. És necessària la intervenció de dos 

testimonis. 

Formes testamentàries 

 

1. Testament obert notarial (el 

redacta el notari en primera 

persona i és el més comú). 

 

2. Testament tancat (el redacta el 

testador en privat però l‘atorga el 

notari). 

 

 

3. Testament hològraf (el redacta el 

testador en privat i a mà i també el 

guarda; perquè sigui vàlid el jutge 

l‘ha d‘adverar). 

4. Testaments especials com el 

militar i el marítim.  

Formes testamentàries 

 

1. Testament mecanografiat (el 

redacta el testador, que l‘ha de 

signar davant de dos testimonis, 

que també l‘han de signar).  

2. Formulari: es fan servir models 

idèntics i tan sols canvien les 

dades personals dels testadors i 

dels testimonis. 

 

3. Testament hològraf (l‘ha d‘adverar 

un tribunal competent). 

 

 

4. Testaments especials com el 

militar i el marítim.   

Capacitat per testar 

 

Persones de 14 anys o més i que no 

estiguin incapacitades segons la llei 

(article 662-666 del Codi civil). 

 

Capacitat per testar 

 

Qualsevol persona major d‘edat (18 anys) 

i amb seny pot atorgar testament. 
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Contingut del testament 

 

Disposicions de caràcter patrimonial i no 

patrimonial. 

Contingut del testament 

 

Disposicions de caràcter patrimonial i no 

patrimonial. 

Marmessoria 

 

Tan sols si el testador ho considera oportú.  

 

 

El protagonista és l‘hereu. 

 

Funcions: 

 

1. Administrar i satisfer l‘herència 

d‘acord amb el que va disposar el 

testador. 

 

2. Prendre les precaucions 

necessàries per a la conservació i 

custòdia dels béns.  

Marmessoria 

 

Obligatòria; en cas de successió intestada 

es nomena un administrador.  

 

El protagonista és el marmessor. 

 

Funcions: 

 

1. Administrar l‘herència d‘acord 

amb el dret. 

 

 

2. Presentar al tribunal competent un 

inventari complet de l‘herència. 

 

3. Lliurar el certificat de 

testamentaria. 

Notari 

 

1. Fonamental: atorga el testament i 

en el cas del testament obert el 

redacta en primera persona. 

 

 

 

Notari 

 

1. No és essencial (als Estat Units 

depèn de l‘estat). El testador escriu 

en primera persona. 

 

2. Els testaments poden anar 

acompanyats d‘una acta notarial 

(en alguns estats dels Estats Units 

és obligatori). 

 

 

3. TRADUCCIÓ 

 

3.1. Encàrrec de traducció 

L‘encàrrec hipotètic d‘aquesta traducció és el següent: el nostre client és un noi català 

que ha rebut una carta en què se l‘informa que la seva àvia americana per part de pare 

l‘ha instituït hereu al seu testament. Aquest noi mai no ha tingut contacte amb la família 

del seu pare, ha crescut a Catalunya i no té coneixements elevats d‘anglès. Per això, en 
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rebre el testament ens encomana la seva traducció al català amb la intenció de conèixer 

què ha disposat la seva àvia. En conseqüència, a l‘hora de determinar les estratègies de 

traducció, haurem de tenir en compte que el text final en català ha de ser fidel a 

l‘original, sobretot pel que fa al contingut, però ha de sonar natural en la llengua 

d‘arribada perquè el nostre client el pugui entendre sense dificultats.  

   

Tal com hem esmentat anteriorment, el text que hem escollit per traduir és un formulari 

d‘un testament dels Estats Units. Es tracta d‘un document obert que ha estat redactat 

perquè serveixi tant per un testador com per una testadora. No obstant això, hem decidit 

realitzar la traducció tenint en compte que la persona que atorga el testament és una 

dona, l‘àvia del nostre client, i que el marmessor i el fiduciari que nomena aquesta àvia 

són homes. D‘aquesta manera podrem resoldre millor el nostre encàrrec hipotètic, ja que 

en pensar en individus d‘un sexe determinat podrem eliminar les dobles formes i 

aconseguirem que el text final soni més natural i sigui fàcil d‘entendre, que és el que el 

nostre hipotètic client necessita. Tot i això, cal remarcar que aquesta decisió no implica 

cap modificació del text original i que respectarem la seva forma en tot moment perquè, 

tal com esmenta Borja (2005:84), ens han encarregat una traducció, no una adaptació, i 

el fet de respectar la forma de la cultura de partida no dificultarà la comprensió de la 

traducció en la llengua meta. 

 

3.2. Traducció 

 

TESTAMENT 

 

Testament de ________________________ 

Jo, ___________________________, amb domicili a ______________________, 

declaro que aquest és el meu testament i revoco expressament els testaments i codicils 

atorgats amb anterioritat.  

 

Clàusula I 

 

Disposo que el meu marmessor pagui els meus deutes judicialment executables, les 

despeses del funeral i les despeses derivades de l‘administració del meu patrimoni tan 

aviat com sigui possible després de la meva mort. També disposo que el meu 
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marmessor pagui, del capital del patrimoni residual, els impostos sobre la successió i la 

resta d‘impostos, de la naturalesa que siguin (junt amb els seus interessos o 

penalitzacions), que s‘hagin de pagar quan em mori respecte de qualsevol bé que es 

transmeti d‘acord amb les disposicions d‘aquest testament o de qualsevol codicil annex, 

respecte del capital d‘una o més assegurances de vida o respecte de qualsevol altre bé 

del meu patrimoni brut que estigui subjecte a aquests impostos (inclosos els béns de què 

tingui facultat de nomenar els beneficiaris). Eximeixo les persones que rebran, 

posseeixen els béns gravats o gaudiran dels seus beneficis de pagar aquests impostos 

amb la intenció que totes aquestes persones, els legataris, el cònjuge supervivent de la 

comunitat conjugal i tota mena de beneficiaris, es beneficiïn de la totalitat dels béns 

sense que es disminueixi el seu valor per raó del pagament d‘aquests impostos.  

 

Clàusula II 

 

Llego al meu espòs, ______________________ (nom), els meus efectes i béns tangibles 

personals, inclosos els vehicles d‘ús personal que posseeixi a la meva mort, tret de 

l‘efectiu disponible als comptes bancaris que estiguin al meu nom i dels títols, dels drets 

d‘exigir per via judicial el compliment d‘una obligació o d‘altres béns intangibles.  

En cas que el meu espòs em premori, llego tots aquests béns personals tangibles als fills 

que em sobrevisquin, que se‘ls hauran de dividir de comú acord. Si els meus fills no 

arriben a cap acord pel que fa a la divisió d‘aquests béns, el meu marmessor ha de 

prendre una determinació final sobre la seva distribució, que serà vinculant.  

 

Clàusula III 

 

Si el meu espòs, _______________________ (nom), em sobreviu, li llego els diners en 

efectiu, els títols i la resta de béns del meu patrimoni (no disminuïts per qualsevol 

impost sobre la successió) el valor dels quals sigui igual a la deducció marital màxima 

de l‘impost federal sobre la successió que es determini definitivament en el meu 

procediment tributari, menys la suma total de deduccions maritals aplicables respecte 

d‘aquest impost, si es dóna el cas, per raó de béns o drets sobre béns que es transmetin o 

s‘hagin transmès al meu espòs d‘altra manera que de conformitat amb les disposicions 

d‘aquesta clàusula. S‘ha de tenir en compte, però, que, en cas que sigui necessari, aquest 

llegat s‘ha de reduir en la quantitat necessària per incrementar el meu patrimoni subjecte 
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a impostos (a efectes de l‘impost federal sobre la successió) fins a la quantitat màxima 

que, després d‘utilitzar el crèdit unificat per aconseguir l‘exempció de l‘impost federal 

sobre la successió i el crèdit de l‘impost estatal sobre la successió per aconseguir també 

l‘exempció d‘aquest impost (però tan sols en el cas que l‘ús d‘aquest darrer crèdit no 

incrementi l‘impost sobre la successió que s‘hagi de pagar a qualsevol estat), no 

comporti la imposició d‘un impost federal sobre la successió sobre el meu patrimoni. El 

terme ―deducció marital màxima‖ no s‘ha d‘interpretar com una ordre meva perquè 

s‘exerceixi qualsevol elecció respecte de la deducció de les despeses derivades de 

l‘administració del patrimoni i de la determinació de la data de taxació de l‘impost sobre 

la successió així com qualsevol altra elecció fiscal possible de conformitat amb les lleis 

fiscals, si d‘aquesta manera s‘aconsegueix una deducció marital de l‘impost sobre la 

successió més gran. El meu espòs té la facultat exclusiva de seleccionar els béns que 

han de constituir aquest llegat. En cap cas, però, s‘han d‘incloure en aquest llegat els 

béns o els productes dels béns que no compleixin les condicions per a la deducció 

marital de l‘impost sobre la successió i, consegüentment, aquest llegat s‘ha de reduir 

fins al punt que no pot comprendre aquests béns sense dret a deducció. El meu 

marmessor ha de computar els béns seleccionats pel meu espòs per ser distribuïts en 

espècie com a part d‘aquest llegat segons el valor que tinguin en la data de la seva 

distribució.  

 

Clàusula IV 

 

Llego la resta de béns que posseeixi a la meva mort, immobles o mobles, tangibles i 

intangibles, de la naturalesa que siguin i on es trobin, inclosos els béns que adquireixi o 

tingui el dret d‘adquirir després de l‘atorgament d‘aquest testament i els llegats caducats 

o altres donacions compreses en aquest testament i que no s‘efectuïn per algun motiu 

(excepte qualsevol bé de què tingui facultat de nomenar els beneficiaris) al meu 

fiduciari, que nomenaré més endavant, amb la finalitat i les condicions següents:  

 

1. A partir de la data de la meva mort, el meu fiduciari ha de pagar o aplicar en benefici 

del meu espòs i al llarg de la seva vida tots els ingressos nets del fideïcomís mitjançant 

pagaments successius amb la freqüència que consideri convenient però com a mínim 

cada tres mesos. 
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2. A més, el meu fiduciari ha de pagar o aplicar en benefici del meu espòs les sumes del 

capital del fideïcomís que a discreció exclusivament seva siguin necessàries o 

recomanables de tant en tant per a l‘assistència mèdica i el manteniment del meu espòs, 

tenint en compte en la mesura que consideri convenient altres ingressos o recursos del 

meu espòs que conegui.  

 

3. A més dels ingressos i dels pagaments discrecionals del capital d‘aquest fideïcomís, 

també s‘ha de pagar al meu espòs, al llarg de la seva vida, del capital del fideïcomís, 

amb prèvia sol·licitud per escrit durant el darrer mes de cada any fiscal del fideïcomís, 

la quantitat que resulti més gran de les dues següents: una suma que no excedeixi durant 

aquest any fiscal la quantitat de cinc mil dòlars (5.000 $) o bé el cinc per cent (5%) del 

valor total del capital del fideïcomís de l‘últim dia de cada any fiscal sense reducció pel 

pagament de capital per a aquest any fiscal. Aquest dret de retirament no és acumulatiu 

i, en conseqüència, si el meu espòs no retira durant l‘any fiscal tota la suma a què té dret 

d‘acord amb aquesta clàusula, el seu dret de retirar la suma no retirada venç en acabar 

l‘any fiscal.   

 

4. Les provisions d‘aquest fideïcomís a favor del meu espòs no es poden embargar ni 

prendre per cap procediment legal per fer front als seus deutes; i en cas que el meu 

espòs intenti alienar, utilitzar per endavant o gravar els ingressos o el capital a què té 

dret; que esdevingui insolvent o realitzi alguna cessió en benefici dels creditors, o que 

els ingressos o el capital d‘aquest fideïcomís siguin d‘alguna manera embargats, 

desviats o decomissats per qualsevol procediment legal, el fiduciari pot deixar de pagar 

aquests ingressos o capital al meu espòs i destinar aquesta part dels ingressos o capital o 

fins i tot la seva totalitat, com ho consideri convenient, al manteniment del meu espòs. 

 

5. Quan es mori el meu espòs, la quantitat restant del capital del fideïcomís s‘ha de 

distribuir per parts iguals entre els meus fills, ________________________. En cas que 

algun dels meus fills premori al meu espòs, llego la part d‘aquest fill difunt als seus 

descendents, per estirps. En cas que algun fill no em sobrevisqui d‘acord amb les 

disposicions d‘aquest testament i mori sense descendència, la part d‘aquest fill s‘ha de 

distribuir entre els fills que em sobrevisquin, per estirps.  
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6. En cas que algun dels beneficiaris d‘aquesta clàusula no hagi assolit l‘edat de vint-i-

un (21) anys, la part d‘aquest beneficiari s‘ha de retenir en fideïcomís i s‘ha de 

mantenir, administrar i distribuir en benefici d‘aquest beneficiari. La quantitat que faci 

falta dels ingressos d‘aquest fideïcomís i, si els ingressos nets resulten insuficients, la 

quantitat del capital d‘aquest fideïcomís que el fiduciari consideri necessària (tenint en 

compte les altres fonts d‘ingressos del beneficiari que el fiduciari conegui) s‘han de 

pagar al beneficiari o gastar en el seu benefici (segons el que el fiduciari consideri més 

adequat) per tal d‘assegurar el manteniment, la salut i l‘educació (universitària, de 

formació professional, etc.) del beneficiari. 

 

Quan el beneficiari compleixi els vint-i-un (21) anys se li han de lliurar el capital i les 

acumulacions d‘ingressos.  

 

En cas que el beneficiari no arribi a l‘edat de vint-i-un (21) anys, els béns que s‘havien 

guardat per al beneficiari s‘han de transmetre (i) als descendents del beneficiari, per 

estirps, o, en el seu defecte, (ii) als germans del beneficiari i als seus descendents, per 

estirps, o, en el seu defecte, (iii) als meus hereus, que s‘han de determinar com si jo 

hagués premort a aquest beneficiari, de conformitat amb les Lleis generals de 

_________________ (estat) tal com són escrites en la data d‘aquest testament.  

 

Si en algun moment els béns guardats en fideïcomís per a algun beneficiari d‘acord amb 

aquesta clàusula representen una quantitat tan petita que, a discreció exclusiva del 

fiduciari, la continuïtat del fideïcomís ja no beneficia el beneficiari, el fiduciari pot (i) 

lliurar aquests béns al beneficiari o (ii) convertir els béns del fideïcomís en béns 

subjectes a impostos, transmetre aquests béns a una persona adequada que els administri 

per al beneficiari i extingir d‘aquesta manera el fideïcomís.  

 

Clàusula V 

 

El meu espòs o el seu administrador poden renunciar qualsevol donació, benefici, 

disposició o poder al seu favor en la seva totalitat o en part, inclòs, sens perjudici de la 

generalització anterior, qualsevol benefici que hagi de percebre com a beneficiari que 

m‘hagi sobreviscut per raó de qualsevol pla de jubilació, compte de jubilació individual, 

renda vitalícia o assegurança. Tret que s‘estipuli d‘una altra manera en el meu testament 
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o en qualsevol document constitutiu de fideïcomís que existeixi a la meva mort, la 

donació, el benefici, la disposició o el poder que es renunciïn han de passar a formar 

part del meu patrimoni residual i s‘han de disposar tal com s‘estipula a la clàusula 

_____ del meu testament.  

 

Clàusula VI 

 

Nomeno _______________________ marmessor.  

Si no em sobreviu o renuncia a encarregar-se de l‘administració del meu patrimoni per 

qualsevol motiu, el substitueixo per _______________. Disposo que al marmessor o al 

marmessor substitut, al que actuï com a tal, no se li exigeixi el pagament de cap fiança.  

 

Clàusula VII 

 

Nomeno _____________________ fiduciari de qualsevol fideïcomís que s‘hagi ordenat 

en aquest testament. Si no em sobreviu o renuncia al càrrec per qualsevol motiu, el 

substitueixo per _________________________ . Disposo que al meu fiduciari no se li 

exigeixi el pagament de cap fiança.  

 

Clàusula VIII 

 

Atorgo al meu marmessor i també al fiduciari de qualsevol fideïcomís que s‘estableixi 

més endavant el poder continuat, absolut i discrecional d‘encarregar-se dels béns, tant 

immobles com mobles, del meu patrimoni o en fideïcomís, amb la mateixa llibertat de 

què disposo jo per tractar els meus propis assumptes. Aquest poder es pot exercir amb 

independència i sense el consentiment previ o subseqüent de qualsevol tribunal o 

autoritat judicial, i a cap persona que tracti amb el marmessor o el fiduciari se li ha de 

demanar que investigui la conveniència de les seves accions. Sense limitar els poders 

que el meu fiduciari o marmessor tinguin d‘acord amb les lleis de 

__________________ (estat) o de qualsevol estat on estiguin situats els fons de 

fideïcomís o els béns del meu patrimoni, atorgo al meu fiduciari i al meu marmessor els 

següents poders específics a més de la resta de poders concedits per llei i no en 

substitució seva.   
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A. Poder de distribuir el patrimoni entre els seus beneficiaris en efectiu o en béns 

específics, immobles o mobles, o en drets indivisos sobre aquests béns, o parcialment en 

efectiu i parcialment en béns específics, i de fer-ho sense tenir en compte la base de 

l‘impost sobre la renda aplicable, a efectes fiscals federals, als béns específics assignats 

a qualsevol beneficiari.  

 

B. Poder de vendre, mitjançant venda pública o privada, al preu, sota les condicions i de 

la manera que el fiduciari o marmessor consideri més adequats els béns, mobles o 

immobles, tangibles o intangibles, que constitueixin una part o la totalitat del meu 

patrimoni o del fideïcomís, i poder d‘atorgar escriptures o altres instruments necessaris 

per efectuar aquesta venda.   

 

C. Poder de satisfer reclamacions a favor o en contra del meu patrimoni o dels béns del 

fideïcomís.  

 

D. Poder d‘exercir tots els poders establerts a les seccions generals de les lleis 

____________________ (lleis) de ____________________ (estat) tal com siguin 

escrites a la meva mort, els quals passen a formar part d‘aquest instrument i s‘han de 

considerar a més de la resta de poders concedits per llei i no en substitució seva.  

 

Clàusula IX 

 

S‘ha de considerar que tota persona que no visqui ________ dies més que jo m‘ha 

premort a efectes de la successió de béns disposats en aquest testament.  

 

Clàusula X 

 

En cas que el meu espòs i jo morim en circumstàncies en què no es pugui determinar 

amb certesa qui va morir primer, s‘ha de suposar de manera definitiva que el meu espòs 

em va ________________________ (premorir/sobreviure).  

 

 

En fe de la qual cosa, declaro que aquest instrument és el meu testament i el signo el dia 

___ d __________ de ___________________.  
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__________________________________  

__________________________________ 

 

 

Jo, ____________________________, la testadora, signo aquest instrument el __ d 

_____ (mes) de ____ (any) i, després d‘haver prestat l‘oportú jurament, declaro a 

l‘autoritat infrascrita que el signo i l‘atorgo de manera voluntària per als efectes que s‘hi 

expressen i que tinc divuit (18) anys d‘edat o més, la capacitat legal necessària per testar 

i no estic subjecta a intimidació.  

 

 

Nosaltres, _____________________ i ___________________, els testimonis, signem 

aquest instrument, després d‘haver prestat l‘oportú jurament, i declarem a l‘autoritat 

infrascrita que la testadora signa i atorga aquest instrument com 

______________________ testament de manera voluntària, que cadascú de nosaltres, 

en presència de la testadora, signa aquest testament en qualitat de testimoni de la 

testadora i que, al nostre entendre, la testadora té 18 anys d‘edat o més, la capacitat legal 

necessària per testar i no està subjecta a intimidació.  

 

 

Estat de ________________________ 

Comtat de ________________________ 

 

 

Signat davant meu per ______________, la testadora, i per _________________ i 

_______________________, els testimonis, el __ d ____ (mes) de ____ (any). 

 

 

Notari 

El meu càrrec expira: _____________________ 
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4. PROBLEMES DE TRADUCCIÓ 

 

4.1. Problemes terminològics i fraseològics 

 

4.1.1. Doblets i triplets  

Els doblets i els triplets, successions de dues o tres paraules sinònimes o quasi 

sinònimes, respectivament, són un tret característic del llenguatge jurídic anglès. A 

l‘Edat Mitjana i el Renaixement, la seva finalitat era etimològica, ja que s‘acostumava a 

utilitzar termes francesos o llatins junt amb els termes anglosaxons equivalents (Garner, 

1987:197). Tot i això, hi ha autors que consideren que la finalitat d‘aquesta 

concatenació de sinònims és més aviat retòrica que etimològica i d‘altres que consideren 

que s‘utilitza per assegurar la precisió del llenguatge i eliminar qualsevol tipus 

d‘ambigüitat. De fet, tal com expressa Borja (2000:56), en el llenguatge jurídic abunden 

els doblets i els triplets que s‘han format a partir de termes que tenen el mateix origen. 

Per això, molts autors consideren que reproduir aquests doblets i triplets en les 

traduccions en català seria redundant; en aquest sentit, Doblas (1996:316) expressa que 

en el llenguatge jurídic anglès es tendeix a la precisió, mentre que en els documents 

jurídics en català es tendeix a utilitzar termes abstractes i oracions breus per aconseguir 

la fluïdesa del llenguatge. No obstant això, tal com apunta Garner (1987:199-200), de 

vegades els doblets i els triplets estan formats per paraules que no són sinònimes totals 

i, per això, a l‘hora de traduir-los, hauríem de plantejar-nos si el segon o tercer sinònim 

aporta un matís de significat diferent a la resta i prendre la decisió de reproduir-los en la 

llengua meta o no tenint sempre en compte el tipus de text i l‘encàrrec de traducció.  

 

Hi ha moltes obres en què es recullen llistes de doblets i triplets del llenguatge jurídic 

anglès; per exemple, Garner (1987) en presenta una de detallada. Al testament que hem 

traduït n‘hem trobat diversos com ara power and authority, by or under, disclaim or 

renounce i any and all, però a continuació us explicarem com hem resolt la traducció de 

last will and testament, make publish and declare i give and bequeath, tres dels doblets i 

triplets més recurrents dels testaments en anglès. 

 

- Last Will and Testament 

Aquest doblet s‘utilitza per encapçalar els testaments en anglès. En els seus 

orígens el terme will es feia servir per fer referència a la disposició en testament 



19 

 

de béns immobles mentre que testament es feia servir per fer referència a la 

disposició de béns mobles (Borja, 2005:297). En l‘actualitat, la majoria d‘autors 

coincideixen que es tracta d‘un doblet arcaic i, de fet, al Black’s Law Dictionary 

(2004) ja no es recull aquesta diferència i es tracten els termes will, testament i 

will and testament com a sinònims. Per això, tot i que alguns diccionaris 

bilingües recullen com a traducció d‘aquest doblet el terme testament i últimes 

voluntats, hem utilitzat tant sols el terme testament a la traducció.  

 

- Make, publish and declare  

Tal com expressa Vázquez (2006:22), ―aquest trinomi fa referència al fet 

d‘atorgar testament‖. Així com en el cas de last will and testament la majoria 

d‘autors coincideixen que es tracta d‘un doblet arcaic que no s‘ha de reproduir, 

en aquest cas hi ha divergència d‘opinions. Per exemple, Alcaraz (2001:370) 

reprodueix el trinomi i utilitza els verbs atorgar, declarar i publicar en la 

llengua meta, mentre que Doblas (1996:292) redueix el nombre de termes i tan 

sols utilitza el verb declarar. Per això, tal com expressa Borja (2005:79), sempre 

que la reducció de termes no impliqui la pèrdua d‘informació de l‘original, 

considerem que tenim dues opcions de traducció: reproduir el triplet i mantenir 

l‘estil del llenguatge jurídic anglès en la llengua meta o bé reduir-lo a un sol 

terme i aconseguir una solució més planera en català. En aquest cas, tenint en 

compte l‘encàrrec de traducció, ens hem decidit per la segona opció i hem 

traduït aquest trinomi pel verb declarar per aconseguir un llenguatge més fluït.  

 

- Give and bequeath 

Segons el Black’s Law Dictionary (2004) el verb give fa referència al fet de 

donar un bé de manera voluntària sense esperar res a canvi, mentre que el terme 

bequeath significa llegar béns en testament, normalment béns mobles. Tenint en 

compte aquestes definicions podríem traduir aquests verbs pels verbs donar i 

llegar, respectivament. No obstant això, a l‘Oxford English Dictionary (2001) es 

recull que el terme give en el context dels testaments significa llegar en general i 

que s‘utilitza com a sinònim de bequeath i devise en binomis com give and 

bequeath i give and devise. Per això, hem reduït el nombre de termes a la 

traducció i hem utilitzat tan sols el verb llegar.  
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4.1.2. Preposicions sufixades 

Borja (2000) anomena preposicions sufixades els arcaismes dels textos legals anglesos 

formats per la unió d‘adverbis amb preposicions com ara hereby, thereto, therefore, 

hereunder, thereof, whereof, etc. Tal com expressa Doblas (1996:302), aquests termes 

són un tret característic del llenguatge jurídic anglès i ajuden a cohesionar els textos, ja 

que permeten fer referències explícites a parts del text concretes. Com en el cas dels 

doblets, també hi ha moltes obres en què es recullen llistes d‘aquestes preposicions 

sufixades i la seva proposta de traducció. Per exemple, Borja (2000) en recull una de 

completa. En general, per conèixer el significat d‘aquests termes hem de substituir els 

adverbis here i there per this i that, respectivament, i hem d‘invertir l‘ordre de l‘adverbi 

i la preposició (Earle, 2005:73). Així, en referència a un document, hereby significaria 

by this document, therein significaria in that document, etc. No obstant això, tot i que 

aquestes llistes són útils per conèixer el significat d‘aquests termes, utilitzar aquest 

significat com a traducció no és sempre la millor opció, ja que en català tenim altres 

recursos per cohesionar el discurs de manera més natural com són els elements díctics 

(pronoms, possessius, etc.) (Payrató, 2003:65). A continuació recollim algunes 

preposicions sufixades que han sortit en la traducció objecte d‘estudi, el context en què 

s‘han emprat i la nostra proposta de traducció.  

 

- Thereof  

I direct that all estate and inheritance taxes and other taxes in the general nature 

thereof […] be paid by my Executor 

 

Disposo que el meu marmessor pagui els impostos sobre l‘herència i la resta 

d‘impostos de la naturalesa que siguin 

 

- Thereon 

I direct that all estate and inheritance taxes and other taxes in the general nature 

thereof (together with any interest or penalty thereon) […] be paid by my 

Executor 

 

Disposo que el meu marmessor pagui, del capital del patrimoni residual, els 

impostos sobre l‘herència i la resta d‘impostos, de la naturalesa que siguin (junt 

amb els seus interessos o penalitzacions)‖ 
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- Hereunder 

I hereby grant to my Executor and also to the Trustee of any trust established 

hereunder, the continuing absolute, discretionary power to deal with any 

property 

 

Atorgo al meu marmessor i també al fiduciari de qualsevol fideïcomís que 

s‘estableixi més endavant el poder continuat, absolut i discrecional 

d‘encarregar-se dels béns 

 

- Therein 

I sign and execute this instrument as my free and voluntary act for the purposes 

therein expressed 

 

El signo i l‘atorgo de manera voluntària per als efectes que s‘hi expressen 

 

Un cas especial és el de la preposició sufixada hereby. Segons Borja (2000:44), aquest 

terme s‘utilitza de manera abusiva en tot tipus de documents legals en oracions en què 

no aporta cap mena de significat com ara I hereby declare. No obstant això, tot basant-

se en la diferència que estableix Austin (1962) entre els actes constatatius i els 

performatius, Sarcevic (1997), entre d‘altres, comenta que aquesta preposició sufixada 

s‘utilitza en aquests contextos per explicitar que es tracta d‘actes performatius, és a dir, 

―d‘enunciats que duen a terme, en dir-los, l‘acció que enuncien‖ (Payrató, 2003:78). 

Així, en utilitzar el terme hereby en un enunciat com I hereby declare s‘incidiria en el 

fet que aquest enunciat constitueix una declaració. En català, considerem que aquest 

marcador de verbs performatius no és necessari i, per això, com veurem a continuació, i 

tenint en compte que l‘encàrrec de traducció ens ho permet, l‘hem omès a la traducció 

per reduir l‘extensió de les oracions i construir, així, un text més entenedor.  

  

- Hereby 

I, ______________, of _________________ (Address), do hereby make, 

publish and declare this to be my Last Will and Testament 

 

 Jo, ____________, amb domicili a ___________, declaro que aquest és el meu 

testament 
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4.1.3. Falsos amics 

Els falsos amics són ―mots de dues llengües diferents que, tot i tenir una forma similar 

(és a dir, tot i ser parònims), tenen un significat diferent i, per aquesta raó, poden causar 

problemes al traductor‖ (Ainaud, Espunya, i Pujol, 2003:227). Segons aquesta darrera 

font, 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 la traducció objecte d‘estudi hem trobat els 

dos falsos amics que descriurem a continuació.  

 

- Property 

Tal com explica Doblas (1996:316), el terme property i el terme propietat, el seu 

parònim en català, són termes que ―tenen significats diferents en les dues 

cultures que estudiem‖. Així, la propietat és 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‖ (Diccionari de dret civil, 2005). En canvi, el terme 

property, segons el Black’s Law Dictionary (2004), fa referència a ―any external 

thing over which the rights of possession, use, and enjoyment are exercised‖, és 

a dir, als béns que es posseeixen. Per tant, el terme property es tradueix al català 

pel terme béns, tot i que com esmenta Doblas (1996:317) hi ha algunes 

excepcions com el terme literary property que es tradueix per propietat 

intelectual.   

 

- Estate  

Tal com esmenta Doblas (1996:317), en el llenguatge general el terme estate se 

sol utilitzar en els mateixos contextos en què s‘utilitza el terme estat en català. 

No obstant això, en el llenguatge jurídic aquest terme pot adquirir un altre 

significat més restringit relacionat amb la propietat. Aquest és el cas de la 

traducció que hem realitzat. Alcaraz (2007) recull com a equivalents d‘aquest 

terme, entre d‘altres, els termes propietats, patrimoni de propietats, béns arrels, 

hisenda, herència i cabdal hereditari. Per saber quin equivalent és el més 

adequat hem d‘estudiar cada context determinat. En el cas de la traducció que 

hem realitzat, hem utilitzat el terme patrimoni perquè és el que s‘utilitza als 

testaments catalans que hem consultat en el mateix context en què s‘utilitza el 

terme estate al text original.  
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4.1.4. Termes sense equivalència 

En traducció jurídica, tal com esmenta Doblas (1996:314), a diferència del que es dóna 

en altres tipus de traducció, entren en joc dos ordenaments jurídics i dues cultures 

diferents i, en conseqüència, el traductor es pot trobar sovint amb conceptes de la 

llengua d‘origen que tan sols tinguin equivalents aproximats en la cultura meta o fins i 

tot que no hi existeixin. Tal com comenta Borja (2005:76), per resoldre la traducció 

d‘aquests termes sense equivalència el traductor ha de conèixer bé els dos sistemes 

jurídics en qüestió per poder prendre decisions de traducció adequades tenint en compte 

les prioritats de l‘encàrrec de traducció. Així, segons aquesta autora, depenent de les 

prioritats de l‘encàrrec, podem utilitzar recursos com deixar en la traducció els termes 

en la llengua original, fer traduccions explicatives o fer traduccions funcionals. Durant 

el procés de traducció del testament ens hem trobat tant amb termes que tenien 

equivalents aproximats, com ara Notary Public, com amb termes sense equivalent, com 

és el cas de Trust. Tot seguit explicarem com hem resolt la traducció d‘aquests dos 

termes tenint en compte les prioritats dels nostre encàrrec hipotètic de traducció.  

 

- Notary Public 

Tal com explica Doblas (1996:315), als Estats Units el Notary Public ―és un 

fedatari públic que atorga validesa als documents mitjançant la seva signatura i 

el seu segell‖. Per ser Notary Public no s‘ha de ser un professional del dret; els 

requisits els determina cada estat, però, en general, és necessari tenir 18 anys 

d‘edat o més i ser resident de l‘estat en què es vulgui exercir. A l‘Estat espanyol, 

en canvi, el notari té estudis de dret i, per això, a més d‘exercir les funcions d‘un 

fedatari públic en pot exercir altres; per exemple, pot assessorar els seus clients 

i, com hem esmentat anteriorment, és el que s‘encarrega de la redacció de 

documents com els testaments. Tenint en compte aquesta informació, segons les 

fonts que hem consultat durant el procés de traducció, podem traduir el terme 

Notary Public pel terme fedatari, cas en què seríem fidels al sentit de l‘original, 

o pel terme notari, que seria l‘equivalent funcional. En aquest darrer cas, com 

explica Doblas (1996:315), estaríem sobretraduint. Ara bé, la nostra traducció 

estaria més orientada cap a la cultura meta perquè la figura que coneix el client 

és la del notari i, de fet, és el terme notari el que s‘utilitza als testaments i a la 

legislació sobre la successió en català. Per tant, hi ha dues opcions de traducció 

possibles i n‘hem d‘escollir una en funció de la prioritat de l‘encàrrec de 
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traducció. En aquest cas, tenint en compte que la prioritat és que el client 

entengui el testament i que, en realitat, el notari espanyol a més d‘altres funcions 

també realitza les del Notary Public, ens hem decidit per la traducció funcional.  

 

- Trust 

El trust és una figura jurídica que s‘ha desenvolupat en l‘àmbit dels països del 

Common Law i que, tal com comenta Borja (2005:79), no té un equivalent 

exacte en l‘ordenament espanyol i català. Segons aquesta autora, existeix trust 

quan, mitjançant un instrument, una persona li transmet la propietat de 

determinats béns a una altra persona (trustee) perquè els administri en benefici 

d‘una altra (beneficiary). Mentre estigui vigent el trust, el trustee és el 

propietari dels béns i el beneficiary el que en rep els beneficis, però en 

extingir-se el trust els béns passen a ser propietat del beneficiary (Alcaraz, 

2007). Tal com esmenta Borja (2005:80), en el dret civil espanyol hi ha la 

substitució fideïcomissària, que, tot i que no es correspon en la seva totalitat 

amb la figura del trust, s‘hi assembla. Una de les diferències més notables 

entre aquestes figures és, segons aquesta autora, que en una substitució 

fideïcomissària ―a Espanya el fiduciari [trustee] no és el propietari dels béns 

sinó que tan sols els posseeix‖ fins que els transmet al seu beneficiari. Segons 

les fonts que hem consultat en el procés de traducció, tenim dues opcions per 

traduir el terme trust i els termes que designen les persones que hi intervenen: 

deixar-los en la llengua original per ser fidels a l‘original o buscar equivalents 

funcionals perquè el text sigui més natural i es llegeixi amb facilitat. Com que 

la prioritat del nostre encàrrec és que el client entengui la traducció hem decidit 

establir equivalents funcionals. En general, els diccionaris bilingües 

especialitzats recullen com a equivalent de trust, trustee i beneficiary els 

termes fideïcomís, fideïcomissari i beneficiari, respectivament. No obstant 

això, hem estudiat el capítol VI del llibre quart del Codi civil de Catalunya en 

què es regula la substitució fideïcomissària i considerem que el terme trust es 

podria traduir per substitució fideïcomissària o per fideïcomís segons el context 

i que els equivalents funcionals dels termes trustee i beneficiary en la nostra 

cultura són els termes fiduciari i fideïcomissari, respectivament.    
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4.2. Altres problemes 

A més dels problemes terminològics i fraseològics, durant el procés de traducció ens 

hem trobat amb altres tipus de problemes relacionats amb aspectes que afecten el text en 

el seu conjunt com l‘ús de majúscules i minúscules i l‘ús sexista del llenguatge. 

 

4.2.1. Majúscules i minúscules 

Tal com explica Borja (2000:28), als textos legals en anglès s‘utilitzen les inicials 

gòtiques en majúscula per destacar la importància d‘alguns termes, les majúscules en 

posició inicial per dignificar els càrrecs i les professions, i també paraules completament 

en majúscules per estructurar el text. En general, totes les fonts coincideixen que en 

català l‘ús de les majúscules pot tenir una funció demarcativa, per indicar l‘inici d‘una 

frase, o distintiva, per assenyalar els noms propis. Per tant, en general, els càrrecs, les 

professions i les parts de documents s‘escriuen en minúscula. Tot i això, també s‘ha de 

considerar l‘opció de mantenir l‘ús de les majúscules de l‘original perquè pot ser la més 

adequada per a alguns encàrrecs de traducció determinats. En aquest cas, com que la 

prioritat de l‘encàrrec és que el client entengui la traducció, considerem que no hi ha cap 

raó per mantenir l‘ús de les majúscules de l‘original i hem decidit adaptar aquest ús a les 

convencions de majúscules i minúscules catalanes. 

 

4.2.2. Ús sexista del llenguatge 

En anglès, ―els substantius en general no tenen cap atribució arbitrària de gènere‖ 

perquè ―el gènere es manifesta de manera encoberta‖ (Ainaud, Espunya, i Pujol, 

2003:159). Per això, quan s‘utilitza un substantiu per fer referència a persones de tots 

dos sexes hauríem d‘utilitzar en català tant la forma masculina com la femenina. No 

obstant això, en els textos catalans s‘utilitza sovint el masculí genèric, per fer referència 

tant al sexe masculí com al femení. Hi ha moltes institucions que proposen diferents 

maneres per incloure la dona en el llenguatge i acabar amb la discriminació lingüística, 

com ara utilitzar paraules aglutinants, expressions neutres o la forma masculina i 

femenina alhora separades per barres. Tot i això, les mateixes fonts que recomanen 

utilitzar aquests recursos, com l‘opuscle Criteris lingüístics del Departament de Justícia 

(2007), reconeixen que poden dificultar la lectura del text i, en aquests casos, admeten 

l‘ús del masculí genèric. Tenint en compte aquesta informació, i conscients del que la 

nostra decisió implica, hem decidit utilitzar el masculí genèric en la traducció perquè 

considerem que d‘aquesta manera serà més fàcil d‘entendre.  
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5. CONCLUSIÓ 

 

Quan vam començar aquest treball preteníem assolir tres tipus d‘objectius diferents: els 

d‘ampliació de coneixements, els del procés de traducció i els d‘aportació d‘informació 

útil per als traductors.  

 

Els primers objectius consistien, d‘una banda, a millorar els nostres coneixements sobre 

el dret de successions als Estats Units, Anglaterra, Espanya i Catalunya i, de l‘altra, a 

conèixer les característiques dels testaments en anglès i en català i familiaritzar-nos amb 

la seva terminologia i fraseologia. Considerem que hem assolit aquests objectius perquè, 

tant durant la fase prèvia a la traducció com durant el procés de traducció, hem consultat 

molta bibliografia sobre el dret de successions i les característiques dels testaments en 

les diferents cultures que contenia informació que no coneixíem i que ens ha estat de 

gran ajuda per entendre les diferències que hi ha entre el dret successori d‘aquests 

territoris. A més, durant el procés de traducció també hem comparat testaments en 

anglès i en català per veure quina terminologia s‘emprava en cada cas i això també ha 

contribuït a augmentar els nostres coneixements sobre el contingut i els trets d‘aquests 

instruments en les diferents cultures.  

 

Els objectius del procés de traducció consistien, d‘una banda, a realitzar una traducció 

de qualitat que satisfés l‘encàrrec hipotètic que ens havíem plantejat i, de l‘altra, a 

organitzar tota la informació que reuníssim durant el procés de traducció de manera 

clara perquè pogués ser consultada sense cap mena de dificultat. Quant a la traducció, 

ens satisfà el resultat final perquè considerem que s‘adequa a l‘encàrrec que ens havíem 

plantejat, ja que la prioritat era que el client entengués el contingut de l‘original i hem 

construït un text fidel a l‘original i que alhora sona natural en la llengua meta. Tot i 

això, som conscients que és millorable; la manera com hem resolt la traducció d‘algunes 

unitats no ens acaba de satisfer i no hem pogut continuar treballant en la seva millora 

per qüestions de temps. Quant a l‘organització de la informació, hem dedicat molt 

temps a la confecció del glossari i de les taules en què hem tractat els problemes de 

traducció no terminològics per presentar la informació de manera clara i creiem que ho 

hem aconseguit.   
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Finalment, els darrers objectius consistien a reunir un recull de textos paral·lels que 

fossin útils per facilitar la resolució dels diferents tipus de problemes que planteja la 

traducció de testaments de l‘anglès al català i també una bibliografia que pogués servir 

de referència per als futurs traductors d‘aquest tipus de textos. Quant als textos 

paral·lels, ens hagués agradat aconseguir més testaments en català i de diferents fonts, 

però ha estat difícil perquè es tracta de documents privats molt personals que no se 

solen publicar. Pel que fa a la bibliografia, en canvi, creiem que hem utilitzat moltes 

fonts que són útils per a la traducció de testaments de l‘anglès al català i algunes fins i 

tot per a la traducció de tot tipus de textos de l‘àmbit jurídic. Ara bé, algunes de les 

fonts tan sols ens han servit per resoldre algun problema de traducció determinat i no 

podem assegurar la seva utilitat en termes generals.  

 

Després de valorar els objectius que hem assolit i els que no, creiem que el resultat final 

ha estat satisfactori i que hem elaborat un treball que serà d‘utilitat per als futurs 

traductors de testaments de l‘anglès al català perquè proporciona les claus necessàries 

per resoldre molts dels problemes de traducció amb què aquests traductors es trobaran. 

No obstant això, considerem que, en general, els nostres objectius inicials eren massa 

ambiciosos per a un treball d‘una extensió tan limitada i que havíem de fer en un temps 

també limitat; preteníem elaborar un treball que tractés els problemes més importants 

que planteja la traducció al català d‘aquest tipus de textos, però per qüestions de temps 

no hem pogut abordar alguns problemes que considerem importants, com ara la manca 

de puntuació del testament original, i per qüestions d‘espai no hem pogut desenvolupar 

al cos del treball tots els problemes que hem tractat als annexos. Per això, no descartem 

continuar treballant en aquest projecte en el futur, ja que assolir els nostres ambiciosos 

objectius ens satisfarà tant en l‘àmbit personal com en el professional. A més, seria 

interessant ampliar l‘àmbit d‘estudi traduint testaments de la resta de territoris de parla 

anglesa per estudiar en quins trets es diferencien i poder tractar també aquestes 

diferències. Per últim, deixem les portes obertes que es continuï treballant en aquest 

model i que s‘utilitzi per tractar la traducció de qualsevol tipus de text jurídic perquè 

considerem que tota aportació en aquesta línia serà útil per als estudiants, traductors i 

professors d‘aquest àmbit d‘especialitat.   
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7. ANNEX 1: TEXT ORIGINAL 

 

LLEGENDA 

Unitat per al glossari 

Problemes de traducció 

 

LAST WILL AND TESTAMENT 

Last Will and Testament of _________________________ 

I, ____________________________, of ____________________________________ 

(Address), do hereby make, publish and declare this to be my Last Will and Testament, 

hereby expressly revoking all wills and codicils heretofore made by me. 

ARTICLE I 

I direct my Executor to pay my judicially enforceable debts, funeral expenses and the 

administrative expenses of my estate as soon after my death as practicable. Further, I 

direct that all estate and inheritance taxes and other taxes in the general nature thereof 

(together with any interest or penalty thereon), which shall become payable upon or by 

reason of my death with respect to any property passing by or under the terms of this 

Will or any codicil to it hereafter executed by me, or with respect to the proceeds of any 

life insurance policy or policies, or with respect to any other property (including 

property over which I have a taxable power of appointment) included in my gross estate 

for the purpose of such taxes, shall be paid by my Executor out of the principal of my 

residuary estate, and I direct that no part of any such taxes be charged against or 

collected from the person receiving or in possession of the property taxed, or receiving 

the benefit thereof, it being my intention that all such persons, legatees, devisees, 

surviving tenant by the entirety, appointees and beneficiaries receive full benefits 

without any diminution on account of such taxes. 

ARTICLE II 

I do give and bequeath to my _________________ (Spouse), 

______________________(Name), all my personal effects and all my tangible personal 



36 

 

property, including automobiles owned by me and held for my personal use at the time 

of my death, but excluding cash on hand in bank accounts in my own name, or 

securities, choses in action or other intangibles. 

In the event my ___________________ (Spouse) shall not survive me, then I give and 

bequeath all such tangible personal property to my surviving children, to be divided 

among them as they may agree. If any dispute shall arise among my children regarding 

the division of such property, my Executor shall have the power to make a final and 

binding determination as to the distribution of such property. 

ARTICLE III 

If my _________________ (Spouse), 

___________________________________(Name), shall survive me, I give, devise and 

bequeath to my ___________ (Spouse) cash, securities or other property of my estate 

(undiminished by any estate, inheritance, succession, death or similar taxes) having a 

value equal to the maximum marital deduction as finally determined in my federal 

estate tax proceedings, less the aggregate amount of marital deductions, if any, allowed 

for such tax purposes by reason of property or interests in property passing or which 

have passed to my ______________________ (Spouse) otherwise than pursuant to the 

provisions of this Article; provided, however, the amount of this bequest shall be 

reduced by the amount, if any, needed to increase my taxable estate (for federal estate 

tax purposes) to the largest amount that, after allowing for the unified credit against the 

federal estate tax, and the state death tax credit against such tax (but only to the extent 

that the use of such state death tax credit does not increase the death tax payable to any 

state), will not result in a federal estate tax being imposed on my estate. The term 

"maximum marital deduction" shall not be construed as a direction by me to exercise 

any election respecting the deduction of estate administration expenses, the 

determination of the estate tax valuation date, or any other tax election which may be 

available under any tax laws, only in such manner as will result in a larger allowable 

estate tax marital deduction than if the contrary election had been made. My 

_________________ (Spouse) shall have the sole discretion to select the assets which 

shall constitute this bequest. In no event, however, shall there be included in this 

bequest any asset or the proceeds of any asset which will not qualify for the federal 

estate tax marital deduction, and this bequest shall be reduced to the extent that it cannot 
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be created with such qualifying assets. My Executor shall value any assets selected by 

my ______________ (Spouse) for distribution in kind as a part of this bequest at the 

value of such asset at the date of distribution of such asset. 

ARTICLE IV 

All the rest of the property which I may own at the time of my death, real or personal, 

tangible and intangible, of whatsoever nature and where ever situated, including all 

property which I may acquire or become entitled to after the execution of this Will, 

including all lapsed legacies and devises, or other gifts made by this Will which fail for 

any reason (but excluding any property over or concerning which I may have any power 

of appointment), I bequeath and devise to my Trustee hereinafter named for the 

following uses and purposes and upon the following terms and conditions: 

1. Commencing with the date of my death, my Trustee shall pay to or apply for the 

benefit of my ___________________ (Spouse) during __________ (his/her) lifetime, 

all the net income from the trust in convenient installments but no less frequently than 

quarterly. 

2. In addition, my Trustee may pay to or apply for the benefit of my ___________ 

(Spouse) such sums from the principal of the Trust as in __________ (his/her) sole 

discretion shall be necessary or advisable from time to time for the medical care, 

support and maintenance of my ____________ (Spouse), taking into consideration to 

the extent my Trustee deems advisable, any other income or resources of my 

________________ (Spouse) known to the Trustee. 

3. In addition to the income and discretionary payments of principal from this Trust, 

there shall be paid to my ________________ (Spouse) during _____________ (his/her) 

lifetime from the principal of this Trust upon written request during the last month of 

each fiscal year of the Trust an amount not to exceed during such fiscal year the amount 

of Five Thousand Dollars ($5,000.00) or five (5) percent of the aggregate value of the 

principal of the Trust on the last day of each fiscal year without reduction for the 

principal payment for such fiscal year, whichever is greater. This right of withdrawal is 

noncumulative so that if my _____________ (Spouse) does not withdraw, during such 

fiscal year, the full amount to which (he/she) is entitled under this Article, 
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_________________ (his/her) right to withdraw the amount not withdrawn shall lapse 

at the end of that fiscal year. 

4. The provisions of this Trust in favor of my ________________ (Spouse) shall not be 

subject to attachment or be liable to be taken over for my ________________ (Spouses) 

debts by any legal process whatever; and if my _______________________ (Spouse) 

shall attempt to alienate, dispose of, anticipate, encumber, or create a charge upon the 

income or principal to which _____ (he/she) is entitled; or if _______ (he/she) shall 

become bankrupt or make or attempt to make any assignment for the benefit of 

creditors; or if the income or principal of this trust shall in any way be attached, 

diverted, seized or sequestered by any legal process, then the Trustee may immediately 

cease to pay income or principal to my ____________ (Spouse), and may, thereafter, 

apply such part of the income or principal or even a whole thereof as the Trustee shall 

deem wise for my ___________ (Spouse's) maintenance and support.5. Upon the death 

of my _______________ (Spouse), the entire remaining principal of the Trust shall be 

distributed in equal shares to my children, ______________________. In the event any 

child of mine is not living at the time of my ________________ (Spouse's) death, then I 

give such deceased child's share to the issue of such deceased child of mine, per stirpes. 

If any child of mine fails to survive me in accordance with the provisions of this Will 

and has died without issue, then such child's share shall be distributed among my 

surviving children, per stirpes.6. In the event any beneficiary under this Article has not 

reached the age of twenty-one (21) years, then the share of any such beneficiary shall be 

retained in trust and held, managed and distributed for the beneficiary's benefit. So 

much of the income from this trust and, if net income be at any time insufficient, so 

much of the principal of this trust as may be deemed necessary in the sole discretion of 

my Trustee (taking into account all other sources of income or support of the 

beneficiary of which my Trustee has knowledge) may be either paid to or expended on 

behalf of the beneficiary (whichever in the Trustee's sole discretion is deemed most 

appropriate) in order to ensure the support, maintenance, health, and education 

(including collegiate, vocational, professional, etc.) of the beneficiary. 

When the beneficiary reaches the age of twenty-one (21) years, the principal, together 

with any accumulations of income, shall be paid over and distributed to the beneficiary. 



39 

 

In the event that the beneficiary should fail to attain the age of twenty-one (21) years, 

the property being held for the beneficiary shall be paid over and distributed (i) to the 

beneficiary's issue, per stirpes, or in default of such, (ii) to the beneficiary's brothers and 

sisters and descendants of deceased brothers and sisters, per stirpes, or, in default of 

such, (iii) to my heirs, determined as if I had died at the time of such beneficiary's death, 

pursuant to the General Statutes of ____________________________ (State) as written 

on the date of this Will. 

If, at any time, the property held in trust for any beneficiary under this Article is an 

amount so small that, in the sole discretion of my Trustee, the continuation of the trust 

is not in the overall best interest of the beneficiary, then my trustee may (i) pay over and 

deliver such property to the beneficiary, or (ii) convert the trust assets into qualifying 

property and pay over and deliver such property to a suitable person as Custodian for 

the beneficiary and so terminate the trust. 

ARTICLE V 

My ________________ (Spouse) or _______ (his/her) personal representative may 

disclaim or renounce in whole or in part any gift, benefit, provision, or power in 

_______ (his/her) favor, including, without limiting the generality of the foregoing, any 

benefit payable to _____ (him/her) as my surviving beneficiary under any retirement 

plan, IRA, annuity, or insurance policy. Unless otherwise specifically provided 

elsewhere in my Will or any Declaration of Trust in existence at the time of my death, 

the gift, benefit, provision, or power, to the extent of the disclaimer or renunciation, 

shall become part of the residue of my estate and be disposed of as provided in Article 

______ of my Will. 

ARTICLE VI 

I appoint ___________________________ as my Executor. 

If ____ (he/she) should not survive me, or is unwilling or unable to complete the 

administration of my estate, I appoint _______________________________ as my 

Executor. I direct that my Executor or Contingent Executor, whichever shall serve, shall 

not be required to post bond. 
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ARTICLE VI 

I appoint ___________________________, as Trustee of any trust created herein. If 

____ (he/she) should not survive me, or is unwilling or unable to serve, I appoint 

___________ _____________________, as Trustee of any trust created herein. I direct 

that my Trustee shall not be required to post bond. 

ARTICLE VIII 

I hereby grant to my Executor and also to the Trustee of any trust established hereunder, 

the continuing absolute, discretionary power to deal with any property, real or personal, 

held in my estate or in any trust, as freely as I might in the handling of my own affairs. 

Such power may be exercised independently and without the prior or subsequent 

approval of any court or judicial authority, and no person dealing with the Executor or 

Trustee shall be required to inquire into the propriety of any of their actions. Without 

limiting any of the powers that my Trustee or Executor may have under the laws of 

_______________ (State) or of any state wherein the trust fund or assets of my estate 

may be situated, I hereby grant to my Trustee and Executor the following specific 

powers and authority in addition to and not in substitution of powers conferred by law: 

A. To make distributions in cash or in specific property, real or personal, or an 

undivided interest in such property, or partly in cash and partly in such property, and to 

do so without regard to the income tax basis for federal tax purposes of specific 

property allocated to any beneficiary. 

B. To sell, transfer or convey, at public or private sale and at such price or such terms 

and in such manner as said Trustee or Executor shall deem best, any property, real or 

personal, tangible or intangible, constituting a part or all of my estate or the trust, and to 

execute deeds or other instruments necessary to effect such sale, transfer or conveyance. 

C. To compromise and settle claims in favor of or against my estate or the trust estates. 

D. To hold and exercise any and all powers set forth in ______________ (State) 

General Statutes Sections _____________ (Statutes) as written on the date of my death, 

and these powers are hereby incorporated by reference and made a part of this 
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instrument and such powers are intended to be in addition to and not in substitution of 

the powers conferred by law. 

ARTICLE IX 

Any person who fails to survive me by _________ days shall be deemed to have 

predeceased me for purposes of succession to property under this Will. 

ARTICLE X 

If my ______________ (Spouse) and I shall die under such circumstances as to render it 

doubtful as to which of us died first, it shall be conclusively presumed that my 

_____________ (Spouse) _____________________ (Predeceased/Survived) me. 

IN WITNESS WHEREOF, I sign, seal, publish and declare this instrument to be my 

Last Will and Testament, this the ________ day of ___________________, _____. 

__________________________________  

__________________________________ 

I, ____________________________, the 

______________________(Testator/Testatrix) sign my name to this instrument this the 

_____ day of _________ (month), _____ (year) and being first duly sworn, do hereby 

declare to the undersigned authority that I sign and execute this instrument as my free 

and voluntary act for the purposes therein expressed, and that I am eighteen (18) years 

of age or older, of sound mind, and under no constraint or undue influence. 

__________________________________  

__________________________________ 

We, ____________________________ and ______________________________, the 

witnesses, sign our names to this instrument, being first duly sworn, and do hereby 

declare to the undersigned authority that the __________________ (Testator/Testatrix) 

signs and executes this instrument as ________________________ Last Will and 

Testament and _____ (he/she) signs it willingly, and that each of us, in the presence and 
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hearing of the ___________________, (Testator/Testatrix) hereby signs this Will as 

witness to the ________________ (Testators/Testatrixs) signing, and that to the best of 

our knowledge 

the ________________ (Testator/Testatrix) is eighteen (18) years of age or older, of 

sound mind, and under no constraint or undue influence. 

________________________________________ 

________________________________________ 

STATE OF _______________________ 

COUNTY OF _____________ 

Subscribed, sworn to and acknowledged before me by _________________________, 

the ___________________, (Testator/Testatrix) and subscribed and sworn to before me 

by __________________________________ and 

________________________________, witnesses, this the _______ day of 

_______________ (month), _____ (year). 

________________________________________ 

Notary Public 

My Commission Expires :______________________ 

 

Warning: 

These forms are provided AS IS. They may not be any good. Even if they are good in 

one jurisdiction, they may not work in another. And the facts of your situation may 

make these forms inappropriate for you. They are for informational purposes only, and 

you should consult an attorney before using them.  
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8. ANNEX 2: GLOSSARI 

 

Tal com hem comentat a la introducció, el glossari que presentem a continuació es basa 

en el model dissenyat per la professora Lisa Gilbert Odell per a les assignatures de 

traducció especialitzada juridicoeconòmica anglès-català. Es tracta d‘una taula de dues 

columnes en què tractem les unitats terminològiques i fraseològiques la resolució de les 

quals ens ha plantejat més problemes. Aquestes unitats són les que hem marcat en color 

groc al text original  (annex 1).  

 

La columna de l‘esquerra de la taula comprèn, en cel·les diferents, les unitats 

terminològiques i fraseològiques que hem destacat en groc al text original en l‘ordre en 

què hi apareixen. Per destacar aquestes unitats, les hem escrit en versaletes i negreta i 

les hem subratllat. A la columna de la dreta, en canvi, es pot observar el procés de 

traducció que hem seguit per resoldre la traducció de cadascuna de les unitats. 

Concretament, cadascuna de les cel·les d‘aquesta columna consta de: 

 

1. Títol del text original, assignatura i any acadèmic. En aquest cas veureu el títol 

TA JE 0910 “Last Will and Testament” en què TA JE significa Treball 

Acadèmic de Traducció Juridicoeconòmica.  

2. Fragment original en què s‘utilitza la unitat terminològica o fraseològica entre 

cometes i amb la unitat subratllada.  

3. Solució de traducció que hem adoptat en negreta. 

4. Traducció al català del fragment original en què s‘utilitza la unitat 

terminològica o fraseològica entre cometes i amb la traducció d‘aquesta unitat 

al català subratllada. 

5. Procés de traducció seguit per arribar a la solució adoptada. Els passos a seguir 

depenen de cada unitat però, en general, seguim els següents:  

- consulta de diccionaris monolingües especialitzats en anglès. Utilitzem 

3 caràcters (normalment lletres) per a cada font de consulta i a la 

bibliografia del glossari es troben aquests caràcters i les fonts a què fan 

referència. Per exemple, al glossari s‘utilitzen els caràcters DTJ per fer 

referència al Diccionario de Términos Jurídicos de Alcaraz, 2007. 

- consulta de diccionaris bilingües anglès-català especialitzats 

- consulta dels possibles equivalents en monolingües en català 
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- consulta de textos paral·lels. Utilitzem els caràcters TP1, TP2, etc. per 

fer referència a text paral·lel 1, 2, etc., respectivament. Les fonts d‘on 

hem extret els textos paral·lels es troben a la bibliografia dels texos 

paral·lels (annex 4).  

- Finalment, destaquem en groc la informació que considerem important 

d‘aquest procés.  

6. Explicació de la solució que hem adoptat en negreta i cursiva, si ho considerem 

convenient.  

 

Al testament original s‘utilitzen unitats terminològiques i fraseològiques pròpies del 

dret de successions, del llenguatge jurídic general i d‘altres àmbits d‘especialitat o del 

llenguatge general. Com a novetat, perquè els lectors del treball puguin conèixer en quin 

àmbit s‘utilitza cada unitat i puguin identificar de seguida la terminologia i fraseologia 

pròpia del dret de successions i, concretament, dels testaments, hem intentat classificar 

aquestes unitats segons la llegenda que veureu a continuació.  

 

8.1. Glossari 

 

LLEGENDA 

dret de successions i 

testaments 

llenguatge jurídic general 

altres  

 

lexical 

problems 

research and solutions 

LAST WILL 

AND 

TESTAMENT  

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―Last Will and Testament‖ 

 

 Testament 

 

―Testament‖ 
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BLD    will  

A document by which a person directs his or her estate to be 

distributed upon death. –Also termed testament; will and 

testament; testamentary instrument.  

BLD    last will 

The most recent will of a deceased; the instrument 

ultimately fixing the disposition of real and personal 

property at the testator‘s death. –Also termed last will and 

testament.  

 

TP7 

 

TÍTOL II 

 

La successió testada 

 

Capítol I 

 

Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries 

 

[…] 

 

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 421-2 

 

Contingut del testament 
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En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la 

institució d'un o més hereus i pot establir llegats i altres 

disposicions per a després de la seva mort. 

 

DOB 

 

―En la actualidad, la distinción entre ambos términos resulta 

absoleta y ambos pueden intercambiarse, ya que son sinónimos, si 

bien el término que con mayor frecuencia se emplea es will. El 

doblete last will and testament, a diferencia de lo que ocurría en 

sus orígenes hoy resulta redundante pues con el término will o 

testament se alude tanto a los bienes muebles como inmuebles. Por 

tanto, esta distinción y su expresión son arcaicas y, pese a estar 

desfasadas, se siguen empleando en inglés. Esta expresión suele 

encabezar el documento aunque en el cuerpo de éste se utiliza el 

término will. De todo lo expuesto con anterioridad se deduce que 

la expresión last will and testament debe traducirse como 

testamento y no como testamento y última voluntad‖.  

 

BOR 

 

―En los testamentos, los primeros dobletes y tripletes que 

encontramos son will and testament y give, devise and bequeath.. 

Conviene señalar que no se trata de sinónimos en inglés, will se 

refiere a la última voluntad respecto de los bienes inmuebles del 

testador, mientras que testament se refiere a las disposiciones 

sobre bienes muebles. Ahora bien, en español no tenemos un 

doblete para reflejar estos matices semánticos y en inglés actual, al 

utilizarse de forma conjunta, tampoco tienen un valor significativo 

especial‖. 

 

Discussió: Last will and testament és la fórmula que s’utilitza per 
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encapçalar els testaments americans. Hem buscat textos 

especialitzats en anglès que parlin sobre el tema dels testaments i 

hem observat que s’utilitzen els termes last will, will, testament, o 

last will and testament indistintament. A més, hem consultat 

alguns llibres que aborden el tema de la traducció d’aquesta 

fórmula i els seus autors coincideixen que last will and testament 

és un doblet arcaic i que s’hauria de traduir per testament i no 

per testament i darreres voluntats. Per això, encara que la 

majoria de diccionaris bilingües diuen que last will fa referència a 

les darreres voluntats i testament al testament, hem decidit 

utilitzar tant sols el terme testament, tenint en compte també que 

és el terme que s’utilitza al Codi Civil de Catalunya.   

ADDRESS TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―I, ______________, of _________________ (Address), do hereby 

make, publish and declare this to be my Last Will and Testament,‖ 

 

amb domicili a 

 

―Jo, ____________, amb domicili a ___________, declaro que 

aquest és el meu testament‖ 

 

 

BLD    address 

n. 1. The place where mail or other communication is sent.  

MWD  address 

5 a : a place where a person or organization may be 

communicated with 

IEC     adreça 

f. [LC] Indicació del lloc on hom habita. 

IEC     domicili 

1 m. [LC] [DR] [AD] Lloc de residència d‘un individu o 

d‘una família. He tingut sempre el meu domicili a Maó. 
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Establir el seu domicili en tal ciutat. Canvi de domicili. Un 

pobre sense domicili. 

3 m. [LC] [DR] [AD] Lloc on legalment es considera 

establerta una persona o una entitat per al compliment dels 

seus deures, per a l‘exercici dels seus drets, per a la 

localització jurídica, etc. Domicili polític. Domicili social. 

Inviolabilitat del domicili. Violació de domicili.  

 

TP6 

 

―El senyor *, major d'edat, * (solter, vidu, divorciat, etc.), veí de *, 

amb domicili a * Exhibeix DNI número *.‖ 

 

TP3 

 

―veí de Santa Coloma de Gramenet, domiciliat al carrer del Pi, 5, 

baixos.‖ 

 

TP9 

 

Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la 

Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al 

carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 769 00 34. 

 

Discussió: El terme que s’utilitza en els testaments catalans per 

fer referència al lloc de residència és el de domicili. Ara bé, en els 

testaments en català que hem consultat, darrere del terme domicili 

tan sols s’indica el nom del carrer, el número de l’habitatge, etc., 

però no el nom de la ciutat. Per expressar la ciutat s’utilitzen 

expressions com natural de o veí de. No obstant això, finalment 

hem decidit utilitzar tant sols la construcció amb domicili a 

perquè al text original tan sols s’utilitza un terme (address) i 

perquè hem consultat la publicació Documentació jurídica i 
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administrativa de la Secretaria de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya (2002) i hem observat que en gran 

quantitat de documents administratius s’utilitza aquesta 

construcció per introduir l’adreça completa amb el nom de la 

ciutat inclòs.  

HEREBY TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―I, ______________, of _________________ (Address), do hereby 

make, publish and declare this to be my Last Will and Testament,‖ 

 

Ø 

 

―Jo, ____________, amb domicili a ___________, declaro que 

aquest és el meu testament‖ 

 

 

DTJ    hereby 

(por este acto, por este medio, de este modo) 

 

MAY 

 

―En los contratos (como en otros documentos jurídicos) en inglés 

son muy frecuentes las partículas múltiples como hereby, thereby, 

thereon, hereinafter, etc. Todas ellas comienzan por here o por 

there, dependiendo de si se refieren al documento que estamos 

leyendo o a otro documento que ha sido mencionado anteriormente. 

Generalmente su uso es innecesario porque el contexto deja 

suficientemente clara la referencia: I do hereby certify that → El 

abajo firmante certifica por la presente que → El abajo firmante 

certifica que. Se usan mucho más en inglés que en español.‖ 

 

DOB 
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―Otro rasgo arcaizante del discurso jurídico inglés lo representa la 

unión de un adverbio a una preposición, como hereby, within, 

hereunto y expresiones del tipo in witness whereof. Estos términos 

son bastante útiles debido a la referencia precisa que hacen a 

algunas partes del documento‖ 

 

BO2 

 

―Uno de los rasgos que da a los textos legales su sabor 

inconfundible es el empleo de arcaísmos formados con 

preposiciones sufijadas (suffixed prepositions), como hereto, 

thereon, etc. En general, los defensores de la modernización del 

lenguaje legal abogan por su eliminación, especialmente cuando son 

innecesarios y se utilizan únicamente para dar al texto un estilo más 

formal y pomposo. Un ejemplo claro de esta redundancia es el 

término hereby, que se utiliza profusamente en todo tipo de 

documentos legales como muletilla carente de significado. La frase 

I hereby declare no tiene más poder de significado que I declare.‖  

 

Discussió: tal com podem observar als dos llibres anteriors, un 

dels trets de l’anglès jurídic és l’ús d’adverbis units amb 

preposicions com el cas de hereby. Aquests termes poden ser útils 

perquè cohesionen el text; permeten fer referències explícites a 

alguna part del text concreta. No obstant això, tal com expressa 

Anabel Borja (2000) moltes vegades aquests termes són 

redundants i es poden ometre sense alterar el significat en la 

traducció. Creiem que aquesta és la situació en què ens trobem i, 

per això, hem omès la traducció del terme hereby en aquest cas.  

MAKE PUBLISH 

AND DECLARE 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―I, ______________, of _________________ (Address), do hereby 

make, publish and declare this to be my Last Will and Testament,‖ 
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declaro  

 

―Jo, ____________, amb domicili a ___________, declaro que 

aquest és el meu testament‖ 

 

 

VAZ 

«I hereby do make, publish and declare: Este trinomio hace 

referencia al hecho de ―otorgar testamento‖, que es precisamente la 

expresión empleada en español. »  

 

BLD    make 

to legally perform, as by executing, signing, or delivering (a 

document) 

BLD     publish 

To declare (a will) to be the true expression of one‘s 

testamentary intent 

MWD  declare 

to make known formally, officially, or explicitly 

 

BOR 

 

―La soluciones de traducción posibles son varias: podemos eliminar 

términos […] y podemos conservar ese carácter ceremonial, ese 

tono arcaizante que tienen los testamentos ingleses. Con la primera 

opción ganamos en economía del lenguaje, mientras que con las 

segunda conservamos el sabor tan característico del original. En el 

caso de los dobletes y tripletes hay que asegurarse de que al reducir 

términos no se está eliminando significado, sino sólo modificando el 

estilo.‖ 

 

DOB 
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―Estos dobletes y sucesiones de tres términos se emplean con mucha 

frecuencia en inglés y responden al afán de precisión propio de este 

tipo de discurso. Se busca ante todo la exactitud conceptual y la 

claridad, el deseo de matizar justifica su empleo. En cambio, en 

español se suele resumir a un solo término, pues reproducir estos 

dobletes podría ser redundante e incluso incorrecto.  

 

ALT 

make publish and declare = por la presente otorgo, publico y declaro 

 

DOB 

make publish and declare = declaro 

 

Discussió: Segons el que hem estudiat tenim dues opcions per 

traduir aquesta frase, bé reproduir el triplet i mantenir l’estil del  

llenguatge jurídic anglès, bé reduir-lo a un sol terme per evitar la 

redundància i aconseguir una solució més planera en català. 

Tenint en compte l’encàrrec de la nostra traducció i que en aquest 

cas si reduïm termes no eliminem informació de l’original, ens 

hem decidit per la segona opció perquè el resultat serà un text 

menys recarregat i més entenedor pel nostre client en la llengua 

meta.  

JUDICIALLY 

ENFORCEABLE  

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

―I direct my Executor to pay my judicially enforceable debts‖ 

 

judicialment executables 

 

“Disposo que el meu marmessor pagui els meus deutes judicialment 

executables” 

 

 

MWD   judicial 

1 a : of or relating to a judgment, the function of judging, 
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the administration of justice, or the judiciary <judicial 

processes> b : belonging to the branch of government that is 

charged with trying all cases that involve the government 

and with the administration of justice within its jurisdiction 

MWD   enforce 

1 : to give force to : STRENGTHEN 

5 : to carry out effectively <enforce laws> 

— en·force·abil·i·ty \-ˌf  r-sə-ˈbi-lə-tē\ noun  

— en·force·able \-ˈf  r-sə-bəl\ adjective  

— en·force·ment \-ˈf  r-smənt\ noun  

DTJ      enforceable 

(ejecutable, defendible ante los tribunales, con fuerza 

ejecutiva, con fuerza legal, exigible por ley o por los 

beneficiarios, que se puede hacer cumplir, ejecutorio) 

ENC    ejecutable 

executable 

IEC      executable 

adj. [LC] Que pot ésser executat. 

IEC      executar 

1 1 v. tr. [LC] [AD] Donar efecte (a una cosa manada, 

resolta, projectada). Executar un contracte. Executar les 

ordres rebudes. Executar un pla. Executar una sentència. 

IEC     judicialment 

adv. [LC] [DR] Per procediment judicial. 

 

ALA  

Are not enforceable = sean imposibles de ejecutar 

Provisions which are enforceable = provisiones que sean ejecutables 

ESTATE  

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―the administrative expenses of my estate‖ 

 

patrimoni 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/strengthen
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―les despeses derivades de l‘administració del meu patrimoni‖ 

 

 

MWD   estate 

(1) : POSSESSIONS, PROPERTY; especially : a person's 

property in land and tenements <a man of small estate> (2) 

: the assets and liabilities left by a person at death  

CLD     estate  

LEGAL  

everything that a person owns when they die  

DTJ      estate 

propiedades (patrimonio de), bienes raíces, hacienda; 

pertenencia; herencia, caudal hereditario, masa hereditaria, 

activo neto relicto. [Exp: estate administration (liquidación 

de una sucesión)] 

IEC     patrimoni 

2 1 m. [LC] [DR] [ECT] Conjunt de béns, de valors i de 

crèdits que posseeix una persona o una institució. 

Patrimoni reial. Patrimoni de l‘Estat. 

GDL    herència 

f 1 DR CIV Massa de drets, obligacions i béns que, mort el 

causant (titular), poden ésser transmesos a un tercer, dit 

hereu o legatari. 

 3 f. [LC] [DR] Dret d‘heretar. Renunciar a l‘herència.. 

DDC    patrimoni 

Conjunt de béns que jurídicament és considerat com una 

universalitat.  

DDC    herència 

Conjunt de drets, béns i obligacions del causant que no 

s‘extingeixen per la mort i que es transmeten a l‘hereu.  

IEC      hisenda 

2 f. [ECT] [AD] Conjunt de béns i de riqueses que una 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/possessions
http://www.merriam-webster.com/dictionary/property
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persona física o jurídica té. Hisenda pública. Hisenda 

municipal. Hisenda de la Generalitat 

DDC    administrador-a 

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.  

 

TP3 

 

―per al cas que els hereus no arribessin a un acord directe pel que fa 

al repartiment del patrimoni heretat‖ 

 

TP4 

 

―Les persones cridades a l‘administració dels béns de cada grup de 

néts, exerciran també la tutela d‘aquests, mentre siguin menors 

d‘edat, pel que fa al patrimoni que els correspon en aquesta 

herència.‖ 

 

DOB 

 

―I give to my wife, ___________, my entire estate‖ = ―lego a mi 

cónyuge, ________, todo mi patrimonio‖ 

 

ALA 

my property and estate = mis bienes y patrimonio 

 

Discussió: Hem descartat el terme hisenda perquè creiem que no 

s’utilitza en el context de la traducció, ja que no apareix als textos 

paral·lels ni a la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del Codi de 

successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya. Pel 

que fa als termes patrimoni i herència, hem observat que 

s’utilitzen els dos però en contextos diferents. Si mirem les seves 
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definicions veurem que són semblants però que hi ha algun tret 

que els diferencia, ja que el patrimoni és el conjunt de béns que 

posseeix una persona considerat com una universalitat mentre 

que l’herència també fa referència al conjunt de béns però d’un 

causant i des del punt de vista que es tracta de béns que es 

transmeten a hereus o legataris. Tot i les semblances dels termes, 

els dos fan referència al conjunt de béns d’una persona, finalment 

hem decidit utilitzar el terme patrimoni perquè creiem que 

s’utilitza als textos paral·lels en el mateix context, perquè dos 

autors de referència l’utilitzen en les seves traduccions com a 

traducció del terme estate i perquè en la definició del terme 

administrador-a del Diccionari de dret civil de la Generalitat de 

Catalunya (2005) es recull que es tracta d’una persona que 

administra el patrimoni, que és el context exacte en què apareix 

aquest terme en el text original.  

ESTATE AND 

INHERITANCE 

TAXES 

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

―I direct that all estate and inheritance taxes and other taxes […] 

shall be paid by my Executor ‖ 

 

Impostos sobre la successió  

 

―disposo que el meu marmessor [...] pagui els impostos sobre la 

successió‖ 

 

 

BLD     estate tax 

A tax imposed on the transfer of property by will or by 

intestate succession.  

BLD     inheritance tax 

1. A tax imposed on a person who inherits property from 

another (unlike an estate tax, which is imposed on the 

decedent‘s estate).  
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WAP 

―What's the difference between an inheritance tax and an estate 

tax? 

An inheritance tax is a tax imposed on the people (beneficiaries) 

who receive property from the deceased. The tax is calculated 

separately for each beneficiary, and each beneficiary is responsible 

for paying his or her own inheritance taxes. Those states that have 

inheritance taxes frequently tax spouses and children of the 

deceased at lower rates than other heirs. 

An estate tax is a tax imposed on the deceased's estate as a whole. 

The executor fills out a single estate tax return and pays the tax out 

of the estate's funds. The heirs will only be held liable for the tax if 

the executor fails to pay it. 

The federal government imposes an estate tax on all citizens and 

residents of the United States. It imposes no inheritance tax. Every 

estate gets an estate tax deduction for all property received by the 

deceased's spouse, as well as a $3.5 million standard exemption for 

all other property. Thus, many middle class Americans will owe no 

federal estate tax.‖ 

 

FIA      estate tax  

impuesto sobre sucesiones  

DTJ      inheritance tax  

impuesto sobre sucesiones 

 

ETR     impost sobre successions  

―Impost directe al qual estan subjectes les persones 

físiques que incorren en un dels fets següents: 

a) Adquisicions de béns i drets per herència, llegat o 

qualsevol altre títol successori. 

b) Adquisicions de béns o drets per donació o per 

qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït entre vius. 

c) Adquisicions derivades d'assegurances sobre la vida, 
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sempre que la persona contractant no sigui alhora la 

persona beneficiària de la pòlissa.‖ 

 

Discussió: Als Estats Units hi ha dos tipus d’impostos que 

graven la transmissió dels béns. Tots els diccionaris i les fonts 

consultades coincideixen que l’equivalent de inheritance tax en 

català és l’impost sobre successions i donacions. Pel que fa al 

terme estate tax tots els diccionaris el recullen com a sinònim de 

inheritance tax. No obstant això, al Black’s Law Dictionary, a 

més de a altres fonts, es diferencien aquests dos impostos. El 

primer sí que és com l’impost sobre successions català però el 

segon és un impost sobre tot el patrimoni del testador que ha de 

pagar el marmessor de l’herència abans de procedir a la partició 

dels béns. Aquest impost no existeix aquí perquè la figura del 

marmessor no és obligatòria per atorgar testament. Com que la 

prioritat d’aquesta traducció és que el client l’entengui i tenint 

en compte que després d’aquesta ordre la testadora torna a 

explicitar que el marmessor ha de pagar qualsevol impost que 

gravi els seus béns, hem decidit traduir el sintagma state and 

inheritance taxes pel genèric els impostos sobre la successió, 

que s’entén en català i engloba tots els impostos que gravin la 

transmissió de béns.  

THEREOF TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―I direct that all estate and inheritance taxes and other taxes in the 

general nature thereof ‖ 

 

que siguin 

 

―disposo que el meu marmessor pagui els impostos sobre l‘herència 

i la resta d‘impostos de la naturalesa que siguin‖ 

 

MWD  thereof 
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Date: before 12th century 

1 : of that or it 

2 : from that cause or particular  

 

DTJ      thereof 

(de eso mismo, perteneciente al, a lo mismo, etc.) 

THEREON TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―I direct that all estate and inheritance taxes and other taxes in the 

general nature thereof (together with any interest or penalty 

thereon)‖ 

 

els seus 

 

―disposo que el meu marmessor pagui, del capital del patrimoni 

residual, els impostos sobre l‘herència i la resta d‘impostos, de la 

naturalesa que siguin (junt amb els seus interessos o 

penalitzacions),‖ 

 

MWD  thereon 

Date: before 12th century 

1 : on that <a text with a commentary thereon> 

 

ENC    thereon 

sobre això 

 

PROPERTY TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―with respect to any property passing by or under the terms of this 

Will‖ 

 

Bé 
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―respecte de qualsevol bé que es transmeti d‘acord amb les 

disposicions d‘aquest testament‖ 

 

 

BLD   property 

              2. Any external thing over which the rights of possession, 

use, and enjoyment are exercised  

DTJ     property 

n: bienes, pertenencias; inmueble, bienes inmuebles, 

propiedad; haberes. [La palabra property, en términos 

generales, se aplica a cualquier cosa de la que uno es el 

dueño o propietario; aunque siempre hay que tener en cuenta 

el contexto, se suele entender como ―bienes raíces‖].  

 

DOB 

 

―Property y « propiedad » son términos que tienen significados 

distintos en las dos culturas que estudiamos.‖ 

―« Propiedad » es según el artículo 609 del Código civil el derecho 

que sobre los bienes se adquiere por la ley, por donación, por 

sucesión testada o intestada y mediante ciertos contratos y es 

equivalente en inglés al término ownership o estate.‖ 

―Property equivale en español al término «bienes» y designa según 

el artículo 333 del Código civil a todas las cosas que son o pueden 

ser objeto de apropiación, sean bienes muebles o inmuebles.‖ 

BY OR UNDER TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―with respect to any property passing by or under the terms of this 

Will‖ 

 

d’acord amb 

 

―respecte de qualsevol bé que es transmeti d‘acord amb les 
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disposicions d‘aquest testament‖ 

 

 

GAR 

Doublets 

[...] 

by and under 

PROCEEDS TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―or with respect to the proceeds of any life insurance policy or 

policies‖ 

 

capital 

 

―o respecte del capital d‘una o més assegurances de vida‖ 

 

 

BLD   proceeds 

              n. 1. The value of land, goods, or investments when 

converted into money; the amount of money received from 

a sale. 2. Something received upon selling, exchanging, 

collecting, or otherwise disposing of collateral.  

DTJ     proceeds 

(MERC ganancias, frutos, productos, producto neto o 

líquido de una operación) 

DDC   assegurança 

            Sin. Compl. contracte d’assegurança 

 

              Contracte aleatori pel qual una part garanteix a l‘altra, en 

cas que es produeixi l‘esdeveniment el risc del qual és 

objecte de cobertura, una indemnització, un capital, una 

renda o altres prestacions convingudes a canvi del 

pagament d‘un preu.  
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TP10   

―Característiques de l’assegurança de vida 

Objectiu de l’assegurança 

Assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades. 

Garantir la tranquil·litat econòmica i emocional a l‘assegurat i 

als seus familiars. A més, proporciona una relació excel·lent 

capital assegurat / import de la prima. 

[...] 

En cas de defunció de l'assegurat, els beneficiaris rebran el capital 

assegurat..‖ 

 

IEC     capital 

m. [LC] [ECT] [AD] Fons de riquesa acumulada, diners que 

hom posseeix. Té molts milions de capital. S‘ha gastat les 

rendes i ara es menja el capital. Capital empenyorat, 

hipotecat. 

LIFE 

INSURANCE 

POLICY 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―or with respect to the proceeds of any life insurance policy or 

policies‖ 

 

assegurança de vida 

 

―o respecte del capital d‘una o més assegurances de vida‖ 

 

 

BLD   insurance policy 

              n. 1. A contract of insurance. 2. A document detailing such 

a contract 

BLD   life insurance 

              An agreement between an insurance company and the 

policyholder to pay a specified amount to a designated 
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beneficiary on the insured‘s death.  

DTJ     life insurance policy 

(SEGUR [póliza de] seguro de vida) 

IEC      pòlissa 

              f. [HIH] [DR] [ECT] Document justificatiu d‘un contracte 

d‘assegurança, de noli, de subministrament d‘aigua, de 

llum, etc. Pòlissa de crèdit. Pòlissa d‘assegurança 

d‘incendis. Pòlissa de transport. 

DDC   assegurança 

            Sin. Compl. contracte d’assegurança 

 

              Contracte aleatori pel qual una part garanteix a l‘altra, en 

cas que es produeixi l‘esdeveniment el risc del qual és 

objecte de cobertura, una indemnització, un capital, una 

renda o altres prestacions convingudes a canvi del 

pagament d‘un preu.  

IEC     assegurança 

2 f. [ECT] [DR] Contracte mitjançant el qual, a canvi d‘una 

prima, pagada d‘un cop o anualment, mensualment, etc., és 

garantit algú contra un risc. Companyia d‘assegurances. 

Assegurança de vida. 

 

Discussió: hem decidit utilitzar assegurança de vida i no pòlissa 

d’assegurança de vida perquè en català, contràriament al que 

passa amb el terme anglès policy, el terme pòlissa tan sols fa 

referència al document que justifica el contracte d’assegurança i 

no al contracte en si i creiem que en aquest cas en el text original 

no es  fa referència al document sinó al contracte.  

TAXABLE 

POWER OF 

APPOINTMENT 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―with respect to any other property (including property over which I 

have a taxable power of appointment)‖ 
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facultat de nomenar els beneficiaris 

 

―respecte de qualsevol altre bé del meu patrimoni brut (inclosos els 

béns de què tingui facultat de nomenar els beneficiaris‖ 

 

GFT     power of appointment  

The authority given by one person to another under a trust 

agreement or Will to decide who will receive and enjoy an 

interest in property. 

BLD    power of appointment  

              A power created or reserved by a person having property 

subject to disposition, enabling the donee of the power to 

designate transferees of the property or shares in which it 

will be received; esp., a power conferred on a donee by 

will or deed to select and determine one or more recipients 

of the donor‘s estate or income.  

DTJ     power of appointment 

n: derecho, facultad o capacidad de disponer de una 

propiedad nombrando a un beneficiario. [Este poder, que es 

parecido a un trust, nace de un poderdante o donor y lo 

ejerce el donatario o donee, en su calidad de nominador o 

appointer para designar al beneficiario de la propiedad 

objeto del poder.] 

FIA      power of appointment 

derecho de designar, facultad de designar 

DTB    power of appointment 

poder de nombramiento o designación 

DTJ     taxable 

 gravable, imponible, tributable 

 

TP11 

 

―Interest in Trusts. If the decedent is a beneficiary of a trust that 
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holds (or held upon formation) US assets, the interest in the trust is 

considered for US estate tax purposes even if the trust is a foreign 

trust. Thus if the decedent held a taxable power of appointment over 

the trust, the assets subject to that power would generally be 

included in the taxable estate.‖ 

 

 

WEP    power of appointment 

 

This the right to designate who gets income or assets. For 

instance assets may be left on death to a trustee to hold for 

the benefit of the decedent's spouse for the spouse's life, and 

to pay the assets on the spouse's death to whomever the 

spouse designates. The spouse has a power of appointment. 

It is called a general power of appointment because the 

spouse can designate anyone. If the trust provided the 

spouse could designate only among a certain class of people 

or institutions, such as descendants or charities, the power 

would be called a limited or special power of appointment. 

If someone has only the right to income from assets for life 

then those assets are not usually in their taxable estate when 

they die. At least if they received the life interest from 

someone else. However, if they have a general power of 

appointment over the assets on their death the assets will be 

in their taxable estate. 

 

Discussió: Després de consultar moltes fonts com ara el US Code, 

hem arribat a la conclusió que un taxable power of appointment 

és un general power of appointment. En el context de la 

traducció, el terme taxable power of appointment fa referència al 

fet que el testador té facultat de nomenar els beneficiaris d’uns 

béns que quan es mori passaran a formar part del seu patrimoni 

subjecte a impostos. No hem traduït l’adjectiu  taxable (subjecte a 
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impostos) perquè en el context en què apareix el sintagma taxable 

power of appointment en la traducció ja s’entén que fa referència 

a béns que passaran a formar part del patrimoni subjecte a 

impostos. Finalment, hem decidit traduir el terme power of 

appointment mitjançant una explicació del seu significat, tot 

explicitant que és la facultat de nomenar els beneficiaris d’uns 

béns, ja que no tenim un equivalent funcional en la nostra 

cultura.  

BE CHARGED 

AGAINST OR 

COLLECTED 

FROM 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―I direct that no part of any such taxes be charged against or 

collected from the person receiving or in possession of the property 

taxed‖ 

 

  pagar 

 

―Eximeixo les persones que rebran, posseeixen el bé gravat o 

gaudiran del seu benefici de pagar aquests impostos‖ 

 

 

MWD  charge 

5 a (1) : to impose a financial burden on <charge his estate 

with debts incurred> (2) : to impose or record as financial 

obligation <charge debts to an estate> b (1) : to fix or ask as 

fee or payment <charges $50 for an office visit> (2) : to ask 

payment of (a person) <charge a client for expenses> c : to 

record (an item) as an expense, debt, obligation, or liability 

<charged a new sofa> 

DTJ     charge 

v: cobrar, cargar en cuenta, adeudar. 

DTJ     collect 

v: cobrar (deudas, intereses, etc.), recaudar (impuestos, 

derechos, etc.), recoger.  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/charge
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MWD collect 

1 a : to bring together into one body or place b : to gather or 

exact from a number of persons or sources <collect taxes> c 

: to gather an accumulation of (objects) especially as a 

hobby <collects stamps> 

2 : INFER, DEDUCE 

3 : to gain or regain control of <collect his thoughts> 

4 : to claim as due and receive payment for 

5 : to get and bring with one; specifically : PICK UP <went to 

collect her at the train station> 

IEC     cobrar 

1 tr. [LC] [ECT] Obtenir el pagament (d‘una suma 

deguda). Cobrar una quantitat. Cobrar la mesada, el sou. 

Cobrar una venda feta. Cobrar una factura. Avui és dia de 

cobrar. El meu nebot passarà a cobrar. 

 

Discussió: Després d’estudiar els diferents termes creiem que 

charge against i collect from fan referència al mateix, al fet que 

als beneficiaris del testament no se’ls ha de cobrar cap impost. Per 

tant, hem decidit utilitzar un sol terme en la traducció. Ara bé, no 

hem utilitzat el terme cobrar que és l’opció que ens donaven les 

fonts; hem decidit fer una modulació i utilitzar el terme pagar 

perquè d’aquesta manera expressem el mateix que l’original però 

des d’un punt de vista diferent que creiem que li dóna lleugeresa 

al text.  

LEGATEE TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―it being my intention that all such persons, legatees, devisees, 

surviving tenant by the entirety, appointees and beneficiaries 

receive full benefits without any diminution on account of such 

taxes.‖ 

 

legataris  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/infer
http://www.merriam-webster.com/dictionary/deduce
http://www.merriam-webster.com/dictionary/pick+up
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―amb la intenció que totes aquestes persones, els legataris, el 

cònjuge supervivent de la comunitat conjugal i tota mena de 

beneficiaris, es beneficiïn de la totalitat dels béns sense que es 

disminueixi el seu valor per raó del pagament d‘aquests impostos. 

 

 

MWD  legatee 

: one to whom a legacy is bequeathed or a devise is given 

MWD  legacy 

1 : a gift by will especially of money or other personal 

property : BEQUEST 

BLD   legatee  

         One who is named in a will to take personal property, one 

who has received a legacy or bequest.    

DTJ     personal property 

n: bienes muebles  

DTJ     legatee 

n: legatario, asignatario, acreedor testamentario.  

IEC     legatari 

m. i f. [DR] [LC] Persona a qui es deixa un llegat. 

IEC      llegat 

1 1 m. [DR] [AD] [ECT] Allò que hom llega en el testament 

o en el codicil.  

1 2  [DR] llegat conjunt Llegat a favor de diverses persones.  

1 3 m. [LC] [DR] Disposició per causa de mort que implica 

una adquisició de béns a títol particular.  

 

BOR 

 

―Otro caso interesante es el de legacy, un falso amigo ya que en 

español legado se refiere a la sucesión a título particular de un bien 

que puede ser tanto mueble como inmueble, mientras que en inglés 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/bequest
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carece de la carga semántica de universalidad o particularidad y sin 

embargo se refiere a la naturaleza de los bienes, de nuevo, bienes 

muebles‖ 

 

ALT 

 

―Las palabras inheritance, device, bequest, y legacy son sinónimas 

en cierto sentido. De todas ellas, inheritance es la que se usa, con 

mayor frecuencia, en sentido general, para designar la ―herencia‖, es 

decir, el conjunto de bienes que se transmite por voluntad del 

testador. Legacy (legado), en sentido estricto, se refiere a la 

disposición por medio de testamento de un bien concreto a título 

personal. Bequest es la herencia formada por bienes muebles; devise 

(el verbo tiene la misma forma) es la herencia formada por bienes 

inmuebles.‖ 

  

if any devisee, legatee = si cualquier legatario de bienes inmuebles 

o muebles  

 

Discussió: després de tot el que hem estudiat, creiem que el terme 

legatee fa referència estrictament a un legatari de béns mobles. 

No obstant això, hem decidit utilitzar tant sols el terme legatari 

perquè en el text original el terme legatee apareix junt amb el 

terme devisee, que fa referència al legatari de tot tipus de béns, en 

un context en què la testadora es vol referir a tots els tipus de 

beneficiaris del seu testament i seria redundant expressar que la 

testadora fa referència als legataris de béns immobles i als 

legataris de tot tipus de béns (vegeu l’entrada següent). 

DEVISEE TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―it being my intention that all such persons, legatees, devisees, 

surviving tenant by the entirety, appointees and beneficiaries 

receive full benefits without any diminution on account of such 
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taxes.‖ 

 

legataris 

 

―amb la intenció que totes aquestes persones, els legataris, el 

cònjuge supervivent de la comunitat conjugal i tota mena de 

beneficiaris, es beneficiïn de la totalitat dels béns sense que es 

disminueixi el seu valor per raó del pagament d‘aquests impostos.‖ 

 

 

MWD  devisee 

: one to whom a devise of property is made 

MWD  devise 

1 : the act of giving or disposing of real property by will 

2 : a will or clause of a will disposing of real property 

3 : property devised by will 

BLD   devisee  

         A recipient of property by will 

BLD   devise 

         n. 1. The act of giving property by will. • Although this term 

traditionally referred to gifts of real property –ans in British 

usage the term is still confined to real property– in 

American usage the term has been considerably broadened. 

In both the Restatement of Property and the Uniform 

Probate Code, a disposition of any property by will is a 

devise. In the United States today, it is pedantry to insist that 

the noun devise be restricted to real property.  

DTJ      real property 

(bienes inmuebles).  

DTJ      devisee 

 SUC legatario [de bienes raíces].  

 

ALT 
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Las palabras inheritance, device, bequest, y legacy son sinónimas en 

cierto sentido. De todas ellas, inheritance es la que se usa, con 

mayor frecuencia, en sentido general, para designar la ―herencia‖, es 

decir, el conjunto de bienes que se transmite por voluntad del 

testador. Legacy (legado), en sentido estricto, se refiere a la 

disposición por medio de testamento de un bien concreto a título 

personal. Bequest es la herencia formada por bienes muebles; devise 

(el verbo tiene la misma forma) es la herencia formada por bienes 

inmuebles.  

if any devisee, legatee = si cualquier legatario de bienes inmuebles 

o muebles 

 

Discussió: Al diccionari Merriam Webster es diferencia entre 

legatee, legatari de béns mobles, i devisee, legatari de béns 

immobles. No obstant això, Al Black’s Law Dictionary,  

diccionari especialitzat en dret, se’ns diu que el terme devisee s’ha 

ampliat als Estats Units i ja no es refereix al legatari de béns 

immobles sinó al legatari de qualsevol tipus de bé. Tenint en 

compte aquesta informació, considerem que en utilitzar els termes 

legatee i devisee junts la testadora es vol referir als legataris de tot 

tipus de béns. Per això, encara que totes les fonts consultades 

coincideixen que legatee sí que fa referència tan sols al legatari de 

béns mobles, hem decidit utilitzar el terme legataris en plural que 

inclouria als legataris de tot tipus de béns.  

SURVIVING 

TENANT BY 

THE ENTIRETY 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―it being my intention that all such persons, legatees, devisees, 

surviving tenant by the entirety, appointees and beneficiaries 

receive full benefits without any diminution on account of such 

taxes.‖ 

 

cònjuge supervivent de la comunitat conjugal 
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―amb la intenció que totes aquestes persones, els legataris, el 

cònjuge supervivent de la comunitat conjugal i tota mena de 

beneficiaris, es beneficiïn de la totalitat dels béns sense que es 

disminueixi el seu valor per raó del pagament d‘aquests impostos.‖ 

 

HLT     tenancy by the entirety 

A tenancy that is created between a husband and wife by 

which they together hold title to the whole property with the 

right of survivorship so that when one dies, the other takes 

the whole property to the exclusion of the heirs of the 

deceased. 

DTJ      tenancy by the entirety 

(comunidad conyugal, condominio de matrimonio) 

FIA      tenancy by the entirety 

condominio matrimonial, propiedad conyugal 

FIA      tenant by the entirety 

usufructuario de la totalidad de la propiedad al fallecimiento 

de los otros titulares 

IEC      condomini 

2 m. [LC] [DR] Forma de comunitat en què la propietat 

d‘una cosa pertany a una pluralitat d‘individus per parts 

qualitativament iguals.  

 

GOO   condomini de matrimoni = 0 

Condomini matrimonial = 0 

Condominio de matrimonio = 7 

Condominio matrimonial = 7 

comunidad conyugal = 74.800 

Comunitat conjugal = 158 

 

Discussió: Al Codi Civil de Catalunya, al Codi de família i a la 

Llei 40/1991, de 30 de desembre, del Codi de successions per 
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causa de mort en el dret civil de Catalunya no es parla ni de 

comunitat conjugal ni de condomini matrimonial o de matrimoni. 

No obstant això, sí que es parla de comunitat en diferents 

contextos com ara el del règim de comunitat de béns. Després de 

fer una cerca al Google de tots els equivalents que ens han 

proporcionat els diccionaris bilingües especialitzats, ens hem 

adonat que el terme que més s’utilitza per fer referència als béns 

de què són copropietaris els cònjuges tant en castellà com en 

català és el de comunitat conjugal. De fet, en molts textos es parla 

de dissolució de comunitat conjugal. Per això, hem decidit 

utilitzar aquest terme en la traducció. Finalment, creiem que la 

traducció més encertada del sintagma tenant by the entirety seria 

la de cònjuge supervivent beneficiari dels béns de la comunitat 

conjugal, però ens sembla un sintagma massa llarg en el context 

en què apareix i hem decidit acotar-lo i traduir-lo pel sintagma 

cònjuge supervivent de la comunitat conjugal.  

APPOINTEES 

AND 

BENEFICIARIE

S 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―it being my intention that all such persons, legatees, devisees, 

surviving tenant by the entirety, appointees and beneficiaries 

receive full benefits without any diminution on account of such 

taxes.‖ 

 

tota mena de beneficiaris 

 

―amb la intenció que totes aquestes persones, els legataris, el 

cònjuge supervivent de la comunitat conjugal i tota mena de 

beneficiaris, es beneficiïn de la totalitat dels béns sense que es 

disminueixi el seu valor per raó del pagament d‘aquests impostos.‖ 

 

MWD  appointee 

2 : one to whom an estate is appointed 

MWD  appoint 
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to determine the disposition of (an estate) to someone by 

virtue of a power of appointment 

BLD    appointee 

1. One who is appointed. 2. One who receives the benefit of    

a power o appointment. 

DTJ      appoint 

(CIVIL asignar ◊ The trustees had powers to appoint the 

capital by deed or by will in unequal shares to Lord 

Highsnow’s children) 

MWD  beneficiary 

1 : one that benefits from something 

2 a : the person designated to receive the income of a trust 

estate b : the person named (as in an insurance policy) to 

receive proceeds or benefits 

 

 

Discussió: No hem trobat un equivalent per al terme appointee; 

creiem que fa referència a la persona a la qual la testadora 

decideix assignar els béns de què té power of appointment (poder 

de nomenar els seus beneficiaris). Com que en realitat es tracta 

d’un tipus de beneficiari d’una figura jurídica que aquí no tenim 

creiem que es podria traduir amb el terme beneficiari. En la 

traducció, després del terme appointee s’utilitza el terme 

beneficiary que sogons el Merriam Webster Dictionary, i també el 

Black’s Law Dictionary, pot fer referència concretament al 

beneficiari de béns deixats en fideïcomís però també al beneficiari 

de qualsevol tipus de disposició. Encara que és molt probable que 

amb aquest terme es faci referència al beneficiari de béns en 

fideïcomís, com que no n’estem segures i tenint en compte que el 

que es vol expressar en les últimes línies de la primera clàusula és 

que cap persona que es beneficiï de qualsevol bé ha de pagar els 

impostos a què estigui subjecte aquest bé, hem decidit traduir 

appointees and beneficiaries per tota mena de beneficiaris.  
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GIVE AND 

BEQUEATH 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

―I do give and bequeath to my _________________ (Spouse), 

______________________(Name),‖ 

 

llego  

 

―Llego al meu espòs, ______________________ (nom)‖ 

 

 

OED   give 

To assign the future ownership of (property) by testament; 

to bequeath or devise. (In legal documents conjoined with 

synonymous vbs.: to give and bequeath, to give and 

devise.) 

IEC      llegar 

1 v. tr. [DR] [ECT] Deixar (un bé propi) a algú per 

disposició testamentària. 

SECURITIES TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

―but excluding cash on hand in bank accounts in my own name, or 

securities, choses in action or other intangibles.‖ 

 

Títols   

 

―tret de l‘efectiu en caixa dels comptes bancaris que estiguin al meu 

nom, o dels títols, dels drets d‘exigir per via judicial el compliment 

d‘una obligació o d‘altres béns intangibles.‖  

 

MWD  securities 

3 : an instrument of investment in the form of a document 

(as a stock certificate or bond) providing evidence of its 

ownership 

CLD     securities 

investment in a company or in government debt which can 
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be traded on the financial markets and which produces an 

income for the investor (= someone giving money hoping 

to get more back) 

BLD    security 

     An instrument that evidences the holder‘s ownership rights 

in a firm (e.g., a stock), the holder‘s creditor relationship 

with a firm or government (e.g., a bond), or the holder‘s 

other rights (e.g., an option) 

DTJ     securities 

valores, activos financieros 

FIA      securities 

títulos de inversión 

DTB     securities 

valores, títulos, activos financieros, acciones, bonos  

ENC    securities 

títols, valors, obligacions 

IEC      títol 

4 4 m. [DR] [ECT] [AD] Document que estableix un dret, 

que fa fe d‘un crèdit envers l‘Estat, una societat comercial, 

etc. Títol de propietat. Un títol de renda. 

GDL    títol 

ECON Document que estableix la propietat d'un actiu 

financer o material. 

IEC      valor 

4 1 m. o f. [ECT] Títol representatiu de participació en el 

capital d‘una societat, de quantitats prestades, de 

mercaderies, etc. 

IEC      obligació 

2 2 f. [DR] [ECT] Títol que representa una part dels capitals 

emmanllevats per una societat financera, industrial, etc., que 

produeix un interès fix i és amortitzable dins un termini 

limitat. 

IEC      acció 
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7 1 f. [ECT] [LC] En econ., part que, juntament amb unes 

altres d‘iguals, forma un capital social que dóna dret als 

beneficis d‘una societat anònima o d‘una societat 

comanditària. Una emissió, una ampliació de mig milió 

d‘euros en mil accions.  

7 2 f. [ECT] [LC] Títol representatiu d‘una acció. Hem 

comprat una acció. 

IEC      bo 

13 2 m. [ECT] Títol de deute emès per un govern, una 

municipalitat o una societat financera amb la promesa de 

tornar el diner obtingut en préstec més uns interessos 

predeterminats al llarg d‘un període fixat. 

 

Discussió: Tots els equivalents que ens han proporcionat els 

diccionaris són tipus de títols. Segons el DIEC un títol és un 

document que estableix un dret. Si ens fixem en la definició del 

terme securities del diccionari Merriam Webster Dictionary 

veurem que també fa referència a documents. Per tot això, hem 

decidit utilitzar el terme títol, que englobaria la resta.  

CHOSE IN 

ACTION 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―but excluding cash on hand in bank accounts in my own name, or 

securities, choses in action or other intangibles.‖ 

 

drets d’exigir per via judicial el compliment d’una obligació  

 

―tret de l‘efectiu en caixa dels comptes bancaris que estiguin al meu 

nom, o dels títols, dels drets d‘exigir per via judicial el compliment 

d‘una obligació o d‘altres béns intangibles.‖  

 

 

BLD     chose in action 

1. A proprietary right in personam, such as debt owed by 
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another person, a share in a joint-stock company, or a claim 

for damages in tort. 2. The right to bring an action to recover 

a debt, money, or thing. 3. Personal property that one person 

owns but another person possesses, the owner being able to 

regain possession through a lawsuit. 

DTJ     chose in action 

(derecho que tiene cualquier persona a hacer efectivo, 

mediante la acción judicial, si fuera necesario, una póliza, 

una orden de pago, una letra de cambio, etc., a su favor, o a 

ser indemnizado por un agravio del que ha sido víctima: 

incumplimiento de contrato, daños y perjuicios, etc.; V. 

right of action) 

DTJ     right of action 

(derecho a interponer una demanda o a plantear una cuestión 

ante los tribunales, derecho a acudir a la vía judicial, 

derecho a demandar o proceder judicialmente; también se 

aplica el término right of action como sinónimo de chose in 

action) 

PRZ    chose in action 

derecho de acción / derecho ejercitable contra terceros 

respecto al cumplimiento de una obligación. 

GDL    obligació 

3 DR CIV 1 Deure jurídic de qualsevol classe. 

SUCCESSION 

AND DEATH 

TAXES 

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―undiminished by any estate, inheritance, succession, death or 

similar taxes‖ 

 

Impost sobre la successió 

 

―no disminuïts per qualsevol impost sobre la successió‖   
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BLD     inheritance tax 

1. A tax imposed on a person who inherits property from 

another (unlike an estate tax, which is imposed on the 

decedent‘s estate). • There is no federal inheritance tax, but 

some states have an inheritance tax (though it is creditable 

or deductible under the federal estate tax). –Also termed 

succession tax; death tax.  

 

Discussió: A l’entrada del glossari en què hem tractat els termes 

estate i inheritance tax hem explicat les diferència que hi ha entre 

aquests dos impostos. A aquests dos impostos s’hi afegeixen ara 

en aquesta clàusula els impostos succession tax i death tax que, 

tal com es recull al Black’s Law Dictionary, són sinònims de 

inheritance tax. Per això, en aquest punt de la traducció tornem a 

utilitzar la mateixa solució a què hem arribat per traduir els im 

postos estate i inheritance tax.  

MARITAL 

DEDUCTION 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―I give, devise and bequeath to my ___________ (Spouse) cash, 

securities or other property of my estate […] having a value equal to 

the maximum marital deduction ‖ 

 

Deducció marital  

 

―li llego els diners en efectiu, els títols i la resta de béns del meu 

patrimoni […] el valor dels quals sigui igual a la deducció marital 

màxima‖  

 

 

BLD     marital deduction 

A federal tax deduction allowed for lifetime and 

testamentary transfers from one spouse to another.  

FRE     marital deduction 
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n. when one spouse dies, the survivor may take a tax 

deduction of half of the value of the estate of the dying 

spouse. Thus, the minimum value of the estate before there 

is a possible federal estate tax rises from $600,000 to 

$1,200,000 at the death of the first spouse to die. In trusts 

which a married couple creates, they can agree that on the 

death of the first to go, the amount of the property which is 

given to the survivor is limited to the amount which will not 

be subject to federal estate tax, thus delaying some or all 

estate tax until the death of the surviving spouse. Such trust 

provisions should be written only by an attorney and with 

consultation with an accountant or financial adviser. 

DTJ     deduction  

(GRAL/FISCAL deducción, desgravación, reducción,  

rebaja) 

ITE      marital deduction 

deducción por matrimonio (fiable) 

GOO   ―deducción marital‖ = 96 

            ―deducción por matrimonio‖ = 5.820 

―deducció marital‖ = 0 

―deducció per matrimoni‖ = 2 

 

Discussió: Aquest terme fa referència a un tipus de deducció de 

l’impost de successions federal dels Estats Units que es pot aplicar 

respecte dels béns que hereti una persona del seu cònjuge difunt. 

Segons el IATE podríem traduir aquest terme per deducción por 

matrimonio en castellà, però si fem una cerca al Google d’aquest 

terme veurem que la deducció per matrimoni és una deducció de 

l’impost sobre la renda que es va establir aquí l’any 1978 i que va 

estar en vigor fins el 1988. Per això, creiem que no seria adequat 

utilitzar aquest terme com a traducció de marital deduction, ja 

que es tracta d’una deducció diferent d’impostos diferents. Hem 

buscat al Google el sintagma deducció marital, que seria la 
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traducció literal del terme anglès, i en català no hem obtingut 

resultats però en castellà sí i es tracta de pàgines web que 

expliquen les particularitats de la deducció marital de l’impost 

sobre successions federal dels Estats Units. Per això, encara que 

no hem obtingut resultats en català, ens hem decidit per la 

traducció literal, que ja s’ha fet servir en castellà per fer 

referència a la deducció americana.   

FEDERAL 

ESTATE TAX 

PROCEEDINGS 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―having a value equal to the maximum marital deduction as finally 

determined in my federal estate tax proceedings‖ 

 

procediment tributari  

 

―el valor dels quals sigui igual a la deducció marital màxima de 

l‘impost federal sobre la successió que es determini definitivament 

en el meu procediment tributari‖ 

 

BLD    proceedings  

1. The regular and orderly progression of a lawsuit, 

including all acts and events between the time of 

commencement and the entry of judgement. 2. Any 

procedural means for seeking redress from a tribunal or 

agency.  

DTJ     proceedings  

n: PROC procedimiento, actuaciones, trámites, diligencias, 

actos, acto procesal, proceso. [Exp: proceedings2 (PROC 

actas, minutas, autos)] 

FIA     tax proceedings  

procedimiento tributario 

IEC     procediment  

2 1 m. [AD] [DR] Conjunt de regles que determinen 

l‘actuació per tràmits judicials o administratius amb vista a 
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la consecució d‘un fi. Procediment d‘ofici. Procediment 

contenciós administratiu. 

 

GOO   procediment tributari = 5.370 

 

EUR 

―Where tobacco products are imported from a third country directly 

into the customs territory ... , the customs provisions shall apply by 

analogy to the incidence and extinguishment (other than by way of 

collection) of tax, and at the relevant time for assessment, to the 

identity of the tax debtor, to the tax proceedings and, as the case 

may be ... , to any remission, repayment or additional tax‘.‖           

↓ 

«Cuando se introduzcan directamente en el ámbito de aplicación 

territorial del impuesto labores del tabaco originarias de un país 

tercero [...], a efectos del devengo y de la extinción del impuesto (en 

casos distintos de su recaudación), así como a efectos de la fecha 

determinante para su cálculo, de la identidad del deudor, del 

procedimiento tributario y, cuando proceda, de la condonación, la 

devolución y la recaudación a posteriori, se aplicarán por analogía 

las disposiciones en materia de derechos aduaneros.» 

 

Discussió: Hem buscat textos originals en anglès en què sortia 

aquest terme per intentar entendre a què fa referència i hem 

arribat a la conclusió que fa referència a un procediment tributari 

pel qual quan es produeix una successió es determinen algunes 

qüestions tributàries com ara quina serà la deducció de l’impost 

federal sobre la successió que es podrà aplicar. Tenint en compte 

aquesta informació hem decidit allunyar-nos de la literalitat per 

traduir aquest concepte de manera que s’entengui en la llengua 

meta.  

FOR FEDERAL 

ESTATE TAX 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 
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PURPOSES ―the amount of this bequest shall be reduced by the amount, if any, 

needed to increase my taxable estate (for federal estate tax 

purposes)‖ 

 

a efectes de l’impost federal sobre la successió 

 

―aquest llegat s‘ha de reduir en la quantitat necessària per 

incrementar el meu patrimoni subjecte a impostos (a efectes de 

l‘impost federal sobre la successió)‖ 

 

 

FIA     for federal tax purposes 

a efectos fiscales federales 

CSM 

Article 236 

[…] 

Un cop adquirit el fideïcomís, el fideïcomissari pot 

impugnar per ineficaços tots els actes alienació i de 

gravamen que el fiduciari hagi efectuat en frau o perjudici 

de l'herència o el llegat fideïcomesos, i reivindicar els béns 

alienats o gravats indegudament a efectes de la substitució 

condicional, sens perjudici del que disposen l'article 225 i la 

Llei hipotecària, però no pot reclamar els fruits anteriors. 

ALLOWING 

FOR 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―the amount of this bequest shall be reduced by the amount, if any, 

needed to increase my taxable estate […] to the largest amount that, 

after allowing for the unified credit against the federal estate tax…‖ 

 

utilitzar 

 

―en cas que sigui necessari, aquest llegat s‘ha de reduir en la 

quantitat necessària per incrementar el meu patrimoni subjecte a 
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impostos [...] fins a la suma màxima que, després d‘utilitzar el crèdit 

unificat per aconseguir l‘exempció de l‘impost federal sobre la 

successió‖ 

 

MWD  allow for  

intransitive verb 1 : to make a possibility : ADMIT —used 

with of <evidence that allows of only one conclusion> 

2 : to give consideration to circumstances or contingencies 

—used with for <allow for expansion> 

DTJ     allow for  

n: GRAL/PROC tener en cuenta, dejar un margen para  

 

TP12 

 

“Unified Credit (Applicable Exclusion Amount) 

A credit is an amount that eliminates or reduces tax. A unified credit 

applies to both the gift tax and the estate tax. You must subtract the 

unified credit from any gift tax that you owe. Any unified credit you 

use against your gift tax in 1 year reduces the amount of credit that 

you can use against your gift tax in a later year. The total amount 

used during life against your gift tax reduces the credit available to 

use against your estate tax.‖ 

 

Discussió: a més del Diccionario de términos jurídicos de 

Alcaraz (2007), hem consultat altres fonts bilingües i totes ens 

diuen que el verb allow intransitiu acompanyat de la preposició 

for fa referència a considerar, permetre, tenir en compte o deixar 

un marge per. Hem provat d’utilitzar totes aquestes possibilitats de 

traducció en el context en què s’utilitza allow for i no considerem 

adequada cap de les opcions. Hem decidit recórrer a textos 

originals en anglès que parlessin del unified credit per veure què 

es fa realment amb aquest crèdit i en la majoria de casos els textos 

expressaven que el crèdit unificat s’utilitzava per evitar el 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/admit
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pagament d’algun impost. Per això, hem decidit emprar el verb 

utilitzar i creiem que el resultat és una oració fàcil d’entendre en 

català.  

DIRECTION 

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―The term "maximum marital deduction" shall not be construed as a 

direction by me to exercise any election respecting the deduction of 

estate administration expenses, the determination of the estate tax 

valuation date, or any other tax election which may be available 

under any tax laws, only in such manner as will result in a larger 

allowable estate tax marital deduction than if the contrary election 

had been made‖ 

 

ordre 

 

―El terme deducció marital màxima no s‘ha d‘interpretar com una 

ordre meva perquè s‘exerceixi qualsevol elecció respecte de la 

deducció de les despeses derivades de l‘administració del patrimoni 

i de la determinació de la data de taxació de l‘impost sobre la 

successió així com qualsevol altra elecció fiscal possible de 

conformitat amb les lleis fiscals, si d‘aquesta manera s‘aconsegueix 

una deducció marital de l‘impost sobre la successió més gran.‖ 

 

 

BLD    direction  

4. An order; an instruction on how to proceed 

DTJ     direction  

n: GRAL dirección, instrucción  

IEC     direcció  

1 1 f. [LC] Acció de dirigir. Confiar a algú la direcció d‘un 

negoci. Tenir, portar, algú, la direcció d‘un afer. Prendre 

algú la direcció d‘una expedició. Treballar sota la direcció 

d‘algú.  
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IEC     dirigir  

2 tr. [LC] Fer funcionar seguint una línia de conducta, unes 

normes determinades. Dirigir una companyia, una fàbrica. 

Dirigir un teatre. Dirigir una escola. Dirigir els treballs de 

construcció d‘un pont. Dirigeix els estudis i l‘educació del 

noi. 

IEC     Instrucció  

f. pl. [LC] Ordres, explicacions, etc., donades a algú sobre la 

manera de conduir un afer. Donar instruccions als seus 

agents. Rebre un ambaixador instruccions del seu govern. 

IEC     Ordre  

8 1 f. [LC] [ECT] [AD] [DE] Manament, prescripció, que 

cal obeir, seguir, com a emanats d‘una autoritat competent. 

La columna va rebre ordre d‘avançar. Obeir, desobeir, una 

ordre. Mot d‘ordre. No obeir les ordres del metge. Ordre 

ministerial. Ordre de pagament, de lliurament. Ordre de 

borsa. Ordre d‘ingrés.   

 

Discussió: hem decidit utilitzar el terme ordre perquè el Black’s 

Law Dictionary recull exactament que el terme direction és una 

ordre i perquè de tots els equivalents que ens han proporcionat els 

diccionaris bilingües és l’únic que s’utilitza en àmbits 

especialitzats.  

SOLE 

DISCRETION 

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

―My _________________ (Spouse) shall have the sole discretion to 

select the assets which shall constitute this bequest‖ 

 

facultat exclusiva  

 

―El meu espòs té la facultat exclusiva de seleccionar els béns que 

han de constituir aquest llegat‖ 
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BLD    sole discretion 

              An individual‘s power to make decisions without anyone 

else‘s advice or consent 

DTJ      sole 

GRAL individual, único, exclusivo 

IEC      individual 

1 2 adj. [LC] [AR] D‘un sol individu 

IEC      únic 

1 adj. [LC] Sol en el seu gènere. És fill únic. 

IEC      exclusiu 

1 2 adj. [LC] Que exclou tota altra persona o cosa. Privilegi 

exclusiu. 

DTJ      discretion 

GRAL/PROC discrecionalidad, discreción, margen de 

apreciación o de maniobra 

IEC      discreció 

2 f. [LC] Llibertat de decidir o obrar segons el seu propi 

judici. Estar a la discreció d‘algú 

IEC      discrecionalitat 

f. [LC] Qualitat de discrecional 

IEC      discrecional 

1 adj. [LC] Deixat a la discreció. 

 

GOO   discreció exclusiva = 51 

            discreció única = 7 

            discreció individual = 3 

 

GOO   té la facultat exclusiva de = 4 

 

Discussió: Hem fet una cerca al Google i hem observant que el 

terme discreció s’utilitza en català en estructures com a discreció 

seva o a la seva discreció. En canvi, no hem trobat cap text en què 

s’utilitzi l’expressió tenir la discreció de fer alguna cosa. Al 
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principi havíem pensat de fer una traducció literal i traduir have 

the sole discretion to per té la discreció exclusiva de però després, 

tenint en compte la definició de sole discretion que recull el 

Black’s Law Dictionary, se’ns ha acudit l’opció de té la facultat 

exclusiva de. Hem cercat aquesta construcció al Google i tan sols 

ens ha proporcionat 4 resultats, però es tracta de textos oficials del 

DOGC o del Parlament de Catalunya i, per això, hem decidit 

utilitzar aquesta expressió.  

PROCEEDS TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―In no event, however, shall there be included in this bequest any 

asset or the proceeds of any asset which will not qualify for the 

federal estate tax marital deduction‖ 

 

producte 

 

―En cap cas, però, s‘han d‘incloure en aquest llegat els béns o els 

productes dels béns que no compleixin les condicions per a la 

deducció marital de l‘impost sobre la successió‖ 

 

BLD   proceeds 

              n. 1. The value of land, goods, or investments when 

converted into money; the amount of money received from 

a sale.  

 

DTJ     proceeds 

(MERC ganancias, frutos, productos, producto neto o 

líquido de una operación) 

IEC     valor 

3 2 m. o f. [ECT] Preu pecuniari en què es manifesta el 

valor. El valor d‘una finca, d‘una mercaderia. Valor 

intrínsec, real. El valor nominal d‘una moneda. Els valors de 

borsa. 



89 

 

IEC     guany 

1 m. [LC] [ECT] Allò que hom guanya. Un guany de pocs 

diners. Un guany gras. Un guany magre. Moltes despeses i 

pocs guanys. Aquest canvi no ha estat un gran guany. Anar 

amb algú a guanys i a pèrdues.  

2 m. [ECT] Part de l‘excedent econòmic que, com a 

conseqüència de les relacions socials de producció, és 

apropiada pels propietaris dels mitjans de producció. 

IEC     fruit 

2 2 m. [LC] [DR] Profit, utilitat, que alguna cosa produeix. 

Els fruits del seu treball, de les seves fatigues. Els fruits 

d‘una bona educació. Treballar amb fruit, sense fruit. Donar 

fruit un treball. 

IEC     producte 

2 1 m. [LC] Guany, benefici fornit per una activitat 

econòmica. El producte d‘una venda. El producte d‘una 

casa. 

IEC     líquid 

2 3 m. [ECT] Diner en efectiu. 

 

CSM 

Article 347 

Si falten les persones assenyalades pels articles anteriors, succeeix 

la Generalitat de Catalunya, la qual ha de destinar els béns heretats 

o llur producte o valor a establiments d'assistència social o a 

institucions de cultura, preferentment els de la darrera residència 

habitual del causant en territori català. 

 

CC4 

Article 442-13 

Destinació dels béns 

1. La Generalitat de Catalunya ha de destinar els béns heretats o llur 

producte o valor a establiments d'assistència social o a institucions 
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de cultura, preferentment del municipi de la darrera residència 

habitual del causant a Catalunya. 

 

Article 451-14 

4. Si la llegítima es fa efectiva per mitjà d'un llegat de bé específic o 

una donació per causa de mort, el legitimari afavorit fa seus, en lloc 

d'interessos, els fruits que el bé produeix a partir de la mort del 

causant. 

 

GDD    fruit 

(hab en pl) Productes que un bé mobiliari o immobiliari 

dóna periòdicament.  

 

Discussió: el terme proceeds ja havia sortit anteriorment en el text 

original i l’hem tractat en una altra entrada, però com que els 

diccionaris bilingües ens proporcionen diferents possibles 

equivalents i aquí s’utilitza en un altre context hem decidit tornar-

lo a tractar en aquest punt. Si ens fixem en la definició que recull 

d’aquest terme el Black’s Law Dictionary, veurem que en aquest 

cas es tractaria del valor dels béns quan es converteixen en diners, 

per exemple, la quantitat de diners que s’obtenen com a 

conseqüència de la venda d’un bé. Hem buscat al Google, 

mitjançant l’opció de cerca avançada, resultats en què aparegués 

la frase exacta proceeds of any asset i en la majora de contextos 

en què apareixia hem constatat que es parlava dels diners que 

s’obtenen com a conseqüència d’una venda. Aquesta quantitat en 

diners, en realitat, si ens fixem en la definició del terme valor del 

DIEC2, es tractaria del valor d’un bé. Amb aquesta informació en 

ment, hem decidit estudiar les definicions dels possibles 

equivalents en català a què hem arribat (guanys, fruits, producte i 

líquid d’una operació) i també el seu ús en textos paral·lels i en la 

legislació que regula la successió. Així, ens hem adonat que el 

terme guany s’utilitza a la legislació per fer referència al règim de 
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participació en els guanys però no als guanys d’un bé i, per això, i 

tenint en compte que cap dels termes surt als textos paral·lels, 

l’hem descartat. També hem descartat el terme líquid perquè 

proceeds faria referència al líquid d’una operació i llavors per 

utilitzar el terme líquid en la traducció hauríem d’utilitzar un 

sintagma massa llarg com, per exemple, el líquid fruit de la 

venda d’un bé. Pel que fa als altres dos termes, tots dos s’utilitzen 

tant a la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del Codi de successions 

per causa de mort en el dret civil de Catalunya com a la Llei 

10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les successions. No obstant això, es fa servir 

molt més el terme producte que el terme fruit en aquest context. 

Per això, i tenint en compte que segons el Gran Diccionari de la 

llengua catalana D de Edicions 62 els fruits són productes, 

finalment hem decidit utilitzar el terme producte.  

REAL OR 

PERSONAL  

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―All the rest of the property which I may own at the time of my 

death, real or personal, tangible and intangible,‖ 

 

immobles o mobles 

  

―la resta de béns que posseeixi en el moment de la meva mort, 

immobles o mobles, tangibles i intangibles‖ 

 

 

BLD    real property 

Land and anything growing on, attached to, or erected on 

it, excluding anything that may be severed without injury 

to the land.  

BLD    personal property 

Any movable or intangible thing that is subject to 

ownership and not classified as real property.  
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DTJ     real property 

béns immobles 

DTJ     personal property 

béns mobles 

 BECOME 

ENTITLED TO 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

 

―including all property which I may acquire or become entitled to 

after the execution of this Will‖ 

 

tingui el dret d’adquirir 

 

―inclosos els béns que adquireixi o tingui el dret d‘adquirir després 

de l‘atorgament d‘aquest testament‖ 

 

 

BLD    entitle 

To grant a legal right to or qualify for.   

DTJ      entitle 

[entitled to, be (GRAL estar legitimado, tener derecho)] 

LAPSED   TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―including all lapsed legacies and devises, or other gifts made by 

this Will which fail for any reason‖ 

 

caducats 

 

―els llegats caducats o altres donacions compreses en aquest 

testament i que no s‘efectuïn per algun motiu‖ 

 

 

BLD    lapsed legacy 

            A legacy to a legatee who dies either before the testator 

dies or before the legacy is payable 
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BLD    lapsed devise 

            A devise that fails because the devisor outlives the names 

recipient. 

DTJ      lapsed 

(transcurrido, caducado, prescrito), lapsed devise or 

legacy (SUC legado anulado por muerte del legatario, 

legado caducado) 

 

CSM 

Article 135 

Les institucions i els llegats de confiança caduquen si els hereus o 

els legataris nomenats moren sense haver-la revelada o complerta; 

si la revelen o compleixen a favor seu i, en general, quan la 

confiança no es pot complir pel fet que resulta desconeguda, 

il·legal, contradictòria o indesxifrable. Caduquen igualment en la 

part en que la confiança resulti afectada per alguna d'aquestes 

circumstancies. 

 

GIFT TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―including all lapsed legacies and devises, or other gifts made by 

this Will which fail for any reason‖ 

 

donació  

 

―els llegats caducats o altres donacions compreses en aquest 

testament i que no s‘efectuïn per algun motiu‖ 

 

 

LAW   gift 

n. the voluntary transfer of property (including money) to 

another person completely free of payment or strings while 

both the giver and the recipient are still alive. Large gifts 
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are subject to the federal gift tax, and in some states, to a 

state gift tax. 

BLD    gift 

the voluntary transfer of property to another without 

compensation 

DTJ      gift 

donación, regalo 

GRC   donació 

Dació gratuïta, acte de liberalitat pel qual una persona, el 

donant, disposa gratuïtament d'una cosa a favor d'una 

altra, el donatari.  

 

CSM 

Article 373 

[...] 

A aquest efecte tenen el mateix tractament que els 

llegats les donacions per causa de mort 

TRUSTEE TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―to my Trustee hereinafter named for the following uses and 

purposes and upon the following terms and conditions:‖ 

 

fiduciari 

 

―al meu fiduciari, que nomenaré més endavant, amb la finalitat i les 

condicions següents:‖ 

 

 

BLD    trustee 

One who, having legal title to property, holds it in trust for 

the benefit of another and owes a fiduciary duty to that 

beneficiary.  

DTJ      trustee 
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fideicomisario, consignatario 

 

BOR 

 

―En un trust testamentario el trustee (fiduciario) es el dueño jurídico 

de los bienes a quien se le ha encargado su administración durante 

un periodo de tiempo o hasta que se cumpla una condición, mientras 

que el beneficiary (fideicomisario) es el receptor del beneficio real 

de los mismos y el propietario final en el momento que se cumplan 

las circunstancias previstas por el testador trustor (fideicomitente o 

comitente)‖ 

 

GDL   fiduciari 

m i f DR CIV 1 Hereu o legatari que ha de conservar i 

trametre al fideïcomissari els béns rebuts com a fideïcomís.  

GDL   fideïcomissari 

2 m i f Persona a favor de la qual hom estableix un 

fideïcomís. 

CSM 

Article 139 

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 té el de substitut 

fideïcomissari condicional. 

 

CC4 

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. 

 



96 

 

Discussió: La figura dels trust no té un equivalent exacte en 

l’ordenament espanyol i català. No obstant això, tenim la figura 

del fideïcomís que pot funcionar com a equivalent funcional. Tot i 

que hem trobat molts documents en català i en castellà a la xarxa 

en què es parla del trust i es deixa tota la terminologia 

relacionada en anglès, tenint en compte el nostre encàrrec de 

traducció, creiem que en aquest cas és millor establir equivalents 

funcionals, ja que la prioritat de la traducció és que el client 

l’entengui. Per a això, hem estudiat el sisè capítol del llibre quart 

del Codi Civil de Catalunya en què es tracta el fideïcomís i hem 

observat la terminologia que s’utilitza per poder-la aplicar a la 

traducció. A més, per traduir el terme trustee també hem tingut en 

compte la definició que es recull al Black’s Law Dictionary 

d’aquest terme i l’explicació que en fa Borja (2005). Així, hem 

decidit utilitzar el terme fiduciari  com a traducció de trustee en 

comptes del terme fideïcomissari, que és l’equivalent que recull el 

Diccionari de términos jurídicos d’Alcaraz (2008), perquè creiem 

que són equivalents funcionals i que la figura del fideïcomissari 

es correspondria amb la figura angloamericana del beneficiary.  

TRUST TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―all the net income from the trust in convenient installments but no 

less frequently than quarterly‖ 

 

fideïcomís 

 

―tots els ingressos nets del fideïcomís mitjançant pagaments 

successius amb la freqüència que consideri convenient però com a 

mínim cada tres mesos‖ 

 

 

BLD    trust 

1. The right, enforceable solely in equity, to the beneficial 
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enjoyment of property to which another person holds the 

legal title; a property interest held by one person (the 

trustee) at the request of another (the settlor) for the benefit 

of a third party (the beneficiary). 2. A fiduciary relationship 

regarding property and charging the person with title to the 

property with equitable duties to deal with it for another‘s 

benefit; the confidence placed in a trustee, together with the 

trustee‘s obligations toward the property and the 

beneficiary.  

DTJ      trust 

(CIVIL fideicomiso, consorcio, fiducia; el trust, como 

conjunto de bienes que constituyen un patrimonio afecto a 

un fin determinado por voluntad de la persona que lo 

constituye, es una de las instituciones jurídicas más 

características del derecho inglés; en trust, el fideicomisario 

–trustee- es el dueño jurídico de los bienes del fideicomiso, 

mientras que el beneficiary, que es el receptor del beneficio 

real de los mismos, es el dueño en equidad o 

administración.) 

GDL   fideïcomís 

1 DR CIV/DR CAT 1. Disposició segons la qual una 

persona, en testament o en capítols matrimonials, deixa tots 

els seus béns o una part a una altra persona amb l'encàrrec 

que els conservi i els transmeti a un tercer, anomenat 

fideïcomissari. 

CC4 

Article 426-2 

Ordenació 

Els fideïcomisos es poden ordenar en pacte successori, en 

testament, en codicil i en donació per causa de mort. 

 

Article 426-28 

Conservació i administració 
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[...] 

3. El fiduciari ha de satisfer, a càrrec del fideïcomís, les 

despeses extraordinàries de conservació o de refacció i les 

altres càrregues anàlogues. 

CARE SUPPORT 

AND 

MAINTENANCE 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―for the medical care, support and maintenance of my 

____________ (Spouse)‖ 

 

assistència mèdica i manteniment  

 

―per a l‘assistència mèdica i el manteniment del meu espòs‖ 

 

 

MWD   care 

3 a : painstaking or watchful attention b : MAINTENANCE 

<floor-care products> 

BLD    support 

Sustenance or maintenance; esp., articles such as food and 

clothing that allow one to live in the degree of comfort to 

which one is accustomed. See MAINTENANCE. 

―Generally speaking, the words ‗support‘ and ‗maintenance‘ 

are used synonymously to refer to food, clothing and other 

conveniences, and shelter, including in some cases, 

medicines, medical care, nursing care, funeral services, 

education, and reasonable personal care…‖ 73 Am.Jur.2d 

Support of Persons § 1, at 880-81 (2d ed. 1974)  

BLD    maintenance 

Financial support given by one person to another.  

DTJ      care 

(CIVIL cuidado, atención, asistencia) 

DTJ      support 

(CIVIL apoyo, manutención) 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/maintenance


99 

 

DTJ      maintenance 

(GRAL mantenimiento, cuidado, sustento, alimentación) 

IEC     cura 

1 f. [LC] Atenció a vetllar pel bé o pel bon estat d‘algú o 

d‘alguna cosa. Tenir cura d‘algú o d‘alguna cosa. Prendre 

cura d‘algú o d‘alguna cosa.  

IEC     atenció 

1 1 f. [LC] [PS] [PE] Acció de fixar el pensament en alguna 

cosa, d‘aplicar-hi l‘enteniment. 

IEC     assistència 

2 1 f. [LC] [MD] Acció d‘assistir algú. Donar, prestar, 

assistència. Assistència mèdica. 

IEC     suport 

1 1 m. [LC] Acció d‘advocar per alguna cosa a obtenir, a 

acordar, etc., de mantenir-la, de defensar-la. 

IEC     manutenció 

2 f. [ECT] Conjunt de despeses relatives al manteniment 

diari d‘una persona en determinades circumstàncies. 

IEC     mantenir 

2 1 tr. [LC] [ECT] Donar (a algú) els mitjans necessaris per 

a viure, fornir-li els aliments necessaris. Ell sol manté tota la 

família. 

 

CC4     

Article 427-30 

1. El llegat d'aliments ordenat a favor de qualsevol persona 

comprèn tot el que sigui necessari per al manteniment, 

l'habitatge, el vestit, l'assistència mèdica i l'educació de 

l'afavorit.  

 

Discussió: Després d’estudiar els termes orginals i tots els 

possibles equivalents considerem que medical care fa referència a 

l’assistència mèdica i, tenint en compte que s’utilitza al Codi Civil 
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en un context semblant, l’hem utilitzat a la traducció. Quant als 

termes support i maintenance, al Black’s law dictionary 

s’expressa que són sinònims i que s’utilitzen per fer referència al 

manteniment d’una persona proporcionant-li els mitjans 

necessaris per viure, com els aliments i la roba. Per això, hem 

decidit utilitzar tan sols un terme en la traducció i ens hem decidit 

pel terme manteniment perquè també es fa servir al Codi Civil en 

un context  semblant i perquè la seva definició és molt semblant a 

la del terme support, ja que també fa referència al fet de 

proporcionar a una persona els mitjans necessaris per viure com 

ara els aliments.  

WITHDRAWAL TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―This right of withdrawal is noncumulative so that if my 

_____________ (Spouse) does not withdraw, during such fiscal 

year, the full amount to which (he/she) is entitled under this Article, 

_________________ (his/her) right to withdraw the amount not 

withdrawn shall lapse at the end of that fiscal year.‖ 

 

retirament 

 

―Aquest dret de retirament no és acumulatiu i, en conseqüència, si el 

meu espòs no retira durant l‘any fiscal tota la suma a què té dret 

d‘acord amb aquesta clàusula, el seu dret de retirar la suma no 

retirada venç en acabar l‘any fiscal.‖   

 

 

MWD   withdrawal 

1 b : removal from a place of deposit or investment 

DTJ      withdrawal 

(GRAL retirada, retiro, reintegro) 

IEC      retirada 

1 f. [LC] [DE] Acció de retirar-se d‘un lloc, especialment un 
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cos de tropes davant l‘enemic. Operar la retirada en bon 

ordre. Tallar la retirada. La retirada de les aigües. 

IEC     retirament 

m. [LC] Acció de retirar. El retirament d‘una suma, d‘un 

projecte de llei. 

IEC      reintegrament 

2  [LC] [ECT] reintegrament de diners [o reintegrament 

d‘un compte] Import que es treu, que es reembossa, d‘un 

compte. 

 

Discussió: hem utilitzat en la traducció el terme retirament 

perquè segons el DIEC es fa servir en expressions com el 

retirament d’una suma, que és el context en què apareix el terme 

withdrawal a l’original. A més, el terme retirada no el podríem 

utilitzar en aquest context perquè es refereix a persones i el terme 

reintegrament tampoc perquè considerem que és refereix al 

mateix però des d’un punt de vista diferent: una persona retira 

una suma però a una persona se li reintegra una suma.  

ALIENATE, 

DISPOSE OF, 

ANTICIPATE, 

ENCUMBER, 

OR CREATE A 

CHARGE UPON 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―and if my _______________________ (Spouse) shall attempt to 

alienate, dispose of, anticipate, encumber, or create a charge upon 

the income or principal to which _____ (he/she) is entitled‖ 

 

alienar, utilitzar per endavant o gravar 

 

―i en cas que el meu espòs intenti alienar, utilitzar per endavant o 

gravar els ingressos o el capital a què té dret‖ 

 

 

MWD   alienate 

2 : to convey or transfer (as property or a right) usually by a 

specific act rather than the due course of law.  
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MWD   dispose of 

2 a : to transfer to the control of another <disposing of 

personal property to a total stranger> 

MWD   anticipate 

4 : to use or expend in advance of actual possession 

BLD     anticipation 

1. The distribution or receipt of trust income before it is due 

BLD   encumbrance 

A claim or liability that is attached to property or some other 

right and that may lessen its value, such as a lien or 

mortgage; any property right that is not an ownership 

interest.  

BLD    charge 

An encumbrance, lien or claim <a charge on property> 

DTJ      alienate 

(CIVIL enajenar, traspasar, transferir, ceder) 

DTJ      dispose of 

1GRAL vender, traspasar, enajenar, ceder 

DTJ      anticipate 

(GRAL gastar de antemano they have anticipated this year 

income) 

ENC    anticipate 

(use in advance) gastar abans d‘hora, anticipar, bestreure 

DTJ      encumber 

(CIVIL/GRAL gravar, hipotecar, afectar) 

DTJ      charge 

(MERC/CIVIL gravamen, carga, garantía de una deuda, 

exacción; canon, derechos, tasa; afección en pago, afectar, 

dar como garantía, gravar The company was forced to 

charge part of its assets as security for the debt) 

IEC      alienar 

1 v. tr. [LC] [DR] Fer passar a altri la propietat, el domini, 

(d‘alguna cosa). Els hereus no podien alienar aquells béns.   
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IEC      gravar 

1 v. tr. [ECT] [DR] [LC] Carregar amb un impost. Han 

gravat els propietaris amb un nou impost.  

2 v. tr. [ECT] [DR] [LC] Imposar un gravamen (sobre una 

finca).  

IEC      bestreure 

v tr Avançar (diners) a algú, pagar per endavant o abans del 

temps establert. Tornaren els diners que els havien bestret.   

 

MAY 

charges and encumbrances = doblete 

 

Discussió: després d’estudiar amb deteniment els termes alienate, 

dispose of, anticipate, encumber i charge, considerem que hi ha 

dues parelles de sinònims: els termes dispose of i alienate, que es 

podrien traduir pel verb alienar, i els termes encumber i charge, 

que es podrien traduir pel verb gravar. Per això, com ja hem fet 

anteriorment en altres casos,  hem reduït el número de termes a la 

traducció. Pel que fa al verb anticipate, segons les definicions dels 

diferents diccionaris que hem consultat creiem que en aquest 

context fa referència al fet de rebre o utilitzar per endavant els 

ingressos o el capital a què una persona té dret. No hem trobat cap 

verb que faci referència al mateix concepte en català, ja que el 

verb bestreure fa referència al fet de pagar una quantitat a algú 

per endavant i en aquest context s’hauria de traduir per un relatiu 

(que al meu espòs li bestreguin el capital a què té dret). Per això, 

hem decidit utilitzar una expressió que expliqui el terme original 

com és el cas del sintagma utilitzar per endavant.  

ASSIGNMENT TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―or if _______ (he/she) shall become bankrupt or make or attempt 

to make any assignment for the benefit of creditors‖ 
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cessió 

 

―que esdevingui insolvent o realitzi alguna cessió en benefici dels 

creditors‖ 

 

 

MWD   assignment 

3 : the transfer of property; especially : the transfer of 

property to be held in trust or to be used for the benefit of 

creditors 

DTJ      assignment 

(CIVIL cesión, traslación de dominio, transferencia, 

traspaso, escritura de cesión o traspaso de bienes, tradición, 

transmisión de la propiedad; asignación) 

IEC      cessió 

1 f. [LC] Acció de cedir alguna cosa a un altre. Fer cessió 

dels seus drets.  

2  [LC] [DR] cessió de béns Abandó que un deutor fa als 

seus creditors d‘allò que posseeix.  

IEC      cedir 

1 1 v. tr. [LC] Donar, transferir, renunciant al dret propi. 

Cedir la cambra a un altre. Cedir una propietat a un parent. 

Et cedeixo la casa mentre jo estaré de vacances 

IEC      transmissió 

[LC] [TC] [DR] [EL] Acció de transmetre; l‘efecte. 

Transmissió de drets.   

IEC      tradició 

 2 f. [DR] Transmissió del domini d‘una cosa en virtut d‘un 

contracte. 

IEC      transmetre  

1 tr. [LC] [DR] Fer passar (quelcom que posseïm) a un altre 

o altres, transferir. Transmetre algú els seus poders. 

Transmetre un dret, un títol. 
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ATTACHED, 

DIVERTED, 

SEIZED OR 

SEQUESTERED 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―or if the income or principal of this trust shall in any way be 

attached, diverted, seized or sequestered by any legal process‖ 

 

embargats, desviats o decomissats  

 

―o que els ingressos o el capital d‘aquest fideïcomís siguin d‘alguna 

manera embargats, desviats o decomissats per qualsevol 

procediment legal‖ 

 

 

MWD   attach 

1 : to take or seize under legal authority <attach the debtor‘s 

assets> 

MWD   divert 

: to turn aside : deviate  

MWD   seize 

2 : a : to take possession of : confiscate b : to take 

possession of by legal process 

MWD   sequester 

2 a : to seize especially by a writ of sequestration  

DTJ      attach 

(PROC embargar, secuestrar, retener mediante orden 

judicial; atribuir) 

DTJ      divert 

(GRAL destinar a fines distintos de los previstos, apartar, 

desviar, distraer [fondos]) 

DTJ      seize 

(GRAL/PENAL secuestrar, incautar, embargar, aprehender) 

DTJ      sequester 

(CIVIL confiscar, decomisar, incautar-se) 

IEC      embargar 



106 

 

2 tr. [LC] [DR] Retenir, ocupar, (una cosa) per 

embargament. Li han embargat els mobles. Li embargaren 

tots els béns. 

IEC      embargament 

2 m. [LC] [DR] [AD] Afectació de béns o de drets a 

l’execució ordenada per l’autoritat judicial, conseqüència 

d’una condemna pecuniària, tant en la via civil com en la 

via penal. 

IEC      desviar 

1 1 v. tr. [LC] Separar (algú o alguna cosa) del seu dret 

camí, de la seva direcció normal. L’obstacle va desviar la 

bala. El vent desvia el baló. 

IEC      confiscar 

2 v. tr. [LC] Acaparar (quelcom) prenent-ho als altres.  

IEC      segrestar 

1 v. tr. [LC] Dipositar (una cosa) en poder d‘un tercer fins 

que s‘hagi decidit a qui ha de pertànyer. Els seus béns foren 

segrestats. 

IEC      decomissar 

v. tr. [ECT] [DR] [AD] Declarar caigut en comís, confiscar, 

segrestar. Han comissat cent quilos de tabac. 

 

CC4 

Article 426-35 

Facultats del fideïcomissari sobre el seu dret 

1. Mentre el fideïcomís no sigui deferit al fideïcomissari, 

aquest pot alienar, gravar, renunciar i assenyalar per a 

l'embargament el seu dret d'adquirir l'herència o el llegat 

fideïcomesos.  

 

Discussió: després d’estudiar les definicions de tots els termes, 

creiem que attach i seize són sinònims i que sequester es podria 

considerar sinònim parcial d’aquests darrers termes perquè és un 
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tipus de seize concret. La veritat és que no hem trobat cap font que 

els tracti de sinònims, però el Diccionario de términos jurídicos 

d’Alcaraz (2008) proporciona pràcticament els mateixos 

equivalents per a attach i seize. Per al  terme sequester, en canvi, 

recull altres equivalents. Per això, hem decidit traduir attack i 

seize amb un terme (embargar) i sequester amb un altre 

(decomissar). Per elegir els termes, hem tingut en compte les seves 

definicions en comparació amb les dels termes originals i si 

s’utilitzaven en l’àmbit especialitzat del dret.  

PER STIRPES TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―I give such deceased child's share to the issue of such deceased 

child of mine, per stirpes‖ 

 

per estirps 

 

―llego la part d‘aquest fill difunt als seus descendents, per estirps‖ 

 

CSM 

Mitjançant l'expressió "fills" s'entenen inclosos en aquesta 

denominació tots els fills matrimonials, no matrimonials i 

adoptats, homes i dones, i els nets i els descendents els pares 

respectius dels quals hagin mort abans de la delació, 

excloent el grau més pròxim al més remot i entrant per 

estirps els del grau següent en lloc dels de grau anterior. 

COLLEGIATE, 

VOCATIONAL, 

PROFESSIONAL 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―in order to ensure the support, maintenance, health, and education 

(including collegiate, vocational, professional, etc.) of the 

beneficiary.‖ 

 

universitària, de formació professional  

 



108 

 

―per tal d‘assegurar el manteniment, la salut i l‘educació 

(universitària, de formació professional, etc.) del beneficiari‖ 

 

 

MWD   collegiate 

2 : of, relating to, or comprising a college 

BLD     college 

An institution of learning that offers instruction in the liberal 

arts, humanities, and sciencies, but not in the technical arts 

or in studies preparatory to admission to a profession 

MWD   vocational 

2 : of, relating to, or undergoing training in a skill or trade to 

be pursued as a career <a vocational school> <vocational 

students> 

MWD   professional 

1 a : of, relating to, or characteristic of a profession b : 

engaged in one of the learned professions c (1) : 

characterized by or conforming to the technical or ethical 

standards of a profession 

BLD     profession 

A vocation requiring advanced education and training; esp., 

one of the three traditional learned professions –law, 

medicine, and the ministry.  

GTE     college 

universidad 

DTJ      vocational training 

(GRAL formación profesional) 

GTE    vocational education  

formación professional 

GTE    professional school  

Centro universitario dedicado a la enseñanza de una 

profesión p. e. Medical School, Business School, Law 

Scholl; traducir por Facultad cuando corresponda. 
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Discussió: Als Estats Units hi ha els colleges (centres 

universitaris en què s’estudien humanitats i ciències, entre 

d’altres) i les professional schools (centres universitaris dedicats 

a l’ensenyament de professions en què s’estudia dret i medicina, 

entre d’altres).  A Espanya i Catalunya tot els estudis superiors 

s’imparteixen a les universitats sense que hi hagi diferències pel 

tipus d’estudi; podem estudiar tant humanitats com dret a les 

universitats i no diferenciem entre estudis superiors orientats a 

esdevenir un professional i la resta d’estudis. Per això, hem 

decidit traduir tant collegiate education com professional 

education per educació universitària.  

PAID OVER 

AND 

DISTRIBUTED 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―When the beneficiary reaches the age of twenty-one (21) years, the 

principal, together with any accumulations of income, shall be paid 

over and distributed to the beneficiary.‖ 

 

lliurar  

 

―Quan el beneficiari compleixi els vint-i-un (21) anys se li han de 

lliurar el capital i les acumulacions d‘ingressos.‖ 

 

 

DTJ      pay over 

(GRAL entregar una cantidad) 

ENC    pay over 

pagar, lliurar 

MWD   distribute 

1 : to divide among several or many : APPORTION <distribute 

expenses> 

IEC      distribuir 

1 1 v. tr. [LC] Dividir (una cosa) entre diferents persones 
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donant una part a cadascuna, entre diferents indrets posant 

una part en cadascun. Distribuir premis, recompenses. 

Distribuir almoines als pobres. Distribuir els papers d‘una 

comèdia. Els conductes que distribueixen l‘aigua, el gas, a 

les cases. Distribuir la feina entre les operàries d‘un taller. 

 

Discussió: el testadora està parlant només d’un beneficiari i, per 

tant, no podem utilitzar el verb distribuir, ja que implica dividir 

alguna cosa entre diferents persones. Per això, tan sols hem 

utilitzat el verb  lliurar.  

TERMINATE TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―convert the trust assets into qualifying property and pay over and 

deliver such property to a suitable person as Custodian for the 

beneficiary and so terminate the trust‖ 

 

extingir 

 

―convertir els béns del fideïcomís en béns subjectes a impostos, 

transmetre aquests béns a una persona adequada que els administri 

per al beneficiari i extingir d‘aquesta manera el fideïcomís‖ 

 

 

DTJ      terminate 

(GRAL terminar, poner fin, acabar, finalizar) 

 

CC4 

Article 426-12 

Extinció del fideïcomís 

Els fideïcomisos s'extingeixen en els casos següents: 

a) Si no resta cap fideïcomissari amb dret al fideïcomís, ni 

per via de substitució vulgar. 

b) Si s'arriba a les crides de fideïcomissaris que ultrapassen 
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els límits legals permesos. 

c) Si tots els possibles fideïcomissaris renuncien a llur dret. 

d) En els fideïcomisos condicionals, si s'incompleix la 

condició. 

PERSONAL 

REPRESENTATI

VE 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―My ________________ (Spouse) or _______ (his/her) personal 

representative may disclaim or renounce in whole or in part any gift, 

benefit, provision, or power in _______ (his/her) favour‖ 

 

administrador  

 

―El meu espòs o el seu administrador pot renunciar qualsevol 

donació, benefici, disposició o poder al seu favor en la seva totalitat 

o en part‖ 

 

 

BLD     personal representative 

A person who manages the legal affairs of another because 

of incapacity or death, such as the executor of an estate. • 

Technically, while an executor is a personal representative 

named in a will, an administrator is a personal representative 

not named in a will.  

DTJ      personal representative 

(SUC albacea; administrador-ejecutor de la herencia) 

IEC      marmessor 

m. i f. [LC] [DR] [AD] Persona encarregada de complir la 

voluntat del testador. 

IEC      administrador 

 2 m. i f. [LC] [PR] Persona encarregada, sola o 

conjuntament amb d‘altres, d‘administrar béns o negocis 

d‘una altra persona, d‘una societat, etc. Administrador de 

finques. 
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DISCLAIM OR 

RENOUNCE 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―My ________________ (Spouse) or _______ (his/her) personal 

representative may disclaim or renounce in whole or in part any gift, 

benefit, provision, or power in _______ (his/her) favour‖ 

 

renunciar 

 

―El meu espòs o el seu administrador pot renunciar qualsevol 

donació, benefici, disposició o poder al seu favor en la seva totalitat 

o en part‖ 

 

 

BLD     renounce 

1. To give up or abandon formally (a right or interest), to 

disclaim <renounce an inheritance> 

IRA TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―including, without limiting the generality of the foregoing, any 

benefit payable to _____ (him/her) as my surviving beneficiary 

under any retirement plan, IRA, annuity, or insurance policy‖ 

 

compte de jubilació individual 

 

―inclòs, sens perjudici de la generalització anterior, qualsevol 

benefici que hagi de percebre com a beneficiari que m‘hagi 

sobreviscut per raó de qualsevol pla de jubilació, compte de 

jubilació individual, renda vitalícia o assegurança‖ 

 

 

BLD     IRA 

abbr. INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNT 

MWD   IRA 
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: a retirement savings account in which income taxes on 

certain deposits and on all gains are deferred until 

withdrawals are made 

FIA      IRA 

cuenta de jubilación individual, plan de jubilación 

individual, cuenta de ahorro personal para jubilación, plan 

de ahorro personal para jubilación ◊ se refiere a un plan de 

jubilación –retirement plan- puesto en práctica a título 

individual y cuyas aportaciones –contributions- son 

deducibles del impuesto sobre la renta –are deductible from 

income tax-. 

 

GOO     ―cuenta de jubilación individual‖ = 52.100 

―plan de jubilación individual‖ = 634 

 

Discussió: He consultat les pàgines web d’alguns bancs espanyols 

i no ofereixen cap compte de jubilació individual, ofereixen un pla 

de pensions i un pla de jubilació. Tot i això, hem fet servir la 

traducció literal del terme individual retirement account perquè 

és la que recullen els diccionaris bilingües especialitzats i perquè 

s’utilitza molt al Google per fer referència a aquest compte 

d’estalvis dels Estats Units.  

DECLARATION 

OF TRUST 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―Unless otherwise specifically provided elsewhere in my Will or 

any Declaration of Trust in existence at the time of my death‖ 

 

document constitutiu de fideïcomís 

 

―Tret que s‘estipuli d‘una altra manera en el meu testament o en 

qualsevol document constitutiu de fideïcomís que existeixi en el 

moment de la meva mort‖ 
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BLD     declaration of trust 

1. The act by which the person who holds legal title to 

property or an estate acknowledges that the property is being 

held in trust for another person or for certain specified 

purposes. 2. The instrument that create a trust. – Also 

termed (in sense 2) trust instrument; trust deed; trust 

agreement.  

DTJ      declaration of trust 

(CIVIL declaración de fideicomiso o en beneficio de otra 

persona) 

DTJ     trust instrument 

(CIVIL escritura fiduciaria) 

DTJ     trust deed 

(CIVIL escritura fiduciaria, contrato de fideicomiso) 

DTJ     trust agreement 

(CIVIL convenio de fideicomiso, contrato de fiducia) 

DJR     declaration of trust 

            documento constitutivo de fideicomiso 

IEC      declaració 

1 f. [LC] [DR] Acció de declarar o de declarar-se; l‘efecte. 

Una declaració d‘amor. Fer una declaració. Declaració de 

valors. Una declaració de guerra. La declaració dels 

testimonis. Declaració de voluntat.  

IEC      declarar 

3 1 tr. [LC] Enunciar obertament (un fet). 

IEC      escriptura 

6 f. [LC] [DR] [AD] Document que constata un acte o un 

acord del qual dóna fe un notari i que s‘arxiva en el seu 

protocol. 

 

Discussió: Tal com s’expressa al Black’s Law Dictionary, una 

declaration of trust pot fer referència a un document en què es 
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recull la declaració del fideïcomís o a l’acció de declarar la 

constitució d’un fideïcomís. En aquest context, considerem que es 

tracta d’un document perquè la testadora es refereix a tot el que 

estigui disposat en aquest document. Segons la recerca que hem 

fet, tenim diferents opcions per traduir aquest terme: la traducció 

literal, declaració de fideïcomís, canviar el terme declaració per 

un altre que sigui un tipus de document com seria el cas de 

escriptura de fideïcomís, o fer una explicació del terme com ara 

document constitutiu de fideïcomís. En aquest cas, nosaltres ens 

hem decidit per la darrera opció perquè, tenint en compte que la 

prioritat de la nostra traducció és que el client entengui el que 

s’expressa a l’original, creiem que és la més fidel a l’original i la 

més entenedora. Si fem servir la traducció literal no estem 

expressant que es tracta d’un document i si fem servir com a 

traducció de declaration un tipus de document concret com ara el 

terme escriptura estem especificant de quin tipus de document es 

tracta i aquesta informació que no es troba a l’original.  

CONTINGENT 

EXECUTOR 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―I appoint ___________________________ as my Executor. 

If ____ (he/she) should not survive me, or is unwilling or unable to 

complete the administration of my estate, I appoint 

_______________________________ as my Executor. I direct that 

my Executor or Contingent Executor, whichever shall serve, shall 

not be required to post bond.‖ 

 

marmessor substitut 

 

―Nomeno _______________________ marmessor.  

Si no em sobreviu o renuncia a encarregar-se de l‘administració del 

meu patrimoni per qualsevol motiu, el substitueixo per  

_______________. Disposo que al marmessor o al marmessor 
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substitut, al que actuï com a tal, no se li exigeixi el pagament de cap 

fiança 

 

 

BLD     contingent 

1. Possible; uncertain; unpredictable 2. Dependent on something 

else; conditional <her acceptance of the position was contingent 

upon the firm‘s agreeing to guarantee her husband a position as 

well>.  

 

TP2 

 

“Tercera. Institueixo la meva muller com a hereva de tots els béns 

que deixaré. Per al cas que em premorís o que per qualsevol altra 

circumstància no pogués ésser la meva hereva, la substitueixo pels 

fills al·ludits a la clàusula precedent. 

 

Quarta. Si calgués constituir un organisme tutelar per a algun dels 

meus fills, nomeno tutor el senyor Tomàs Castells i Sala, protutor el 

senyor Bartomeu Mallol i Petit, membres del Consell de família els 

senyors Rafael Carrera i Mestres com a president, i Nicolau Bonveí, 

Esteve Torrell i Elíes Moll, vocals. En qualitat de substituts nomeno 

els senyors Pere Costa i Parres i Conrad Morters i Casajoana. 

Posat el cas que quedés vacant la tutela, ocuparà el càrrec el pro-

tutor; a aquest, el substituirà el vocal Nicolau Bonveí. Les vacants 

que no deixo previstes seran cobertes per acord del mateix Consell 

de família.‖ 

 

TP3 

 

―7.ª Al terme de la societat civil entraran en possessió dels béns 

hereditaris els seus fills, per quotes iguals. Si algun d‘ells moria 

deixant fills, serà substituït per aquests‖ 
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TP5 

 

―el testador institueix hereus seus, per parts iguals entre ells, els 

seus germans Jordi i Albert Fuster i Torrescassana, cadascun 

substituït pels fills respectius i per parts iguals entre aquests, en cas 

de premoriència.‖ 

 

HEREUNDER TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―I hereby grant to my Executor and also to the Trustee of any trust 

established hereunder, the continuing absolute, discretionary power 

to deal with any property‖ 

 

més endavant 

 

―Atorgo al meu marmessor i també al fiduciari de qualsevol 

fideïcomís que s‘estableixi més endavant el poder continuat absolut 

i discrecional d‘encarregar-se dels béns‖ 

 

 

BLD     hereunder 

1. later in this document. 2. In accordance with this 

document  

DTJ      hereunder 

(GRAL adjunto, en virtud del presente, como se indica 

abajo) 

 

BOR      

hereunder = a continuación, más abajo, más adelante.  

TRUST FUND TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―Without limiting any of the powers that my Trustee or Executor 
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may have under the laws of _______________ (State) or of any 

state wherein the trust fund or assets of my estate may be situated‖ 

 

fons de fideïcomís 

 

―Sense limitar els poders que el meu fiduciari o marmessor tinguin 

d‘acord amb les lleis de __________________ (Estat) o de 

qualsevol Estat on estiguin situats els fons de fideïcomís o els béns 

del meu patrimoni, atorgo al meu fiduciari i al meu marmessor els 

següents poders específics a més de la resta de poders concedits per 

llei i no en substitució seva.‖ 

 

 

BLD     trust fund  

1. The property held in a trust by a trustee 

MWD   trust fund  

: property (as money or securities) settled or held in trust 

DTJ      trust fund 

(CIVIL fondos fiduciarios o de fideicomiso) 

IEC      fons 

4 1 m. [ECT] Cabal de què pot disposar una persona física o 

jurídica. Manllevar els fons necessaris per a una empresa. 

Estar malament de fons. 

 

GOO   fons de fideïcomís = 14 

fons fiduciari = 2.690 

 

Discussió: tot i que s’utilitza molt més el terme fons fiduciari que 

el terme fons de fideïcomís, tenint en compte que el Diccionario 

de términos jurídicos d’Alcaraz (2008) els recull com a sinònims, 

hem decidit utilitzar el terme fons de fideïcomís per assegurar la 

consistència lingüística de la traducció, ja que el terme trust  

s’utilitza a la traducció en altres compostos com trust assets i 
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sempre l’hem traduït per fideïcomís.  

DISTRIBUTION TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―A To make distributions in cash or in specific property, real or 

personal, or an undivided interest in such property, or partly in cash 

and partly in such property, and to do so without regard to the 

income tax basis for federal tax purposes of specific property 

allocated to any beneficiary.‖ 

 

distribuir 

 

―A. Poder de distribuir el patrimoni entre els seus beneficiaris en 

efectiu o en béns específics, immobles o mobles, o en drets 

indivisos sobre aquests béns, o parcialment en efectiu i parcialment 

en béns específics, i de fer-ho sense tenir en compte la base de 

l‘impost sobre la renda aplicable, a efectes fiscals federals, als béns 

específics assignats a qualsevol beneficiari.‖ 

 

 

BLD     distribution  

1. The passing of personal property to an intestate 

decedent‘s heirs; specif., the process of dividing an estate 

after realizing its movable assets and paying out of them its 

debts and other claims against the estate.  

BLD     distribute 

1. To apportion; to divide among several. 3. To deliver 

DTJ      distribution 

(SUC entrega a los beneficiarios de los bienes heredados) 

IEC     distribució 

1 f. [LC] [CO] Acció de distribuir; l‘efecte.  

IEC     distribuir 

1 1 v. tr. [LC] Dividir (una cosa) entre diferents persones 

donant una part a cadascuna, entre diferents indrets posant 
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una part en cadascun. Distribuir premis, recompenses. 

Distribuir almoines als pobres. Distribuir els papers d‘una 

comèdia. Els conductes que distribueixen l‘aigua, el gas, a 

les cases. Distribuir la feina entre les operàries d‘un taller. 

CC4 

Article 451-11 

Pagament de la llegítima 

1. L'hereu o les persones facultades per a fer la partició, 

distribuir l'herència o pagar llegítimes poden optar pel 

pagament, tant de la llegítima com del suplement, en diners, 

encara que no n'hi hagi a l'herència, o pel pagament en béns 

del cabal relicte, sempre que, per disposició del causant, no 

correspongui als legitimaris de percebre'ls per mitjà 

d'institució d'hereu, llegat o assignació d'un bé específic, 

atribució particular o donació. 

 

Discussió: Tal com s’expressa al Black’s Law Dictionary, el 

substantiu distribution fa referència a la transmissió de béns 

mobles als hereus del testador. El terme distribució en català, en 

canvi, no té aquest significat tan específic sinó que fa referència 

a l’acció de distribuir, és a dir, de dividir una cosa entre més 

persones. Al Diccionario de términos jurídicos d’Alcaraz (2008) 

es recull com a possible traducció del terme distribution una 

explicació (lliurament als beneficiaris dels béns heretats). No 

podem utilitzar aquesta explicació en el context d’aquesta 

traducció perquè hem d’utilitzar l’expressió de lliurar en béns 

específics i no considerem adequat expressar que la testadora 

lliura els béns en béns especifics. Hem fet una cerca al llibre 

quart del Codi Civil de Catalunya o ens hem adonat que el verb 

distribuir s’hi utilitza. Per això, hem decidit fer un canvi de 

categoria gramatical i traduir el substantiu distribution pel verb 

distribuir, ja que considerem que és més natural en el context 

en què es troba. A més, en aquest llibre del Codi Civil també 
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s’expressa que es pot pagar en béns o en diners i creiem que si 

es pot pagar en béns també es pot distribuir en béns. Per tot 

això, i tenint en compte que al cap i a la fi distribuir implica 

dividir una cosa donant a cadascú la part que li pertoca, hem 

decidit utilitzar aquest verb.  

UNDIVIDED 

INTEREST 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―A. To make distributions in cash or in specific property, real or 

personal, or an undivided interest in such property, or partly in cash 

and partly in such property, and to do so without regard to the 

income tax basis for federal tax purposes of specific property 

allocated to any beneficiary.‖ 

 

dret indivís 

 

―A. Poder de distribuir el patrimoni entre els seus beneficiaris en 

efectiu o en béns específics, immobles o mobles, o en drets 

indivisos sobre aquests béns, o parcialment en efectiu i parcialment 

en béns específics, i de fer-ho sense tenir en compte la base de 

l‘impost sobre la renda aplicable, a efectes fiscals federals, als béns 

específics assignats a qualsevol beneficiari.  

 

 

BLD     undivided interest  

An interest held under the same title by two or more 

persons, whether their rights are equal or unequal in value or 

quantity 

FRE     undivided interest  

n. title to real property held by two or more persons without 

specifying the interests of each party by percentage or 

description of a portion of the real estate. Such interests are 

typical between joint tenants, tenants in common, tenants by 
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the entirety 

DTJ     undivided 

(GRAL indiviso) 

PRZ    undivided interest 

interés indiviso en la propiedad / derecho indiviso sobre el 

bien 

DJR    undivided interest 

            interés indiviso 

 

GOO   dret indivís = 9 

GOO   interès indivís = 0 

 

TP8 

 

d) En cas que hi hagi diversos usufructuaris vitalicis que adquireixin 

simultàniament el dret indivís, es valorarà el dret d‘usdefruit tenint 

en compte l‘edat de l‘usufructuari menor. 

TO SELL, 

TRANSFER OR 

CONVEY 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

―B. To sell, transfer or convey, at public or private sale and at such 

price or such terms and in such manner as said Trustee or Executor 

shall deem best, any property, real or personal, tangible or 

intangible, constituting a part or all of my estate or the trust, and to 

execute deeds or other instruments necessary to effect such sale, 

transfer or conveyance.‖ 

 

vendre 

 

―B. Poder de vendre, mitjançant venta pública o privada al preu, 

sota les condicions i de la manera que el fiduciari o marmessor 

consideri més adequats els béns, mobles o immobles, tangibles o 

intangibles, que constitueixin una part o la totalitat del meu 

patrimoni o del fideïcomís, i poder d‘atorgar escriptures o altres 

instruments necessaris per efectuar aquesta venda.‖  
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BLD     sell  

To transfer (property) by sale 

BLD     transfer  

1. To convey or remove from one place or one person to 

another; to pass or hand over from one to another, esp. to 

change over the possession or control of. 2. To sell or give.  

BLD     convey  

To transfer or deliver (something, such as a right or 

property) to another, esp. by deed or other writing;  

DTJ      sell 

(GRAL/MERC vender) 

DTJ      transfer 

(GRAL/CIVIL traspasar, transferir, ceder, consignar, hacer 

una transferencia; se usa en expresiones como transfer by 

lease –transferir, ceder o traspasar en arrendamiento- y 

transfer by legacy –legar-) 

DTJ      convey 

[Exp: convey property CIVIL traspasar, transferir, ceder, 

consignar] 

IEC      vendre 

1 1 v. tr. [LC] [ECT] Fer passar (quelcom) a la propietat 

d‘altri a canvi d‘una quantitat de diner. Vendre una casa. 

Vendre‘s el rellotge. Li n‘ofereixo molt més del que val, i no 

s‘ho vol vendre. 

IEC      traspassar 

3 3 tr. [DR] [ECT] Cedir a una altra persona (un dret, el 

domini d‘una cosa, un local de negoci arrendat). 

IEC      transferir 

2 1 tr. [LC] [ECT] [DR] [AD] Fer passar (quelcom) a la 

propietat d‘altri. Transferir un títol de renda. Transferir una 

quantitat per banc. 



124 

 

IEC      cedir 

1 1 v. tr. [LC] Donar, transferir, renunciant al dret propi. 

Cedir la cambra a un altre. Cedir una propietat a un parent. 

Et cedeixo la casa mentre jo estaré de vacances. 

 

Discussió: No hem trobat cap font que ens digui que aquests 

termes són sinònims. No obstant això, si ens fixem en les 

definicions que es recullen al Black’s Law Dictionary d’aquests 

termes, veiem que els termes transfer i convey són sinònims, tot i 

que la primer incideix en el canvi de possessió que es produeix 

quan es transmet alguna cosa i el segon sobretot s’utilitza per fer 

referència a una transmissió que es fa per escrit. A més, el verb 

transfer també pot adoptar el significat del verb sell. Considerem 

que aquest és el cas que ens ocupa; creiem que en el context en 

què apareixen els tres verbs tots tres fan referència al verb vendre 

perquè la testadora expressa que atorga al fiduciari el poder de 

transferir béns en venda pública o privada i considerem que 

transferir mitjançant una venda és vendre. Si ens fixem en els 

equivalents que recull el Diccionario de términos jurídicos 

d’Alcaraz (2008) d’aquests termes, podem diferenciar dos grups, 

els equivalents de transfer i convey com ara transferir i 

l’equivalent de sell que és vendre. Tot i això, hem decidit utilitzar 

tant sols el verb vendre tenint en compte el context en què 

s’utilitzen els termes originals que ja hem esmentat i que en la 

disposició anterior la testadora ja atorga al fiduciari el poder de 

transferir béns.  

AT PUBLIC OR 

PRIVATE SALE 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―B. To sell, transfer or convey, at public or private sale and at such 

price or such terms and in such manner as said Trustee or Executor 

shall deem best, any property, real or personal, tangible or 

intangible, constituting a part or all of my estate or the trust, and to 

execute deeds or other instruments necessary to effect such sale, 
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transfer or conveyance.‖ 

 

Mitjançant venda pública o privada 

 

―B. Poder de vendre, mitjançant venda pública o privada, al preu, 

sota les condicions i de la manera que el fiduciari o marmessor 

consideri més adequats els béns, mobles o immobles, tangibles o 

intangibles, que constitueixin una part o la totalitat del meu 

patrimoni o del fideïcomís, i poder d‘atorgar escriptures o altres 

instruments necessaris per efectuar aquesta venda.   

 

 

BLD     public sale  

A sale made after public notice, such as an auction or 

sheriff‘s sale; especif., a sale to which the public has been 

invited by advertisement to appear and bid at auction for the 

items to be sold. 

BLD     private sale  

An unadvertised sale negotiated and concluded directly 

between the buyer and seller, not through an agent. 

IEC      privat 

1 3 adj. [LC] Que es fa a la vista de pocs, no públic. 

Escriptura privada. Una missa privada. 

IEC      públic 

2 1 adj. [LC] De què pot fer ús tothom. La via pública. Una 

sessió pública. 

EXECUTE 

DEEDS 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―B. To sell, transfer or convey, at public or private sale and at such 

price or such terms and in such manner as said Trustee or Executor 

shall deem best, any property, real or personal, tangible or 

intangible, constituting a part or all of my estate or the trust, and to 

execute deeds or other instruments necessary to effect such sale, 
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transfer or conveyance.‖ 

 

atorgar escriptures 

 

―B. Poder de vendre, mitjançant venda pública o privada al preu, 

sota les condicions i de la manera que el fiduciari o marmessor 

consideri més adequats els béns, mobles o immobles, tangibles o 

intangibles, que constitueixin una part o la totalitat del meu 

patrimoni o del fideïcomís, i poder d‘atorgar escriptures o altres 

instruments necessaris per efectuar aquesta venda.   

 

 

DTJ     execute a deed  

(CIVIL otorgar una escritura) 

 

CSM 

Article 394 

Pot atorgar donacions per causa de mort el qui té capacitat 

per a testar; però, en cas de no ésser atorgades en escriptura 

pública, només són valides si el donant és major d'edat. Pot 

acceptar-les el donatari amb capacitat per a contractar o els 

seus representants legals. 

 

COMPROMISE 

AND SETTLE 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―C. To compromise and settle claims in favor of or against my 

estate or the trust estates.‖ 

 

satisfer 

 

―C. Poder de satisfer reclamacions a favor o en contra del meu 

patrimoni o dels béns del fideïcomís.‖ 
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MWD  compromise  

transitive verb 

2 : to adjust or settle by mutual concessions 

MWD  settle 

5 a : to fix or resolve conclusively <settle the question> b : 

to establish or secure permanently <settle the order of royal 

succession> c : to conclude (a lawsuit) by agreement 

between parties usually out of court d : to close (as an 

account) by payment often of less than is due 6 : to arrange 

in a desired position 7 : to make or arrange for final 

disposition of <settled his affairs>  

DTJ     settle  

(GRAL resolver, solucionar, determinar, allanar, liquidar, 

saldar, arreglar, transar, finiquitar, ajustar) 

settle claims (MERC satisfacer demandas o reclamaciones) 

IEC      satisfer 

LC] Donar solució (a un dubte, un clam, etc.). 

ANY AND ALL TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―D. To hold and exercise any and all powers set forth in 

______________ (State) General Statutes Sections _____________ 

(Statutes) as written on the date of my death, and these powers are 

hereby incorporated by reference and made a part of this instrument 

and such powers are intended to be in addition to and not in 

substitution of the powers conferred by law.‖ 

 

tots 

 

―D. Poder d‘exercir tots els poders establerts a les Seccions generals 

de les lleis ____________________ (lleis) de 

____________________ (Estat) tal com siguin escrites a la meva 

mort, els quals per aquest testament passen a formar part d‘aquest 
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instrument i s‘han de considerar a més de la resta de poders 

concedits per llei i no en substitució seva.‖  

 

GAR   any and all = doblete  

MAY   any and all = doblete  

INCORPORATE 

BY REFERENCE 

 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―D. To hold and exercise any and all powers set forth in 

______________ (State) General Statutes Sections _____________ 

(Statutes) as written on the date of my death, and these powers are 

hereby incorporated by reference and made a part of this instrument 

and such powers are intended to be in addition to and not in 

substitution of the powers conferred by law.‖ 

 

Ø 

 

―D. Poder d‘exercir tots els poders establerts a les seccions generals 

de les lleis ____________________ (lleis) de 

____________________ (Estat) tal com siguin escrites a la meva 

mort, els quals passen a formar part d‘aquest instrument i s‘han de 

considerar a més de la resta de poders concedits per llei i no en 

substitució seva.‖  

 

LAW   incorporate by reference  

v. to include language from another document or elsewhere 

in a document by reference rather than repeat it. Typical 

language: "Plaintiff incorporates by reference all of the 

allegations contained in the First and Second Causes of 

Action hereinabove stated." 

 

Discussió: Aquesta expressió fa referència al fet d’incorporar en 

un document parts d’un altre document sense tornar-les a 

esmentar. En aquest cas, la testadora vol deixar clar que el 
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fiduciari a més de tenir els poders que li confereixen les lleis 

federals, té els poders que li confereixen les lleis estatals sense 

esmentar aquests darrers poders en el testament. No hem trobat 

un equivalent per a aquesta construcció però considerem que en 

aquest context es pot ometre perquè sense la seva traducció ja 

s’entén que s’han de tenir en compte tant els poders atorgats per 

les lleis estatals com per les lleis federals. 

CONCLUSIVEL

Y PRESUMED 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―If my ______________ (Spouse) and I shall die under such 

circumstances as to render it doubtful as to which of us died first, it 

shall be conclusively presumed that my _____________ (Spouse) 

_____________________ (Predeceased/Survived) me.‖ 

 

considerar de manera definitiva  

 

―En cas que el meu espòs  i jo morim en circumstàncies en què no 

es pugui determinar amb certesa qui va morir primer, s‘ha de 

suposar de manera definitiva que el meu espòs em va 

________________________ (premorir/sobreviure).  

 

 

BLD     presume 

To assume beforehand; to suppose to be true in the absence 

of proof 

BLD     conclusive presumption 

A presumption that cannot be overcome by any additional 

evidence or argument 

DTJ      conclusive 

(GRAL definitivo, irrebatible, terminante, concluyente, 

inapelable, irrefutable), conclusive presumption (PROC 

presunción absoluta, indicio claro) 

DTJ      presume 
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GRAL suponer, presumir, dar por hecho, partir del principio 

IEC      suposar 

 

1 2 v. tr. [LC] Admetre com a ver per als efectes d‘una 

argumentació. Suposem que això sigui cert: no per això és 

menys veritat el que t‘he dit.  

IEC      presumir 

1 v. tr. [LC] Creure (alguna cosa) fundant-se en la seva 

probabilitat, en indicis o senyals que se‘n tenen. Després del 

que va passar, ja presumíem que no vindrien. 

IEC     definitiu 

 

1 1 adj. [LC] Que posa fi a una cosa, a un afer. Una resposta 

definitiva. Un judici definitiu.  

1 2 adj. [LC] Fixat de manera que no dóna lloc a tornar-hi. 

Un reglament definitiu. L‘edició definitiva d‘un autor. Una 

sentència definitiva. D‘una manera definitiva. 

IEC     rebatre 

2 tr. [LC] Refutar . És un argument fàcil de rebatre. 

IEC     refutar 

v. tr. [LC] Demostrar que (un argument, una opinió, una 

teoria, etc.) és fals o erroni. 

IEC     apel·lar 

2 1 intr. [LC] [DR] Recórrer al jutge o al tribunal superior 

perquè revoqui, esmeni o anul·li la sentència, que es creu 

injusta, dictada per l‘inferior. 

IEC     terminant 

2 adj. [LC] Exempt de tota imprecisió. Manar d‘una manera 

terminant.  

  

Discussió: Hem decidit traduir el verb presume per suposar en 

aquest context perquè presumir implica basar-se en algun indici 

previ i aquest no és el cas del text original, sinó tot al contrari; la 
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testadora disposa que si ella i el seu espòs moren alhora s’ha de 

considerar com a cert sense tenir-ne cap indici que el que 

s’indiqui d’ambdós al testament ha premort l’altre. Pel que fa a la 

traducció de l’adverbi conclusively, hem descartat l’ús dels 

adverbis creats a partir dels verbs rebatre, refutar i apel·lar 

perquè creiem que els dos primers s’utilitzen respecte d’un 

argument mentre que el segon fa referència a recórrer a un 

tribunal i considerem que aquest no és el sentit de l’original. 

Quant als adjectius definitiu i terminant, creiem que tots dos es 

podrien fer servir en el context de la traducció però, tenint en 

compte que cap dels dos es fa servir als textos paral·lels, hem 

decidit utilitzar el primer perquè s’empra a la Llei 40/1991, de 30 

de desembre, del Codi de successions per causa de mort en el dret 

civil de Catalunya i a la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre 

quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.  

IN WITNESS 

WHEREOF 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―IN WITNESS WHEREOF, I sign, seal, publish and declare this 

instrument to be my Last Will and Testament‖ 

 

En fe de la qual cosa 

 

―En fe de la qual cosa, declaro que aquest instrument és el meu 

testament‖ 

 

 

CLD     witness 

to be present at an event and to sign your name as proof 

that it happened or that it was done correctly: 

Her will was drawn up by a solicitor and witnessed by two 

colleagues. 

DTJ      in witness whereof 

En testimonio / fe de lo cual; es la fórmula con la que 
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comienza el otorgamiento de una escritura 

ENC    in witness whereof 

en fe de la qual cosa 

 

TP5 

 

De la unitat de l‘acte i de tot el contingut d‘aquesta escriptura, que 

llegeixo, en veu alta, ja que tant el testador com els testimonis 

renuncien a fer-ho per ells mateixos, jo el Notari, EN  DONO FE 

 

TP6 

 

Jo, el Notari, DONO FE que 

 

Discussió: Els testaments dels Estats Units són escrits pels 

testadors en primera persona i, per tant, són ells els qui donen fe 

de tot el que han disposat al testament i el signen. A l’Estat 

espanyol normalment el testament el redacta el notari i, per això, 

és el notari qui dóna fe al final del testament de tot el que s’hi ha 

exposat. Als testaments en català no s’utilitza la construcció en fe 

de la qual cosa, que és la que ens proporcionen els diferents 

diccionaris com a equivalent de in witness whereof. No obstant 

això, si ens fixem, veiem que s’utilitza l’expressió en dono fe que 

en realitat és molt semblant. Ara bé, no la podem fer servir en la 

traducció perquè s’empra en un context diferent: als testaments 

en català que hem estudiat el notari al final torna a repetir de què 

dóna fe i després utilitza l’expressió en dono fe. Al text original, 

en canvi, el testador no expressa de què dóna fe sinó que utilitza 

una preposició sufixada per fer referència a tot el que ha disposat 

anteriorment i per això en català necessitem un relatiu i hem 

decidit utilitzar l’expressió en fe de la qual cosa, amb que es fa 

referència a tot el que s’ha disposat amb anterioritat.  

I SIGN, SEAL, TA JE 0910 ―Last Will and Testament 
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PUBLISH AND 

DECLARE 

 

―IN WITNESS WHEREOF, I sign, seal, publish and declare this 

instrument to be my Last Will and Testament‖ 

 

Declaro i signo 

 

―En fe de la qual cosa, declaro que aquest instrument és el meu 

testament i el signo‖ 

 

 

BLD     sign 

To identify (a record) by means of a signature, mark, or 

other symbol with the intent to authenticate it as an act or 

agreement of the person identifying it.  

BLD     seal 

To authenticate or execute (a document) by use of a seal. 

BLD     publish 

To declare (a will) to be the true expression of one‘s 

testamentary intent 

MWD   declare 

to make known formally, officially, or explicitly 

DTJ     sign and seal 

firmar y rubricar 

DTB    sign and seal 

firmar y rubricar 

FRE     sign and seal 

             rubricar 

FIA     sign and seal 

             firmar 

 

Discussió: Els termes make i publish ja han sortit junts en la 

primera clàusula del glossari i, tal com hem explicat en una 

entrada anterior, hem considerat que eren sinònims i hem reduït 
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la seva traducció a un terme, el verb declarar. Pel que fa als 

termes sign i seal, si estudiem les seves definicions veurem que no 

són sinònims, signifiquen signar i segellar, respectivament. No 

obstant això, tots els diccionaris bilingües especialitzats que hem 

consultat recullen com a traducció de sign and seal els termes 

signar i rubricar, que són sinònims. Considerem que a l’hora de 

traduir aquests termes tenim dues opcions, ser literals i utilitzar el 

verb signar i el verb segellar a la traducció o fer servir tan sols el 

verb signar, que en realitat és el que s’utilitza en els textos 

paral·lels en català que hem estudiat. Com que l’encàrrec 

d’aquesta traducció ens permet allunyar-nos una mica de la 

literalitat i tenint en compte que en realitat el que farà la testadora 

després de l’enumeració d’aquests verbs serà signar, hem decidit 

utilitzar tan sols aquest verb.   

BEING FIRST 

DULY SWORN 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―I […] sign my name to this instrument […] and being first duly 

sworn, do hereby declare to the undersigned authority that…‖ 

 

després d’haver prestat l’oportú jurament  

 

―Jo [...] signo aquest instrument  i, després d‘haver prestat l‘oportú 

jurament, declaro a l‘autoritat infrascrita que...‖ 

 

 

DTJ      duly sworn, [being]  

               (GRAL/PROC bajo juramento, habiendo prestado 

juramento en la forma establecida por la ley) 

 IEC     prestar jurament 

2 3  [LC] prestar jurament. Jurar. Va prestar jurament de 

fidelitat. 

IEC     jurar 

1 1 v. tr. [LC] [DR] Afirmar, prometre, apel·lant a Déu, a 
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una cosa jutjada sagrada, a una sanció superior, com a 

testimoni de la veritat de l‘afirmació, de la sinceritat de la 

prometença. 

 

TP13 

 

Novè. Nomenament i presa de possessió. 

Finalitzat el termini de presentació de documents, l'Alcalde, a la 

vista de la documentació presentada, dictarà resolució promocionant 

al grup C als aspirants proposats, els quals hauran de prendre 

possessió del nou càrrec, desprès d'haver prestat jurament o promesa 

previstos en el Reial Decret 707/1979, dins del termini màxim d'un 

mes a partir de la notificació del seu nomenament. 

UNDERSIGNED 

AUTHORITY 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―I […] sign my name to this instrument […] and being first duly 

sworn, do hereby declare to the undersigned authority that…‖ 

 

autoritat infrascrita  

 

―Jo [...] signo aquest instrument  i, després d‘haver prestat l‘oportú 

jurament, declaro a l‘autoritat infrascrita que...‖ 

 

 

BLD    undersigned 

A person whose name is signed at the end of a document.  

DTJ    undersigned  

            (infrascrito, suscrito, abajo firmante) 

IEC     infrascrit-a 

adj. i m. i f. [LC] [BB] Que signa al capdavall d‘un escrit. 

IEC     sotaescrit 

adj. i m. i f. [LC] Infrascrit . 

OPT     el abajo firmante 
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el sotasignat; l'infrascrit; el sotaescrit 

IEC     sotasignat 

m. i f. [LC] [AD] Persona que ha posat la seva signatura al 

peu d‘un escrit. 

MWD  authority 

an individual cited or appealed to as an expert 

IEC     autoritat 

2 f. [DR] Persona que té aquest dret o poder. Les autoritats 

eclesiàstiques.  

 

Discussió: com que undersigned és un adjectiu, dels seus tres 

possibles equivalents en català a què hem arribat hem de 

descartar el terme sotasignat perquè és un substantiu i necessitem 

un adjectiu que modifiqui al substantiu autoritat. Dels altres dos 

termes, que són sinònims, ens quedem amb infrascrit perquè tot i 

que el DIEC recull el terme sotaescrit no et proporciona la seva 

definició i et remet a l’entrada d’ infrascrit.  

THEREIN TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―I sign and execute this instrument as my free and voluntary act for 

the purposes therein expressed‖ 

 

hi 

 

―el signo i l‘atorgo de manera voluntària per als efectes que s‘hi 

expressen‖ 

 

 

BLD     therein 

1. In that place or time. 2. Inside or within that thing; inside 

or within those things. 3. In that regard, circumstance, or 

particular.  

DTJ    therein  
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            (GRAL en dicho documento o lugar) 

IEC     hi 

c) Fent relació a un complement introduït amb la preposició 

en o amb la preposició a, llevat que sigui un complement 

indirecte. Veig que penses sempre en ella; jo no hi penso 

mai. 

OF SOUND 

MIND 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―I [...] do hereby declare to the undersigned authority that I sign and 

execute this instrument as my free and voluntary act for the 

purposes therein expressed, and that I am eighteen (18) years of age 

or older, of sound mind, and under no constraint or undue influence. 

 

la capacitat legal necessària per testar  

 

―declaro a l‘autoritat infrascrita que el signo i l‘atorgo de manera 

voluntària per als efectes que s‘hi expressen i que tinc divuit (18) 

anys d‘edat o més, la capacitat legal necessària per testar i no estic 

subjecta a intimidació.‖ 

 

BLD     sound mind 

The ability to will, direct, or assent 

BLD     testamentary capacity 

The mental ability that a person must have to prepare a valid 

will. This capacity is often described as the ability to 

recognize the natural objects of one‘s estate, and the fact 

that one is making a plan to dispose of the estate after death. 

Traditionally, the phrase ―of legal age and sound mind‖ 

refers to the testator‘s capacity. –Also termed disposing 

capacity; disposing mind; sound mind.  

DTJ      sound mind, be in/of  

               (GRAL estar en pleno uso de las facultades) 
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TP1 

 

―A judici meu té la capacitat legal necessària per a atorgar 

testament‖ 

 

TP3 

 

―Assegura tenir, i ho crec, capacitat suficient per a  testar‖ 

 

TP4 

 

―té la capacitat legal necessària per a atorgar testament‖ 

 

TP6 

 

―a judici meu, té aptitud mental i la capacitat legal necessària per a 

testar‖ 

 

CC4 

Secció segona 

Els testaments notarials 

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. 

UNDER NO 

CONSTRAINT 

OR UNDUE 

INFLUENCE 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―I [...] do hereby declare to the undersigned authority that I sign and 

execute this instrument as my free and voluntary act for the 

purposes therein expressed, and that I am eighteen (18) years of age 

or older, of sound mind, and under no constraint or undue influence. 
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no estic subjecta a intimidació 

 

―declaro a l‘autoritat infrascrita que el signo i l‘atorgo de manera 

voluntària per als efectes que s‘hi expressen i que tinc divuit (18) 

anys d‘edat o més, la capacitat legal necessària per testar i no estic 

subjecta a intimidació.‖ 

 

 

MWD   constraint 

the state of being checked, restricted, or compelled to 

avoid or perform some action 

FRE      constraint 

1. The threat or use of force to prevent, restrict, or dictate 

the action or thought of others. 

DTJ      constraint  

               n: GRAL restricción, limitación 

IEC       restricció 

1 1 f. [LC] Acció de restringir; l‘efecte. Restricció de la 

llibertat. Restricció d‘una facultat. Sotmetre‘s sense 

restricció. 

IEC       restringir 

v. tr. [LC] Reduir a límits més estrets. Restringir la llibertat, 

els privilegis. Restringir les despeses. 

IEC       limitació 

f. [LC] Acció de limitar o de limitar-se; l‘efecte. 

IEC       limitar 

2 1 tr. [LC] Restringir . 

BLD     undue influence 

2. Wills and estates. Coercion that destroys a testator‘s free 

will and substitutes another‘s objectives in its place.  

DTJ      coerce 

               (GRAL/PENAL forzar, obligar, coartar, violentar ◊ In 

testamentary law there is coercion when there is undue 
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influence upon the testator) 

DTJ      undue influence  

               (PENAL intimidación, prevalimiento, influencia indebida 

o impertinente, abuso de poder, tráfico de influencias) 

  DDC     intimidació 

              Acció i efecte d‘infondre en l‘ànim d‘algú el temor de 

sofrir un mal imminent i greu en la pròpia persona o en els 

propis béns, o en la persona o béns del cònjuge, 

descendents o ascendents, que provoca un vici del 

consentiment que permet la impugnació del negoci jurídic.   

   

CSM 

Article 26 

Acceptació i la repudiació de herència fetes validant 

són irrevocables. 

 

Acceptació i la repudiació poden ésser impugnades 

per manca de capacitat, i quan han estat fetes amb 

intimidació, violència, dol o error. S'entén que hi ha 

hagut error si amb posterioritat apareix un testament 

desconegut. 

 

El termini per a la impugnació es de quatre anys 

des de la declaració d'incapacitat, i des que hagi 

cessat la intimidació o la violència o s'hagi tingut 

               coneixement del dol o error. 

 

Article 126 

 

Són nuls els testaments amb preterició errònia de 

legitimaris, en els supòsits previstos a l'article 367. 

 

Són nuls la institució d'hereu, el llegat i les altres 
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disposicions contingudes en acte de darrera voluntat 

quan l'hereu, el legatari o la persona afavorida 

estan afectats per una prohibició de succeir o són 

declarats indignes. 

 

Són nuls els testaments, els codicils i les memòries 

testament‡ries atorgats amb engany, violència i intimidació 

greu. 

 

Són nuls la institució d'hereu, el llegat i les altres 

disposicions que s'hagin atorgat amb error en la 

persona o en l'objecte, engany, violència i intimidació 

greu i en els casos en què resulti que s'han 

atorgat per error en els motius si del testament resulta 

que el testador no l'hauria atorgat si hagués  

conegut l'error. 

 

DOB  

under no undue influence = no sujeto a intimidación 

 

ALT 

undue influence = injerencias o presiones indebidas [injustas, 

impertinentes o ilegales] 

 

ITE      undue influence 

influencia indebida 

 

Discussió: El terme constraint fa referència a infondre temor a 

alguna persona perquè actuï d’alguna manera determinada. El 

terme undue influence s’utilitza en l’àmbit dels testaments també 

per fer referència al fet de coaccionar algú perquè actuï d’una 

manera determinada. Per tant, crec que es podrien traduir per un 

sol terme en el text meta. La traducció literal de undue influence 
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seria influència indeguda. És tracta d’un terme que s’utilitza en 

català però no en el dret de successions. De fet, no s’utilitza cap 

cop  a la Llei 40/1991, de 30 de desembre, del Codi de successions 

per causa de mort en el dret civil de Catalunya. En canvi, el terme 

intimidació sí que s’utilitza i, a més, és una de les traduccions que 

proposa Alcaraz (2007) y Doblas (1996). Per això, hem decidit 

utilitzar aquest terme.  

TO THE BEST 

OF OUR 

KNOWLEDGE 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―and that to the best of our knowledge the ________________ 

(Testator/Testatrix) is eighteen (18) years of age or older, of sound 

mind, and under no constraint or undue influence.‖ 

 

al nostre entendre 

 

―i que, al nostre entendre, la testadora té 18 anys d‘edat o més, la 

capacitat legal necessària per testar i no està subjecta a intimidació.  

 

 

CLD     to the best of my knowledge/belief 

from what I know and understand from the information that 

I have 

DTJ      best of my knowledge and belief, to the  

               (PROC según mi leal saber y entender) 

IEC      al meu entendre  

3 3  [LC] al meu entendre Segons jo entenc. 

IEC      entendre  

 1 tr. [LC] Percebre amb la intel·ligència el sentit (d‘alguna 

cosa), tenir la intel·ligència, una idea clara (d‘alguna cosa). 

 

Discussió: Si busquem al Google la frase según mi leal saber y 

entender en català (segons el meu lleial saber i entendre) veurem 

que tan sols s’obtenen 12 resultats i que en la majoria de casos no 
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són textos oficials. Per això, creiem que aquesta construcció 

catalana segurament és un calc de la castellana, que s’utilitza 

molt més (16.800 resultats), i hem decidit no utilitzar-la. 

Finalment, ens hem decidit per la construcció al meu entendre, 

que es recull al DIEC2, creiem que té el mateix sentit que 

l’original  i és més planera. 

SUBSCRIBED, 

SWORN TO 

AND 

ACKNOWLEDG

ED 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―Subscribed, sworn to and acknowledged before me by 

_________________________, the ___________________, 

(Testator/Testatrix)‖ 

 

signat 

 

―Signat davant meu per______________, la testadora,‖ 

 

 

MWD   subscribe 

1 : to write (one's name) underneath : SIGN 

2 a : to sign (as a document) with one's own hand in token 

of consent or obligation b : to attest by signing 

MWD   swear 

2 a : to assert as true or promise under oath <a sworn 

affidavit> 

BLD    acknowledge  

vb. 4. To confirm as genuine before an authorized officer 

<acknowledged before a notary public> 

IEC       reconèixer 

2 v. tr. [LC] Afirmar insistint en la veritat de l‘afirmació 

 DTJ      acknowledge  

              (reconocer, certificar, admitir, atestar) 

IEC       reconèixer 

3 2 tr. [LC] Admetre, confessar, com a propi. Reconèixer la 
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seva firma. Reconèixer un fill il·legítim.. 

IEC       certificar 

1 v. tr. [LC] [DR] [AD] Garantir com a cert. Hi ha 

testimonis que certifiquen el fet. 

IEC       admetre 

  2 v. tr. [LC] Acceptar 2 1 . Admetre una teoria, una 

hipòtesi. 

IEC       acceptar 

  2 1 tr. [LC] Rebre en l‘esperit com a veritable o valedor. 

Acceptar un càstig. Tots els presents van acceptar les 

condicions de pau. Acceptar una teoria. Li costa acceptar 

aquestes idees. 

IEC       atestar 

1 v. tr. [LC] [DR] Afirmar ésser cert, autèntic. És un fet 

atestat per tots els historiadors d‘aquell temps.  

2 v. tr. [LC] [DR] Donar testimoniatge (d‘una cosa). 

Atestem que aquest home és innocent. 

 

TP1 

 

―d‘acord amb la voluntat per ell manifestada estenc aquesta 

escriptura, a la qual l‘atorgant dóna conformitat i la ratifica i firma 

amb els susdits testimonis‖ 

 

IEC      ratificar 

1 v. tr. [LC] [DR] [AD] Confirmar (alguna cosa que s‘ha dit 

o fet), fer-la valedora. Ell ratifica tot el que havia dit. 

Ratificar un tractat. 

 

TP2 

 

―El testador dóna conformitat plena al text i el firma amb els 

testimonis.‖ 
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TP4 

 

―L‘atorgant hi dóna plena conformitat, com a expressió exacta de la 

seva voluntat, i la firma amb els testimonis‖ 

 

DOB  

Personally subscribed and sworn to before me = Firmado ante mi 

 

Discussió: si estudiem les definicions d’aquests tres verbs veurem 

que no són sinònims; per exemple, els podríem traduir per signar, 

jurar i atestar, respectivament. No obstant això, creiem que 

aquesta opció pot ser redundant, ja que, quan signem al final d’un 

document, amb la nostra signatura ja estem expressant que estem 

d’acord amb el seu contingut i que és vertader. Com ja hem 

expressat anteriorment, creiem que com a traductors tenim dues 

possibilitats a l’hora de resoldre la traducció de binomis i 

trinomis, reproduir-los o reduir la quantitat de termes en el text 

meta. Com que l’encàrrec d’aquesta traducció ens permet 

allunyar-nos una mica de la literalitat, ja que el que és realment 

important és que el client entengui el que s’expressa a l’original, 

hem decidit no reproduir el trinomi perquè ho considerem 

innecessari i utilitzar tan sols el verb signar.  

NOTARY 

PUBLIC 

TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―Notary Public 

My Commission Expires :______________________‖ 

 

Notari 

 

―Notari 

El meu càrrec venç: _____________________‖ 
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BLD    notary public  

n. A person authorized by a state to administer oaths, certify 

documents, attest to the authenticity of signatures, and 

perform official acts in commercial matters, such as 

protesting negotiable instruments. – Often shortened to 

notary.  

DTJ     notary [public]  

             (CIVIL notario) 

 

ALT 

Fedatario público = commissioner for oaths, public notary, person 

authorized to take oaths  

 

GDL    notari  

1 m i f DR Funcionari que té a càrrec seu la redacció i 

l'autorització en forma pública dels actes, els contractes i 

tota mena d'instruments, i dóna fe de llur contingut.   

GDL    fedatari  

Dit de la persona amb autoritat per a donar fe pública, sia 

judicial, notarial o mercantil. 

 

  DOB  

―Otros términos tienen equivalentes aproximados en la otra 

cultura. Este es el caso de Notary Public. El concepto que designa 

el término Notary Public en inglés no equivale totalmente al 

término español ―notario‖. El Notary Public desempeña en 

Estados Unidos sólo algunas de las funciones que en España ejerce 

el notario, por tanto, el concepto que ambas culturas tienen no 

coincide plenamente.‖ 

 

―En algunos Estados americanos el notario es un fedatario público 

que da validez  a los documentos mediante su firma y sello. En 
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España el notario no sólo es un fedatario público, sino que 

además, lo redacta, expide y otorga.‖  

 

―Traducir Notary Public por ―notario‖ significa no ser fiel al 

original, sería sobretraducir, pero en este caso, y dado el carácter 

del documento ante el que nos hallamos, hemos optado por buscar 

un equivalente funcional en España y este sin duda es el término 

―notario‖. Nos encontrábamos ante el dilema de ser infieles al 

original o fieles a los efectos que el documento debe surtir en la 

lengua término y, dada la naturaleza del documento, hemos 

optado por esta última posibilidad‖.  

 

GOO ―notary public‖ and ―fedatario‖ = 254 

GOO ―notary public‖ and ―notario público‖ = 5.150  

  

Discussió: Un cop acabada la recerca que hem fet sobre aquest 

terme, hem observat que s’ha traduït al català amb tres termes 

diferents: notari públic, fedatari i notari. El primer terme seria la 

traducció literal de l’original i l’hem descartat, entre altres raons, 

perquè s’utilitza als països llatinoamericans. Aquí a l’Estat 

espanyol i a Catalunya s’utilitza el terme notari, de fet, és el terme 

que s’utilitza a tots els textos paral·lels que hem consultat i a la 

legislació en català sobre la successió, en què també apareixen els 

seus derivats (notarialment, notaria, etc.). Cal esmentar, però, 

que, tal com explica Doblas (1996), les funcions del Notary Public 

dels Estats Units no es corresponen exactament amb les funcions 

del notari que nosaltres coneguem, ja que els Notary Public dels 

Estats Units no poden assessorar els seus clients ni s’encarreguen 

de la redacció de documents com els testaments, tan sols poden 

donar validesa a aquests documents mitjançant la seva signatura. 

El notari del nostre dret civil, en canvi, a més de signar documents 

per atorgar-los validesa tenen moltes altres funcions. Un cop més, 

creiem que tenim dues opcions a l’hora de traduir aquest terme al 
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català; si utilitzem el terme fedatari serem fidels al sentit de 

l’original però hi ha un inconvenient i és que ens els testaments 

catalans aquest terme no s’utilitza perquè és la figura del notari la 

que s’encarrega de la seva redacció i els signa. Si utilitzem el 

terme notari, com també explica Doblas (1996) en realitat estem 

sobretraduint, però la nostra traducció estaria més orientada cap a 

la cultura meta i el client l’entendria sense problemes perquè 

coneix la figura del notari. Per decidir quina opció utilitzar, un 

cop més hem tingut en compte l’encàrrec de la nostra traducció i, 

com que la prioritat del nostre text és que el client l’entengui, i 

tenint en compte que en realitat el notari espanyol a més d’altres 

funcions també realitza les del Notary Public, hem decidit utilitzar 

aquesta darrera opció.  

COMMISSION TA JE 0910 ―Last Will and Testament 

 

―Notary Public 

My Commission Expires :______________________‖ 

 

Càrrec 

 

―Notari 

El meu càrrec venç: _____________________‖ 

 

 

BLD    commission  

1. A warrant or authority, from the government or a court, 

that empowers the person named to execute official acts. 

DTJ     commission 

             (GRAL cargo, nombramiento, encargo, mandato) 

IEC       càrrec 

2 1 m. [LC] Tasca, funció, de què algú té la responsabilitat. 

Donar a algú càrrec de fer una cosa. Ésser algú en càrrec de 

fer quelcom.  
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IEC       nomenament 

1 m. [LC] [AD] Acció de nomenar. Dem‡ es procedir‡ al 

nomenament de comptador. 

IEC       nomenar 

v. tr. [LC] [AD] Designar per a un càrrec, una funció. L’han 

nomenat tresorer. 

IEC       encàrrec 

2 m. [LC] Cosa encarregada. Donar un encàrrec. Tenir un 

encàrrec. Fer un encàrrec. 

IEC       encarregar 

1 1 v. tr. [LC] Confiar, encomanar, endossar, (a algú) 

l‘execució, la cura, d‘alguna cosa, una funció de la qual té 

la responsabilitat. M’han encarregat de vigilar-lo. El vam 

encarregar d’avisar-te. Ell ha estat encarregat de dir-los-

ho. 

IEC       mandat 

1 1 m. [LC] [DR] [PO] Encàrrec que s‘atribueix a diputats, a 

consellers o a càrrecs similars en virtut d‘una elecció. 

 

GOO    ―my commission‖ and ―mi cargo‖ = 88 

   ―my commission‖ and ―mi nombramiento‖ = 8 

 

Discussió: Hem descartat els termes mandat i encàrrec perquè el 

primer s’utilitza en l’àmbit polític i el segon és massa general. Pel 

que fa als termes càrrec i nomenament, hem decidit utilitzar el 

primer perquè als notaris se’ls nomena perquè exerceixin un 

càrrec o una funció i perquè és l’opció més utilitzada al cercador 

Google com a traducció de my commission.   
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9. ANNEX 3: ALTRES PROBLEMES DE TRADUCCIÓ 

 

A més dels problemes terminològics i fraseològics, durant el procés de traducció ens 

hem trobat amb altres tipus de problemes relacionats amb aspectes que afecten el text en 

el seu conjunt com ara l‘ús de majúscules i minúscules i l‘ús sexista del llenguatge. Tot 

seguit tractarem aquests problemes en diferents taules que, tal com hem comentat a la 

introducció, es basen en el model dissenyat per la professora Lisa Gilbert Odell per a les 

assignatures de traducció especialitzada juridicoeconòmica anglès-català. Concretament, 

aquestes taules contenen la informació següent: 

 

1. Formulació del problema de manera breu. 

2. Títol del text original, assignatura i any acadèmic. En aquest cas veureu 

l‘enunciat TA JE 0910 “Last Will and Testament” en què TA JE fa referència a 

Treball Acadèmic de Traducció Juridicoeconòmica.  

3. Encàrrec de traducció. 

4. Fragments del text original en què es troba el problema amb el problema 

destacat en verd.  

5. Descripció detallada del problema 

6. Solucions possibles. Cada solució possible es tracta en una cel·la diferent en 

què apareix en negreta la possible solució i després les fonts consultades i els 

textos paral·lels en què es recull aquesta solució. Utilitzem tres caràcters 

(normalment lletres) per a cada font de consulta i al final de les taules podeu 

consultar la bibliografia amb aquests caràcters i les obres a què fan referència. 

Per exemple, en la cel·la utilitzem MMS per fer referència al Manual d’estil de 

Mestres, 2007. Utilitzem els caràcters TP1, TP2, etc. per fer referència a  text 

paral·lel 1, 2, etc., respectivament. Les fonts d‘on hem extret els textos 

paral·lels es troben, en aquest cas, a la bibliografia dels texos paral·lels (annex 

4).  

7. Valoració de les diferents solucions i explicació de la decisió final.  

8. Traducció dels fragments originals en què es troben els problemes amb les 

solucions en català marcades en verd. 

9. Autor de la recerca, data en què s‘ha dut a terme i identificació de la traducció,  

en aquest cas, TA JE 0910.  
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9.1. Majúscules i minúscules  

 

Hem de respectar l‘ús de les majúscules del text original o hem de seguir les 

convencions catalanes? 

Text: TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

Encàrrec: El nostre client és un noi català que ha rebut una carta en què se 

l‘informa que la seva àvia americana per part de pare l‘ha instituït 

hereu al seu testament. Aquest noi mai no ha tingut contacte amb la 

família del seu pare, ha crescut a Catalunya i no té coneixements 

elevats d‘anglès. Per això, en rebre el testament ens encomana la 

seva traducció al català amb la intenció de conèixer què ha disposat 

la seva àvia. 

Context:  

a) LAST WILL AND TESTAMENT 

b) I, ___________, of __________________       (Address), do 

hereby make, publish and declare this to be my Last Will and 

Testament 

c) ARTICLE I 

d) I do give and bequeath to my _________________ (Spouse), 

e) I direct my Executor to pay my judicially enforceable debts 

f) IN WITNESS WHEREOF, I sign, seal, publish and declare this 

instrument 

Problema: El problema que ens plantegem és si hem de seguir el model de 

majúscules i minúscules del text anglès, o si hi ha unes normes per 

a l‘ús de les majúscules i les minúscules en català i les hem de 

seguir. Bàsicament, parlem de les parts genèriques de les obres i els 

documents legals com ara el títol i d‘alguns noms comuns que al 

text original estan en majúscula. 

 

 

Possible 

solució 1: 

Mantenir l’ús de les majúscules del text original 

No hem trobat cap font on es digui que en alguns casos determinats 
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en català es pot inserir un nom comú amb les inicials en majúscula 

ni tampoc hem trobat cap font que parli sobre la majúscula als títols.   

 

Possible 

solució 2: 

Seguir els criteris d’ús de les majúscules i les minúscules del 

català. 

 

OMM 

 

―Els noms comuns i els noms propis genèrics (tant els substantius 

com els adjectius) s‘escriuen, en general, amb minúscula inicial‖ 

 

―proposem d‘escriure amb minúscula tant els mots secció, capítol, 

com article o apartat, ja que tots són noms comuns‖ 

 

―Un text situat a l‘interior dels parèntesis que vénen després d‘un 

punt ha de començar amb una majúscula i acabar amb un altre punt 

dins els parèntesis. Altrament, ha de començar amb minúscula‖ 

 

―Càrrecs oficials i títols nobiliaris s‘escriuen amb minúscules 

inicials‖ 

 

―Parts genèriques de les obres i els documents legals s‘escriuen amb 

minúscula inicial‖ 

 

ALM 

3. Professions i càrrecs  

 llicenciat en dret, notari, registrador, advocat  

4. Documents i tràmits oficials  

       4.1 Documents legals o reglamentaris  
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              (Nom del document íntegre)  

 el Codi civil, el Codi penal (però: Llei orgànica 10/1995, de 

23 de novembre, del Codi penal)  

              (part d'un document) 

 el capítol IV, la secció cinquena, el títol tercer, la disposició 

final primera‖  

UPF 

“LES DIVISIONS D'UN TEXT: TÍTOLS, SUBTÍTOLS I 

APARTATS 

En documents i textos llargs cal vetllar perquè la presentació dels 

títols dels diferents apartats (títol del document, títols d'apartats o 

capítols, de seccions, de subseccions, de paràgrafs...) en reflecteixi, 

si és el cas, la jerarquització. Per aconseguir-ho cal utilitzar de 

manera lògica i coherent els diversos recursos tipogràfics 

disponibles (cos de lletra, majúscules, versaletes, subratllat, cursiva, 

negreta...).‖ 

 

TP2 

nomeno marmessors, comptadors-partidors, els senyors Ramon 

Rovira i Molina i Antoni Mates i Morera, 

 

TP3 

Assegura tenir, i ho crec 3, capacitat suficient per a 4 testar, i ho fa 

conforme al contingut de les següents clàusules: 

 

TP4 

EN DONO FE 

 

TP6 

―i de conformitat amb les següents CLÀUSULES: 
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            PRIMERA: Declara que és natural de *(*), on va néixer el 

dia * de * de 1.9*; fill dels consorts * i *, (vivents); divorciat de la 

senyora *, únic matrimoni contret, del qual té * fills anomenats * i 

*, (o vidu de ... o simplement indica els fills que té, si és solter).‖ 

Discussió: Tal com hem esmentat, tenim dues opcions, mantenir l‘ús de les 

majúscules i les minúscules de l‘original o adaptar aquest ús a les 

convencions catalanes. Com que la prioritat de la traducció que ens 

ocupa és que el nostre client l‘entengui, hem decidit adoptar la 

segona opció i hem adaptat, així, l‘ús de les majúscules del text 

original a les convencions catalanes. En general, totes les fonts 

coincideixen que en català l‘ús de les majúscules pot tenir una 

funció demarcativa, per indicar l‘inici d‘una frase, o distintiva, per 

assenyalar els noms propis. En conseqüència, no hi ha cap raó per 

utilitzar les inicials dels noms comuns en majúscula i els càrrecs, 

les professions i les parts de documents s‘escriuen en minúscula 

inicial si no es troben en posició inicial de frase. Si ens fixem en els 

textos paral·lels que hem estudiat, en general segueixen les 

convencions d‘ús de majúscules i minúscules pel que fa al nom 

dels càrrecs i les professions, però els títols d‘alguns apartats 

apareixen en alguns textos amb totes les lletres en majúscula i en 

altres en minúscula. En aquest cas, com que no s‘utilitza un únic 

criteri en tots els textos, hem decidit seguir les recomanacions de 

l‘opuscle Majúscules i minúscules de la Direcció de Política 

Lingüística i del tema dedicat a les majúscules de 

l’Autoaprenentatge de llenguatge del Departament de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya i hem escrit, així, amb minúscula inicial 

els noms dels apartats i dels càrrecs i professions. També ens hem 

adonat que als textos paral·lels l‘expressió en dono fe sempre 

s‘escriu amb totes les lletres en majúscula; com que nosaltres no 

hem utilitzat aquesta expressió a la traducció sinó l‘expressió en fe 

de la qual cosa, també hem decidit escriure-la en minúscula seguint 

les recomanacions de les fonts anteriors. Finalment, pel que fa al 

títol, hem decidit deixar-lo en majúscula perquè, d‘una banda, no 
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hem trobat cap font que recomani el contrari i els textos paral·lels 

no ens serveixen d‘exemple perquè no tenen títol i, de l‘altra, al 

Llibre d’Estil de la Universitat Pompeu Fabra (2005), tot i que es 

refereix sobretot als textos de l‘àmbit acadèmic, es diu que ―en 

documents i textos llargs cal vetllar perquè la presentació dels títols 

dels diferents apartats en reflecteixi, si és el cas, la jerarquització‖ i 

que per aconseguir-ho cal utilitzar de manera lògica i coherent els 

diversos recursos tipogràfics disponibles‖, entre els quals es troben 

les majúscules.  

Solució 

final: 

a) TESTAMENT 

b) Jo, ___________________________, amb domicili a 

______________________, declaro que aquest és el meu 

testament 

c) Clàusula I 

d) Llego al meu / la meva ______________________ (espòs/osa) 

e) Disposo que el meu marmessor/a pagui els meus deutes 

judicialment executables 

f) En fe de la qual cosa, declaro que aquest instrument és el meu 

testament  

 

Autor/a: Alba Vila Cucó, 17 de juliol de 2010, TA JE 0910. 

 

9.2. Ús sexista del llenguatge 

 

Hem d‘intentar evitar l‘ús sexista del llenguatge? Utilitzem el masculí genèric o 

tractem de fer servir formes per no excloure les dones del llenguatge?  

Text: TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

Encàrrec: El nostre client és un noi català que ha rebut una carta en què se 

l‘informa que la seva àvia americana per part de pare l‘ha instituït 

hereu al seu testament. Aquest noi mai no ha tingut contacte amb la 

família del seu pare, ha crescut a Catalunya i no té coneixements 

elevats d‘anglès. Per això, en rebre el testament ens encomana la 
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seva traducció al català amb la intenció de conèixer què ha disposat 

la seva àvia. 

Context:  

―I direct my Executor to pay my judicially enforceable debts, 

funeral expenses and the administrative expenses of my estate as 

soon after my death as practicable. Further, I direct that all estate 

and inheritance taxes and other taxes in the general nature thereof 

(together with any interest or penalty thereon) […] shall be paid by 

my Executor out of the principal of my residuary estate, and I direct 

that no part of any such taxes be charged against or collected from 

the person receiving or in possession of the property taxed, or 

receiving the benefit thereof, it being my intention that all such 

persons, legatees, devisees, surviving tenant by the entirety, 

appointees and beneficiaries receive full benefits without any 

diminution on account of such taxes.‖ 

 

Problema: A diferència de l‘anglès, el català és una llengua de gènere; per tant, 

quan en anglès s‘utilitza un substantiu com és el cas de trustee pot 

fer referència tant a un fiduciari com a una fiduciària, mentre que si 

en català utilitzem una d‘aquestes formes estem discriminant bé els 

homes, bé les dones. No obstant això, hi ha una llarga tradició 

d‘utilitzar en els textos catalans el masculí genèric, és a dir, el 

masculí per fer referència tant al sexe masculí com al femení. Hi ha 

moltes institucions que defensen acabar amb aquesta discriminació 

lingüística i proposen diferents maneres per incloure la dona en el 

llenguatge. Algunes d‘aquestes solucions poden carregar el text en 

excés i dificultar la seva lectura. Per això, el problema que ens 

plantegem és si hem d‘intentar seguir aquestes recomanacions per 

no fer un ús sexista del llenguatge o si hem de continuar amb la 

pràctica conservadora i utilitzar l‘ús del masculí genèric quan ens 

adrecem a persones indeterminades.    

Possible Mantenir l’ús del masculí genèric 
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solució 1:  

ALS i CLG 

―Podem usar el masculí genèric quan algunes de les opcions 

enumerades dificulti la lectura del text, i també en el cas de 

formularis i altres documents anàlegs.  

La tasca del secretari judicial en un jutjat és molt important.” 

 

UBS  

Problemes de les duplicacions: 

- generació d‘homonímies: p. ex., en l‘àmbit de l‘aviació: pilot i 

pilota? 

- diferències entre les definicions de les professions femenines i les 

masculines. Per exemple: 

metge= persona que té autorització acadèmica i legal per 

exercir la medicina (GDL) 

metgessa= dona que exerceix la medicina (GDL) 

- ―quan Ibarretxe apel·la als «ciudadanos y ciudadanas vascas» està 

apel·lant de fet a tots els mascles del món i a les dones basques.‖ 

- en els textos legals: 

              1.  dificulten la seva lectura 

            2. si es combinen amb l‘ús del masculí genèric, hauríem  

d‘interpretar que aquest masculí tan sols fa referència als 

homes. És a dir, si en el mateix text utilitzem ―els advocats i 

les advocades‖ i més endavant tan sols el terme ―advocats‖ 

com a masculí genèric, hauríem d‘entendre que el terme 

masculí tan sols inclou als homes perquè sinó s‘hauria 

duplicat 

Possible 

solució 2: 

Utilitzar recursos per evitar l’ús sexista del llenguatge 

 

ALS 

―segons el context, es poden fer servir els recursos següents quan 

les persones afectades tant poden ser homes com dones: paraules 

aglutinants, expressions neutres, forma femenina i masculina a la 
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vegada unides amb les conjuncions i o o, forma masculina i 

femenina a la vegada separada per barres (el/la procurador/a, el/la 

secretari/ària). Aquest sistema, de vegades, resulta poc 

recomanable perquè enfarfega el text de barres i el fa difícil de 

llegir; per tant, convé utilitzar-lo raonablement.‖ 

  

OSL 

- En els textos legals i normatius cal preveure la inclusió de tots 

dos gèneres 

- El sistema de separació amb barres dificulta la lectura 

- Utilitzar la resta de recursos: expressions neutres, paraules 

aglutinants, esmentar les formes masculines i femenines 

senceres 

- fills → descendència 

 

MEM 

―el fet que hi hagi noms masculins que es facin servir per englobar 

conceptualment els femenins, com ara home o nen, i també tots els 

noms d‘oficis, professions, càrrecs i titulacions aplicats al món de 

l‘Administració, com ara el treballador, el candidat, l’interessat o 

l’alumne, pot dificultar el tracte igualitari entre dones i homes.‖ 

 

―La coordinació de formes –com ara els advocats i les advocades- té 

l‘avantatge de ser totalment explícita, però té l‘inconvenient de fer-

se carregosa si es repeteix gaires vegades em un mateix text. Cal, 

doncs, usar-la molt poques vegades en textos escrits, per bé que en 

textos orals es pot fer servir sense gaires restriccions.‖ 

 

―L‘ús de les dobles formes comporta una sèrie de problemes, com 

ara la representació gràfica, la concordança amb altres elements de 

la frase, l‘adequació al document en què es fan servir i, en general, 

la feixuguesa en la lectura‖ 
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TP1 

―Dels béns, drets o accions restants, n‘institueix hereva la seva 

muller Mercè Rovira i Jaumar, i per al cas que ella premoris, 

nomena els fills per parts iguals, amb substitució vulgar a favor dels 

néts‖ 

 

TP3 

Per tant, crida els fills a l‘herència per parts iguals amb la 

substitució vulgar esmentada, i els nomena hereus universals i 

lliures, però amb la modalitat que deriva de la clàusula anterior. 

 

Discussió: Tal com hem expressat a l‘encàrrec de traducció (apartat 3.1.), hem 

decidit realitzar la traducció del formulari tenint en compte que la 

persona que l‘ha atorgat és una dona i que el marmessor i el 

fiduciari que s‘hi nomenen són homes perquè aquesta decisió no 

implica cap modificació del text original i ens permet resoldre 

millor l‘encàrrec hipotètic que ens hem plantejat. D‘aquesta manera 

hem evitat les dobles formes que hauríem d‘haver utilitzat cada cop 

que el causant fa referència al seu cònjuge i el resultat és un text 

més entenedor. Si ens  haguéssim plantejat un altre tipus d‘encàrrec, 

no haguéssim pres aquesta decisió i hauríem redactat un text obert 

en català perquè pogués ser utilitzat per individus d‘ambdós sexes. 

Per mostrar amb claredat quines són les conseqüències de la decisió 

que hem pres, a continuació podeu veure un fragment del text 

original i dues traduccions,  primer la que haguéssim fet si 

haguéssim decidit mantenir la possibilitat que hagués estat redactat 

per un home o una dona indistintament i després la que ha estat 

realitzada tenint en compte que el text original ha estat escrit per 

una dona.  

―and that each of us, in the presence and hearing of the 

___________________, (Testator/Testatrix) hereby signs this Will as 

witness to the ________________ (Testators/Testatrixs) signing, and that 

to the best of our knowledge the ________________ (Testator/Testatrix) 
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is eighteen (18) years of age or older, of sound mind, and under no 

constraint or undue influence.‖ 

↓ 

―que cadascú de nosaltres, en presència  __________________ (del 

testador / de la testadora),  signa aquest testament en qualitat de testimoni 

______________ (del testador / de la testadora)  i que, al nostre entendre, 

_____________ (el testador / la testadora) té 18 anys d‘edat o més, la 

capacitat legal necessària per testar i no està subjecte/a a intimidació.‖  

↓ 

―que cadascú de nosaltres, en presència de la testadora, signa aquest 

testament en qualitat de testimoni de la testadora i que, al nostre entendre, 

la testadora té 18 anys d‘edat o més, la capacitat legal necessària per testar 

i no està subjecta a intimidació.‖ 

Tot i haver eliminat les dobles formes que hauríem d‘haver utilitzat 

si haguéssim respectat el caràcter obert del document, com que en 

anglès  el ―gènere es manifesta de manera encoberta‖ i, en 

conseqüència, ―els substantius en general no tenen cap atribució 

arbitrària de gènere‖ (Ainaud, Espunya i Pujol, 2003), en teoria 

quan en anglès s‘utilitza un substantiu singular o plural per fer 

referència a persones de tots dos sexes hauríem d‘utilitzar en català 

tant la forma masculina com la femenina. Per exemple, al testament 

en diferents disposicions es parla del beneficiary i per no 

discriminar les dones hauríem d‘utilitzar en la traducció per 

exemple la coordinació de la forma masculina i la femenina (el 

beneficiari i  la beneficiaria). A més d‘aquesta opció, segons les 

fonts que hem consultat, per evitar l‘ús sexista també podem 

utilitzar paraules aglutinants, expressions neutres i la forma 

masculina i femenina separada per barres.  

No obstant això, no sempre trobem paraules aglutinants i 

expressions neutres i les mateixes fonts que recomanen utilitzar la 

coordinació de la forma femenina i la masculina o la forma 
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masculina i femenina separades per barres reconeixen que el seu ús 

ha de ser molt limitat perquè poden carregar els textos en excés i 

dificultar la seva lectura. En algunes fonts que considerem 

importants com l‘opuscle Criteris lingüístics del Departament de 

Justícia (2007) s‘expressa que en aquests casos en què per evitar 

l‘ús sexista del llenguatge es dificulti la lectura dels textos el 

masculí genèric seria admissible. A més, si ens fixem en els 

testaments en català que hem recollit com a textos paral·lels veiem 

que s‘utilitzen les formes masculines de manera genèrica. Per 

exemple s‘utilitzen els termes fills i beneficiaris per fer referència 

tant als fills i les filles com als beneficiaris i les beneficiàries. 

Tenint en compte tota aquesta informació, i conscients del que la 

nostra decisió implica, com que el text que hem traduït és un text 

llarg en què s‘utilitzen molts noms d‘oficis, professions i càrrecs per 

fer referència a persones indeterminades, hem decidit utilitzar el 

masculí genèric, ja que utilitzar les formules masculines i femenines 

coordinades amb conjuncions o separades per barres dificultaria la 

lectura del text i per resoldre el nostre encàrrec de manera 

satisfactòria justament el que hem d‘aconseguir és tot el contrari, un 

text que soni natural i que s‘entengui sense cap mena de dificultat.  

Solució 

final:  

 

―Disposo que el meu marmessor pagui els meus deutes judicialment 

executables, les despeses del funeral i les despeses derivades de 

l‘administració del meu patrimoni tan aviat com sigui possible 

després de la meva mort. També disposo que el meu marmessor 

pagui, del capital del patrimoni residual, els impostos sobre la 

successió i la resta d‘impostos, de la naturalesa que siguin (junt amb 

els seus interessos o penalitzacions) [...] Eximeixo les persones que 

rebran, posseeixen els béns gravats o gaudiran dels seus beneficis 

de pagar aquests impostos amb la intenció que totes aquestes 

persones, els legataris, el cònjuge supervivent de la comunitat 

conjugal i tota mena de beneficiaris, es beneficiïn de la totalitat dels 

béns sense que es disminueixi el seu valor per raó del pagament 
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d‘aquests impostos.‖  

Autor/a Alba Vila Cucó, 17 de juliol de 2010, TA JE 0910. 

 

9.2. Enumeració de les clàusules 

 

 Com s‘enumeren les diferents clàusules dels testaments?   

Text: TA JE 0910 ―Last Will and Testament‖ 

Encàrrec: El nostre client és un noi català que ha rebut una carta en què se 

l‘informa que la seva àvia americana per part de pare l‘ha instituït 

hereu al seu testament. Aquest noi mai no ha tingut contacte amb la 

família del seu pare, ha crescut a Catalunya i no té coneixements 

elevats d‘anglès. Per això, en rebre el testament ens encomana la seva 

traducció al català amb la intenció de conèixer què ha disposat la seva 

àvia. 

Context: ―ARTICLE I 

I direct my Executor to pay my judicially enforceable debts, funeral 

expenses and the administrative expenses of my estate as soon after my 

death as practicable‖ 

Problema: Al testament que estem traduint les clàusules s‘enumeren amb xifres 

romanes (article I, article II, etc.). El problema que ens plantegem és si 

hem de seguir aquesta manera d‘enumerar les clàusules o si hem 

d‘utilitzar ordinals escrits amb lletres, ordinals escrits amb xifres 

aràbigues o cardinals escrits amb xifres aràbigues.    

Possible 

solució 1: 

Numerar les clàusules amb numerals escrits amb xifres romanes 

 

MEM 

S‘escriuen amb xifres romanes: 

- en tota classe d‘obres, les parts, els capítols, els volums i els 

apèndixs d‘obra, les taules, els quadres, les làmines 

d‘il·lustracions, per bé que es poden emprar també les xifres 

aràbigues amb aquest valor. 

- En les lleis, els números dels llibres, els títols, els capítols i les 
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seccions.  

 

TP7 

 

TÍTOL II 

 

La successió testada 

 

Capítol I 

 

Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries 

 

Secció primera 

 

Disposicions generals 

 

Article 421-1 

 

Llibertat de testar 

 

Possible 

solució 2: 

Numerar les clàusules amb numerals escrits amb lletres 

 

CLG 

Numeració de textos normatius 

 Títols, capítols, articles i apartats: cardinals en xifres aràbigues (1, 

2, 3...) 

 Seccions: ordinals en xifres aràbigues (1r, 2n, 3r...) 

 Disposicions: ordinals en lletres (primera, segona, tercera...) 

 

TP2 

CLÀUSULES 

Primera. Faig constar que sóc fill dels cònjuges Pere Garriga 

i Mas i Ramona Comella i Perera, que sóc casat en úniques núpcies 



168 

 

en règim de separació de béns amb Elvira Martorell i Cases i 

que, d‘aquest matrimoni, tinc tres fills anomenats Pere, Ramon i 

Margarida. Per raó de naixença i de veïnatge continuat tinc la condició 

de català. 

Segona. Llego als meus esmentats fills, així com als altres 

nascuts o pòstums que pugui deixar quan moriré 4, la llegítima que els 

correspongui en la meva herència. 

 

 

Possible 

solució 3: 

Numerar les clàusules amb ordinals escrits amb xifres aràbigues 

 

UPF 

NUMERACIÓ DE TEXTOS LEGALS I NORMATIUS 

La numeració dels textos legals i normatius (decrets, reials decrets, 

lleis...) s'escriu sempre amb xifres, amb una barra inclinada entre el 

número de sèrie pròpiament dit i l'any, i sense punts ni espais de 

separació entre els milers i les centenes.  

  la Llei 148/1996; el Decret 1183/1996 

Els apartats o articles, així com qualsevol altra sèrie numerada, també 

s'escriuen amb números. Generalment es fan servir ordinals fins al 

número 9 (1r., 2n., 3r., etc.), i cardinals del 10 endavant (10, 11, 12, 

etc.).  

  
d'acord amb l'article 4t. dels Estatuts...; atenent al que disposen 

els articles 15 a 18 de la norma en qüestió... 

 

TP3 

“i ho fa conforme al contingut de les següents clàusules: 

 1.ª Completa les seves circumstàncies personals manifestant que 

va néixer  a Sant Martí de Riudeperes, de la comarca de Vic, fill dels 

cònjuges Juli i Teresa, vius, i que és vidu de Marta Riubregós i Llorens, 

natural de Gurb, del qual matrimoni va tenir, i viuen, tres fills 

anomenats Juli, Martí i Teresa Tarruella i Riubregós, que tenen 12 anys 

el primer, 10 el segon i 6 la tercera.‖ 



169 

 

 

Possible 

solució 4: 

Numerar les clàusules amb cardinals en xifres aràbigues 

 

TP5 

I disposa la seva última voluntat en els següents termes: 

 1. Salva expressament qualsevol dret de llegítima 

 

 

Discussió: Als textos paral·lels que hem consultat les clàusules s‘enumeren de 

diferents maneres. Molts d‘aquests textos els hem extret de la mateixa 

font i, per això, creiem que no se segueix un únic criteri a l‘hora 

d‘enumerar aquests apartats. Ens hem adonat que en els textos 

paral·lels tan sols s‘utilitza el terme clàusules en plural un cop com a 

títol i després en paràgrafs separats s‘enumeren les diferents clàusules. 

Al text original que hem traduït, en canvi, abans de cada clàusula com a 

títol s‘utilitza article I, article II, etc. Com ja hem explicat a l‘encàrrec 

de traducció (apartat 3.1.) com que estem traduint i no adaptant hem 

decidit mantenir el format de l‘original i, per això, repetirem abans de 

cada clàusula el mot clàusula amb el numeral ordinal respectiu. Tenint 

en compte aquesta informació, hem descartat la darrera opció, l‘ús de 

cardinals escrits en xifres aràbigues, perquè en el mateix testament dins 

d‘una clàusula hi ha diferents disposicions que segueixen aquesta 

numeració. Pel que fa a la primera solució possible, l‘ús de xifres 

romanes, al Manual d’estil de Mestres (2007) es recull que aquest tipus 

de xifres s‘utilitzen per numerar algunes parts de les lleis i les parts 

d‘obres, però en aquest darrer cas el seu ús no és obligatori i es poden 

utilitzar les xifres aràbigues. Si ens fixem en el text paral·lel 7, un 

fragment del Codi civil català, veiem que s‘utilitzen les xifres romanes 

en alguns casos i les xifres aràbigues en altres amb la finalitat de 

presentar el text amb una estructura clara. Precisament, el que 

considerem important és que la nostra traducció estigui estructurada de 

manera clara perquè el client l‘entengui sense problemes. Per això, tot i 

que a l‘opuscle Criteris lingüístics del Departament de Justícia (2007) 
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no es recull aquesta opció, tenint en compte que als textos paral·lels no 

es segueix un únic criteri i que en altres testaments dels Estats Units 

s‘utilitzen altres maneres per enumerar les clàusules com, per exemple, 

els numerals ordinals escrits en lletres, hem decidit seguir la primera 

opció perquè és la que ens permet allunyar-nos menys del text original, 

ja que conservem els numerals escrits en xifres romanes, i perquè no 

afecta la comprensió de la traducció.  

Solució final:  ―Clàusula I‖ 

Autor/a Alba Vila Cucó, 17 de juliol de 2010, TA JE 0910. 
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10. ANNEX 4: TEXTOS PARAL·LELS 

 

10.1. Textos paral·lels 

 

LLEGENDA 
Unitat per al glossari 

Problemes 

Fraseologia 

 

 

TP1 

 

D’un home casat, amb fills * 

HEREVA UNIVERSAL, LA MULLER; SUBSTITUCIÓ I LLEGATS 

 

A Barcelona i a dos quarts de dotze del matí del dia vint de gener de mil nou-

cents setanta- dos. 

 

Davant meu, Joan Renom i Bonamusa, Notari de l‘Il·lustre Col·legi de 

Barcelona, amb residència en aquesta capital, i dels testimonis instrumentals senyors 

Feliu Batllori i Codina i Rafael Puiggròs i Martí, majors d‘edat i veïns d‘aquesta ciutat, 

els quals manifesten que no els afecta cap excepció legal, 

 

COMPAREIX el senyor Feliu Jaumandreu i Fillol, major d‘edat, 

advocat, també veí de Barcelona, domiciliat al carrer de la Cucurulla, 

72, 3.er 1.a amb document nacional d‘identitat número 42.002.833, 

expedit el dia 12 de juny de 1970; i 

 

DECLARA que és natural de Barcelona, fill dels cònjuges vivents 

Joan i Eulàlia, i que és casat en règim, de separació de béns amb la 

senyora Mercè Rovira i Jaumar, únic matrimoni contret, del qual ha 

tingut tres fills, anomenats Feliu, Joan i Mercé; per raó de naixement 

i residència té la condició de català. 

A judici meu té la capacitat legal necessària per a atorgar testament 

i ho fa amb les següents 

 

CLÀUSULES 

És voluntat del testador que el seu enterrament i sufragis siguin 

fets d‘acord amb els ritus de l‘Església Catòlica. Deixa encomanat a 

la seva muller que ho disposi com li sembli adequat i a tals efectes 

la nomena marmessora. 

Llega als fills Feliu i Joan la llegítima que els correspongui i salva 

expressament qualsevol altre dret de llegítima que pugui existir a la 

seva mort. 

Llega a la filla Mercè la nua propietat de la casa número 12 del 

carrer de Sant Ramon d‘aquesta ciutat, amb la qual quedarà compensada 

dels drets legitimaris. Cas que el valor de la casa els superés, 

s‘entendrà que l‘excés és llegat a títol de liberalitat. 

Dels béns, drets o accions restants, n‘institueix hereva la seva 
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muller Mercè Rovira i Jaumar, i per al cas que ella premoris, nomena 

els fills per parts iguals, amb substitució vulgar a favor dels néts, 

Fa prohibició expressa d‘intervenció judicial en la seva successió 

i, si es suscitava cap desacord, el sotmet a la decisió del seu bon 

amic Llorenç Bruix i Romagosa, el qual resoldrà en forma inapel·lable, 

amb caràcter d‘àrbitre d‘equitat. 

Així ho fa constar el testador, que  els testimonis han vist i entès; 

i d‘acord amb la voluntat per ell manifestada estenc aquesta escriptura 

a la qual l‘atorgant dóna conformitat i la ratifica i firma amb els susdits testimonis, 

després que jo els l‘he llegida tota en veu alta 

ja que no han usat del dret — de què els he advertits — de llegir-la 

cadascú per ell mateix. 

De la coneixença de l‘atorgant, de la unitat de l‘acte, de l‘observança 

13 de totes les altres formalitats de la Llei, de la idoneïtat dels 

testimonis segons llurs manifestacions i del contingut total d‘aquest 

instrument públic estès en dos plecs de la classe vuitena, sèrie C, números..., 

com a notari autoritzant EN DONO FE. 

 

 

 

TP2 

 

SEMBLANT A L‘ANTERIOR, PERÒ AMB NOMENAMENT 

DE CONSELL DE FAMÍLIA I TUTORS 

 

A Barcelona, a les deu del matí del dia ... de ... de mil nou-cents 

setanta-dos. 

Davant meu, ... Notari de l‘Il·lustre Col·legi de Barcelona, amb 

residència en aquesta capital, 

COMPAREIX 

Ramon Garriga i Cornella, major d‘edat, casat, veí de Barcelona, 

domiciliat al carrer de Martí Alzina, 24, tercer pis, amb document 

nacional d‘identitat número ... 

A judici meu té la capacitat legal necessària per a testar i, tot 

invocant el Sant Nom de Déu, ordena la seva darrera voluntat, en 

primera persona, d‘acord amb les següents 

CLÀUSULES 

Primera. Faig constar que sóc fill dels cònjuges Pere Garriga 

i Mas i Ramona Comella i Perera, que sóc casat en úniques núpcies 

en règim de separació de béns amb Elvira Martorell i Cases i 

que, d‘aquest matrimoni, tinc tres fills anomenats Pere, Ramon i 

Margarida. Per raó de naixença i de veïnatge continuat tinc la condició 

de català. 

Segona. Llego als meus esmentats fills, així com als altres nascuts 

o pòstums que pugui deixar quan moriré, la llegítima que els 

correspongui en la meva herència. 

Tercera. Institueixo la meva muller com a hereva de tots els 

béns que deixaré. Per al cas que em premorís o que per qualsevol 

altra circumstància no pogués ésser la meva hereva, la substitueixo  

pels fills al·ludits a la clàusula precedent, per parts iguals, 
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 amb substitució vulgar a favor de llurs fills, si els premorien. Però si 

el premort no tenia descendents, la seva part acreixerà la dels fills 

que em sobrevisquin. 

Quarta. Si calgués constituir un organisme tutelar per a 

algun dels meus fills, nomeno tutor el senyor Tomàs Castells i Sala, 

protutor el senyor Bartomeu Mallol i Petit, membres del Consell 

de família els senyors Rafael Carrera i Mestres com a president, i 

Nicolau Bonveí, Esteve Torrell i Elíes Moll, vocals. En qualitat de 

substituts nomeno els senyors Pere Costa i Parres i Conrad Morters 

i Casajoana. 

Posat el cas que quedés vacant la tutela, ocuparà el càrrec 

el pro-tutor; a aquest, el substituirà el vocal Nicolau Bonveí. Les 

vacants que no deixo previstes seran cobertes per acord del mateix 

Consell de família. 

Cinquena. Prohibeixo la intervenció judicial en els béns de l‘herència, 

fins i tot si interessava menors, absents o incapacitats, i per a 

l‘eficàcia d‘aquesta prohibició nomeno marmessors, comptadors-partidors, 

els senyors Ramon Rovira i Molina i Antoni Mates i Morera, 

comerciants i veïns de Barcelona, amb domicili, respectivament, al carrer 

de la Princesa, 53, i a la plaça del Sol, 24, o aquell dels dos que em 

sobrevisqui. 

Llur intervenció serà necessària si els hereus són els meus fills, 

i algun d‘aquests no ha arribat a la majoria d‘edat. En altre supòsit 

intervindran a requeriment de qualsevol dels interessats en l‘herència. 

La intervenció serà d‘acord amb el que disposen els articles 237 i 

següents de la Compilació del Dret civil català. 

Sisena. Si entre els meus papers fos trobada alguna memòria 

testamentaria escrita i firmada per mi, amb instruccions sobre 

repartiment de béns, ordeno als hereus que la compleixin i als 

comptadors-partidors que la facin complir, com si fos part d‘aquest 

testament. 

Setena. Revoco tota disposició de darrera voluntat anterior a 

aquesta. 

Vuitena. Si es plantejava cap dubte d‘interpretació prevaldrà el 

text català, ja que el castellà n‘és la traducció imposada pel Reglament 

notarial. 

Així ho atorga i en són testimonis instrumentals els senyors Josep 

Isern i Martínez i Pau Mateu i Sants, majors d‘edat i d‘aquest veïnatge, 

sense excepció legal per a ser-ho segons ells afirmen. 

He llegit a tots aquest testament en veu alta després d‘advertirlos 

del dret de llegir-se‘l cadascú. El testador dóna conformitat plena 

al text i el firma amb els testimonis. 

La coneixença de l‘atorgant, la unitat de l‘acte, l‘observança de 

totes les altres formalitats de la Llei, la idoneïtat dels testimonis i el 

contingut total d‘aquest instrument públic, estès en ... plecs timbrats 

de la classe ... números ... són reconeguts per mi, com a notari autoritzant, 

que EN DONO FE 

 

 

TP3 
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D’un vidu amb fills menors d’edat 

TUTORIA I INSTITUCIÓ D‘UNA SOCIETAT CIVIL TEMPORAL 

 

Barcelona, dotze d‘abril de mil nou-cents setanta-dos. 

 El sotascrit notari, ..., faig constar que a les cinc de la tarda es 

persona en aquesta Notaria, per tal d‘atorgar testament obert, el senyor 

Juli Tarruella i Blasi, veí de Santa Coloma de Gramenet, domiciliat 

al carrer del Pi, 5, baixos. Té 44 anys d‘edat, és impressor està en 

possessió del Doc. Nac. d‘identitat número 37.345.678, expedit a Santa 

Coloma el dia 6 d‘aquest mes. 

 Assegura tenir, i ho crec, capacitat suficient per a testar, i ho 

fa conforme al contingut de les següents clàusules: 

 1.ª Completa les seves circumstàncies personals manifestant que 

va néixer a Sant Martí de Riudeperes, de la comarca de Vic, fill dels 

cònjuges Juli i Teresa, vius, i que és vidu de Marta Riubregós i Llorens, 

natural de Gurb, del qual matrimoni va tenir, i viuen, tres fills anomenats 

Juli, Martí i Teresa Tarruella i Riubregós, que tenen 12 anys el 

primer, 10 el segon i 6 la tercera. 

Per raó de naixement i de veïnatge continuat és súbdit del dret 

català. Es va casar sense atorgar capítols. 

 2.ª Salva expressament qualsevol dret de llegítima. 

 3.ª Per al cas que morís durant la minoritat dels seus fills encomana 

llur guarda i custòdia als pares del testador, si sobreviuen. Cas 

d‘haver premort tots dos, l‘encomana a llur àvia materna, senyora 

Llorens, vídua de Riubregós, si pot exercitar-la. 

 4.ª També mentre duri la menor edat dels seus fills, i en previsió 

que puguin quedar orfes de pare i mare, crida a la tutela les següents 

persones, i espera que acceptaran el càrrec: 1. Com a tutor, el 

seu germà gran, Antoni Tarruella i Blasi, veí d‘aquesta ciutat - 2. Com 

33 

a pro-tutor, l‘advocat senyor Josep Boada i Roca - 3. I com a 

membres del Consell de Família els cinc seus amics: Jordi Sospedra 

i Feliu, Josep Puig i Sarquella, Josep López Vinyoli, Antoni 

Vilagrau Sàez i Carmel Dorca Santdiumenge, tots veïns de 

Barcelona. Entraran a format part del Consell els mateixos fills, a 

favor dels quals fa els anteriors nomenaments, des que siguin 

majors d‘edat. 

 5.ª Allibera expressament el tutor designat de tota obligació 

d‘afiançament. 

6.ª Institueix una societat civil, temporal, amb els seus tres 

fills — o els que visquin — com a únics socis, la qual societat regirà 

i governarà l‘organisme tutelar de la clàusula 4ª. amb àmplies 

facultats d‘administració. Aquest organisme, en definitiva, donarà 

compte de la seva actuació als administrats, així que hagin assolit 

 la majoria d‘edat i dintre els sis mesos següents a l‘esdeveniment 

d‘aquest fet. Mentrestant i de manera periòdica proveirà de fons 

els custodis dels fills del testador perquè puguin subvenir a llur 

manutenció i estudis. La societat abastarà la totalitat del patrimoni 

relicte. 

7.ª Al terme de la societat civil entraran en possessió dels béns 
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hereditaris els seus fills, per quotes iguals. Si algun d‘ells moria deixant 

fills, serà substituït per aquests. Per tant, crida els fills a l‘herència 

per parts iguals amb la substitució vulgar esmentada, i els nomena 

hereus universals i lliures, però amb la modalitat que deriva de la clàusula 

anterior. 

8.ª I només per al cas que els hereus no arribessin a un acord 

directe pel que fa al repartiment del patrimoni heretat, i a fi d‘evitar 

tota intervenció judicial, nomena marmessor i comptador partidor, 

amb totes les facultats legals, el senyor Josep Boada i Roca, la intervenció 

del qual no serà obligatòria si s‘ha produït acord directe entre 

els interessats. 

Així ho disposa, per aquest testament obert, el senyor compareixent. 

Assisteixen a l‘atorgament, en qualitat de testimonis, els dos senyors 

Joan Aladern i Vinyes i Pere Vallbona i Garcia, veïns d‘aques- 

ta ciutat. Llegeixo, en veu alta, al testador i als testimonis el text íntegre 

prèvia renúncia que fan a la lectura individual. 

De tot plegat, del coneixement del testador, de la unitat de l‘acte 

i del contingut del document, que firmen amb mi tots els assistents, 

EN DONO FE com a notari i el tanco amb el signe i la rúbrica reglamentaris. 

 

TP4 

D’una vídua amb fills i néts orfes 

RÈGIM D‘ADMINISTRACIÓ DE LA PART D‘HERÈNCIA 

 

A Barcelona i a dos quarts d‘onze del matí del dia dotze de setembre 

de mil nou-cents setanta-dos. 

 Davant meu, Joaquim Cervera i Domènec, Notari de l‘Il·lustre 

Col·legi de Barcelona, amb residència en aquesta capital, i dels testimonis 

que es diran, compareix: 

La senyora Maria Renom i Ginjaume, de setanta-vuit anys, vídua, 

natural i veïna de Malgrat, amb domicili al carrer de la Costa, 

12, filla dels cònjuges difunts Ramon i Clàudia, segons manifesta; amb 

document nacional d‘identitat número 12.123.812 expedit el dia 12 

de gener de 1969. 

A judici meu i dels testimonis té la capacitat legal necessària per 

a atorgar testament i, havent invocat el Nom de Déu, l‘ordena en 

els següents termes: 

Declara que és vídua de Francesc Boixeda i Famades, del qual 

matrimoni ha tingut quatre fills: Ramon i Antoni, ja difunts, i Joana i 

Maria Boixeda i Renom; i que tots són de règim civil català. 

Institueix hereus de tots els seus béns en una quarta part, la seva 

filla Joana Boixeda i Renom; en una altra quarta part, la seva filla 

Maria Boixeda i Renom, de les quals podran disposar lliurement; deixa 

una altra quarta part als seus néts Ramona, Mercè, Francesc, 

Alexandre i Lluís Boixeda i Reixac per parts iguals, i la quarta part 

restant als seus altres néts Carles, Dídac, Júlia Margarida, Antoni i 

Rosa Boixeda i Fises també per parts iguals. Cas de premorir alguna 

de les filles hereves, crida per dret de representació els respectius descendents, 

i respecte dels seus néts, a més del dret de representació, si 

algun premor sense descendència, estableix el dret d‘acréixer entre els 
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de cada grup. 

Disposa que mentre el menor dels seus néts, dins cada grup, 

 

no arribi a la major edat, administrin els béns que corresponguin 

als germans Boixeda i Reixac, els senyors Osvald Rovira i Planes, 

Josep Torregrossa i Lluís i Oriol Jansana i Diví, i els béns dels germans 

Boixeda i Fises els senyors Manuel Collcerola i Sants, Rafael 

Jaumandreu i Pla i Amadeu Bosc i Serra, conjuntament o per majoria 

en cada grup, rellevant- los de prestar caució o fiança i conferint- 

los les més àmplies facultats a fi que, també conjuntament o 

per majoria, puguin alienar la totalitat o parts dels esmentats 

béns, sense que calgui subhasta ni altre requisit; així com invertir 

el producte obtingut i el sobrant de l‘administració en la forma 

que creguin més avantatjosa per als citats néts i hereus de la testadora. 

Les persones cridades a l‘administració dels béns de cada grup 

de néts, exerciran també la tutela d‘aquests, mentre siguin menors 

d‘edat, pel que fa al patrimoni que els correspon en aquesta herència. 

També podran exercir, sobre els béns i drets així adquirits, tota 

mena d‘actes d‘administració i de domini i destinar la totalitat de 

les rendes, o la part que en creguin convenient, a la subsistència 

i educació dels néts que formen el grup. 

Prohibeix el judici de testamentaria i tota altra intervenció judicial 

en els afers de la seva herència, malgrat que hi siguin interessats 

menors, absents o incapacitats, i designa comptador i liquidador 

el senyor Narcís Romanyà i Peig, i si aquest no podia ferho, 

nomena els senyors Josep Maria Carreres i Raurell, Ferran 

Salvat i Grau, Jacint Espona i Puig, Lluís Gasòliba i Febrer i 

Prudenci Puig i Solsona. El primer, o sigui el senyor Romanyà, 

sol, o en altre cas els cinc substituts, conjuntament o per majoria, 

hauran de formalitzar les operacions d‘inventari, valoració, liquidació, 

partició i adjudicació del cabal hereditari amb les més 

àmplies facultats, valent-se de perits si ho consideren necessari. Per 

a enllestir les operacions relacionades els concedeix un termini 

de dos anys. La partició haurà de fer-se en quatre lots equilibrats 

quant a naturalesa i valor, dels béns de l‘herència, a adjudicar 

per sorteig entre els quatre grups de cohereus. 

Així ho atorga, d‘acord amb la minuta facilitada, en un sol acte, 

del qual són testimonis instrumentals els senyors Rafael Jaques i Pla i 

Llorenç Riera i Esplugues, majors d‘edat i d‘aquest veïnatge, que han 

vist i entès la testadora. 

He llegit íntegrament aquesta escriptura en veu alta, després que 

tots els presents han renunciat a llegir-se-la. 

L‘atorgant hi dóna plena conformitat, com a expressió exacta 

de la seva voluntat, i la firma amb els testimonis. De la coneixença de 

la testadora, de l‘observança de totes les formalitats legals i del contingut 

d‘aquest instrument públic, estès en dos plecs de paper timbrat 

de clase .... com a notari autoritzant EN DONO FE. 

 

 

TP5 
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D’un home casat i sense descendència 

USDEFRUIT A LA MULLER, LLEGATS BENÈFICS, 

INSTITUCIÓ D‘HEREUS AMB CRIDA CAUTELAR I MARMESSORIA 

 

Barcelona, nou de febrer de mil nou-cents setanta-dos. 

 El sotascrit Notari, Antoni Torrents i Queraltó, de l‘Il·lustre 

Col·legi de Barcelona, amb residència a la capital, faig constar que, a 

dos quarts de dotze d‘aquest matí, tinc davant, per  atorgar testament 

obert, el senyor Joan Fuster i Torrescassana, veí d‘aquesta ciutat, 

domiciliat a la plaça de Sant Felip Neri, 3, 1.er pis casat, teixidor, de 

47 anys, proveït del Document Nacional d‘Identitat número 

37.141.000, expedit a Barcelona el dia 19 de febrer de l‘any passat 

per l‘equip numèric, 121. 

 Conec el testador, l‘identifico, i crec que té capacitat per a 

testar.Declara: que va néixer a Cardona, fill dels consorts, ja morts, 

Joan i Caterina, i que és casat en primeres núpcies amb la senyora 

Lluïsa Rodoreda i Caminal de Caçà de la Selva, matrimoni celebrat 

sense anterior ni posterior atorgament de capitulacions i del qual no 

ha tingut descendència. Per raó de naixement i de veïnatge continuat 

és súbdit del Dret civil català. 

I disposa la seva última voluntat en els següents termes: 

 1. Salva expressament qualsevol dret de llegítima, del qual, si 

es produïa serien titulars el fill, o fills, nascuts després d‘aquest 

acte. Per tant, si el testador té fills, els crida expressament a l‘herència 

i per parts iguals entre ells, si eren més d‘un, sempre amb 

obligació de respectar els llegats d‘usdefruit i de diner que estableix 

a continuació. 

 2. Llega l‘usdefruit vitalici sobre tots els seus béns a favor de 

la seva muller, apartant- ne, només, els dos llegats que ordena als 

41 

punts 3 i 4. La usufructuària queda rellevada de l‘obligació de prendre 

inventari. 

 3. Llega cent mil pessetes a l‘Hospital de la Santa Creu i de Sant 

Pau, d‘aquesta ciutat. 

 4. Llega cinquanta mil pessetes al Cottolengo del pare Alegre, 

Institució benèfica d‘aquesta ciutat. 

 5. Amb l‘excepció dels anteriors llegats i de la crida cautelar a 

favor dels fills que vinguin, que ha disposat a la primera clàusula, el 

testador institueix hereus seus, per parts iguals entre ells, els seus germans 

 Jordi i Albert Fuster i Torrescassana, cadascun substituït pels fills 

respectius i per parts iguals entre aquests, en cas de premoriència. 

 6. Nomena marmessor amb totes les facultats que confereix al 

càrrec la Compilació del Dret civil de Catalunya, als articles 236 i 

següents, el seu amic senyor Joan Vila-seca i Riudoms, veí de Castellolí, 

en favor del qual disposa el dret de detreure de l‘herència el cànon 

o quota ordinària com a remuneració del càrrec. 

Així ho disposa el senyor compareixent, i vol que aquest testament 

prevalgui sobre qualsevol altra manifestació de darrera voluntat 

que hagi fet, i que ara revoca expressament. 

Assisteixen en aquest acte, com a testimonis instrumentals, que 
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escolten i entenen el testador, els senyor Josep Mínguez i Delàs, oficinista, 

i Jacint Llorente i Sais, escriptor, tots dos veïns d‘aquesta ciutat, 

el primer habitant al carrer de Novell, 141 baixos, i el segon al carrer 

de Pedralbes, 38, àtic. 

De la unitat de l‘acte i de tot el contingut d‘aquesta escriptura, 

que llegeixo, en veu alta, ja que tant el testador com els testimonis, 

renuncien a fer-ho per ells mateixos, jo el Notari, EN DONO FE. Ho 

firmo, signo i rubrico amb l‘atorgant i els testimonis. 

Trametré al Col·legi la comunicació pertinent. 

 

 

TP6 

Vlex 

         Model de testament d'un home: 

 

       

            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, * (solter, vidu, divorciat, etc.), 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 va néixer el dia * de * de 1.9*; 

fill dels consorts * i *, (vivents); divorciat de la senyora *, únic matrimoni contret, del 
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qual té * fills anomenats * i *, (o vidu de ... o simplement indica els fills que té, si és 

solter). 

 

            SEGONA: Assigna el llegat simple de llegítima a les persones que hi tinguin 

dret de conformitat amb la legislació civil catalana i especialment als seus anomenats 

fills o descendents d'aquests, en el seu cas. 

 

            TERCERA: Nomena i institueix hereva universal i lliure la seva convivent en 

relació de parella estable, senyora * *. 

 

            La substitueix per la vulgar, per al cas de premoriència i altre legals per *. 

 

            QUARTA: Revoca qualsevol altra disposició de darrera voluntat atorgada amb 

anterioritat a aquest testament. 

 

            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. Fetes les pertinents advertències. 

 

            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 
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contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i 

el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu. 

 

 TP7 

TÍTOL II 

 

La successió testada 

 

Capítol I 

 

Els testaments, els codicils i les memòries testamentàries 

 

Secció primera 

 

Disposicions generals 

 

 

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 421-2 

 

Contingut del testament 

 

En testament, el causant ordena la seva successió mitjançant la institució d'un o més hereus i 

pot establir llegats i altres disposicions per a després de la seva mort. 

 

 

 

Article 421-3 
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Presumpció de capacitat 

 

Poden testar totes les persones que, d'acord amb la llei, no siguin incapaces per a fer-ho. 

 

TP8 

6. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del 
domini, per determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor 
del terreny proporcional al valor dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació 
de les normes fixades a l'efecte de l'impost de transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents: 

A) USDEFRUIT 
a) S'entén que el valor de l'usdefruit i dret de superfície temporal és 

proporcional al valor del terreny, a raó del 2% per cada període d'un any, sense 
que mai excedeixi el 70%. 

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70% del 
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys. Aquest valor minora a 
mesura que l'edat augmenta en la proporció de l'1% menys per cada any més, 
amb el límit mínim del 10% del valor total. 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per a un 
termini superior a trenta anys o per a un temps indeterminat, s'ha de considerar 
fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

d) En cas que hi hagi diversos usufructuaris vitalicis que adquireixin 
simultàniament el dret indivís, es valorarà el dret d’usdefruit tenint en compte l’edat 
de l’usufructuari menor. 

 

TP9 

Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, 

amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 

769 00 34. 

 

EXPOSO:     Que sóc la responsable de la Secció d‘Actuació Administrativa de la 

Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, i 

que una de les feines bàsiques assignades a la Secció és el seguiment i 

el control de la despesa. 

Per això, 

 

SOL·LICITO: Que m‘admeteu al curs Planificació i gestió econòmica que es durà a 

terme al mes de juny, de 9 h a 13.30 h, a Barcelona, a l‘avinguda de 

Sant Antoni M. Claret, 171. 

 

Sitges, 19 de febrer de 2002 

 

(rúbrica) 

 

TP10 
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―Característiques de l’assegurança de vida 

Objectiu de l’assegurança 

Assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades. Garantir la tranquil·litat 

econòmica i emocional a l‘assegurat i als seus familiars. A més, proporciona una 

relació excel·lent capital assegurat / import de la prima. 

[...] 

En cas de defunció de l'assegurat, els beneficiaris rebran el capital assegurat..‖ 

 

TP11 

Interest in Trusts. If the decedent is a beneficiary of a trust that holds (or held upon 

formation) US assets, the interest in the trust is considered for US estate tax purposes 

even if the trust is a foreign trust. Thus if the decedent held a taxable power of 

appointment over the trust, the assets subject to that power would generally be included 

in the taxable estate. 

 

TP12 

“Unified Credit (Applicable Exclusion Amount) 

A credit is an amount that eliminates or reduces tax. A unified credit applies to both the 

gift tax and the estate tax. You must subtract the unified credit from any gift tax that 

you owe. Any unified credit you use against your gift tax in 1 year reduces the amount 

of credit that you can use against your gift tax in a later year. The total amount used 

during life against your gift tax reduces the credit available to use against your estate 

tax.‖ 

 

TP13 

Novè. Nomenament i presa de possessió. 

Finalitzat el termini de presentació de documents, l'Alcalde, a la vista de la 

documentació presentada, dictarà resolució promocionant al grup C als aspirants 

proposats, els quals hauran de prendre possessió del nou càrrec, desprès d'haver 

prestat jurament o promesa previstos en el Reial Decret 707/1979, dins del 

termini màxim d'un mes a partir de la notificació del seu nomenament. 
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