
RETALLS DE LLENGUA 
 
 

Els Retalls de llengua són una de les actuacions que va dur a terme el Pla de 
qualitat lingüística de Girona l'any 2007. Cada un d'aquests retalls tracta sobre 
una qüestió lèxica, sintàctica o gramatical relacionada amb la terminologia i la 
fraseologia jurídica. Així doncs, constitueixen eines molt importants per al jurista 
que vol millorar la qualitat de la redacció i expressió en llengua catalana.  

 
 
 
 
 
 

ÍNDEX 
 
 

    

1.      Tens el meu e-mail 
2.      A propòsit de la data 
3.      Al voltant de l'adreça 
4.      I el telèfon? 
5.      Citar 
6.      No ens deixem el que 
7.      La citació de les lleis 
8.      Arxiu i arxivament 
9.      Personar-se i comparèixer 
10.    En relació amb / Amb relació a 
11.    Sobreseure i sobreseïment 
12.    Tràfic i trànsit 
13.    D'acord amb: locucions sinònimes 
14.    Justificant de recepció 
15.    Pètita 
16.    Altressí 
17.    Jutjats 
18.    Certificat i certificació 
19.    Assentiment i aplanament 
20.    En nom i representació de 
21.    Certificat mèdic 
22.    Guarda i custòdia 
23.    Legítima i llegítima 
24.    En tiempo y forma 
25.    Finiquito  
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            Tens el meu Tens el meu Tens el meu Tens el meu eeee----mailmailmailmail????    
 

 

 

El terme anglès e-mail (electronic mail adress), tan 
estès avui dia, té una correspondència en català 
que convé utilitzar. 
Per designar l’adreça de correspondència 
electrònica hem de dir adreça electrònica. 
L’abreviatura corresponent és a/e, tot i que no 
sempre és necessari utilitzar-la, ja que en molts 
contextos la presència del símbol @ ja permet  
identificar inequívocament que es tracta d’una 
adreça electrònica.    
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            A propòsit de lA propòsit de lA propòsit de lA propòsit de la dataa dataa dataa data        
 

 

    

A l’hora de datar un docuA l’hora de datar un docuA l’hora de datar un docuA l’hora de datar un document, cal ferment, cal ferment, cal ferment, cal fer----ho seguint ho seguint ho seguint ho seguint 
aquestaquestaquestaquest    modelmodelmodelmodel::::    
Girona, 5 de març de 2007Girona, 5 de març de 2007Girona, 5 de març de 2007Girona, 5 de març de 2007    
Remarquem que:Remarquem que:Remarquem que:Remarquem que:    

• Després de la localitat hi ha una coma.Després de la localitat hi ha una coma.Després de la localitat hi ha una coma.Després de la localitat hi ha una coma.    

• Ni el nom de la localitat ni la dataNi el nom de la localitat ni la dataNi el nom de la localitat ni la dataNi el nom de la localitat ni la data no van  no van  no van  no van 
precedits de la preposició precedits de la preposició precedits de la preposició precedits de la preposició aaaa (a Girona, a 5  (a Girona, a 5  (a Girona, a 5  (a Girona, a 5 
de...).de...).de...).de...).    

• El dia i l’any s’escriuen amb números.El dia i l’any s’escriuen amb números.El dia i l’any s’escriuen amb números.El dia i l’any s’escriuen amb números.    

• Els mesos s’escriuen amb minúscula.Els mesos s’escriuen amb minúscula.Els mesos s’escriuen amb minúscula.Els mesos s’escriuen amb minúscula.        

• L’any no porta punt (2007, i no pas 2.007L’any no porta punt (2007, i no pas 2.007L’any no porta punt (2007, i no pas 2.007L’any no porta punt (2007, i no pas 2.007).).).).    

• Al final Al final Al final Al final de la data nde la data nde la data nde la data no hi va punt. o hi va punt. o hi va punt. o hi va punt.     
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        Al voltant de l’adreAl voltant de l’adreAl voltant de l’adreAl voltant de l’adreça ça ça ça     

    

1. 1. 1. 1. Av. Jaume I, 16, 3r 2aAv. Jaume I, 16, 3r 2aAv. Jaume I, 16, 3r 2aAv. Jaume I, 16, 3r 2a    
2. Rbla. de Catalunya, 121, àt.2. Rbla. de Catalunya, 121, àt.2. Rbla. de Catalunya, 121, àt.2. Rbla. de Catalunya, 121, àt.    
3333. . . . Té el despatx aTé el despatx aTé el despatx aTé el despatx al pl pl pl passeiasseiasseiasseig dels Til·lersg dels Til·lersg dels Til·lersg dels Til·lers, 54, 54, 54, 54....    
4444. . . . Visc al c/Visc al c/Visc al c/Visc al c/de de de de Balmes, 37, Balmes, 37, Balmes, 37, Balmes, 37, 4t4t4t4t 1a 1a 1a 1a....    

    

Cal posarCal posarCal posarCal posar    coma entre el nom del carrer i el ncoma entre el nom del carrer i el ncoma entre el nom del carrer i el ncoma entre el nom del carrer i el nú-ú-ú-ú-
mmmmero, i entre el número i el pisero, i entre el número i el pisero, i entre el número i el pisero, i entre el número i el pis    ––––el pis i la porta el pis i la porta el pis i la porta el pis i la porta 
no se sepno se sepno se sepno se separen amb cap signearen amb cap signearen amb cap signearen amb cap signe. Al final de . Al final de . Al final de . Al final de 
l’adreça no hi va cap puntl’adreça no hi va cap puntl’adreça no hi va cap puntl’adreça no hi va cap punt (cas 1) (cas 1) (cas 1) (cas 1), tret que , tret que , tret que , tret que 
s’utilitzi una abrs’utilitzi una abrs’utilitzi una abrs’utilitzi una abreeeeviatura que n’viatura que n’viatura que n’viatura que n’hagi de dur (cas hagi de dur (cas hagi de dur (cas hagi de dur (cas 
2) o quan es tracti d’una fr2) o quan es tracti d’una fr2) o quan es tracti d’una fr2) o quan es tracti d’una fraaaase (casse (casse (casse (casosososos 3 i 4). 3 i 4). 3 i 4). 3 i 4).    
El nom que designa el tipus de via (carrer, plEl nom que designa el tipus de via (carrer, plEl nom que designa el tipus de via (carrer, plEl nom que designa el tipus de via (carrer, pla-a-a-a-
ça, passeig, etc.) i, quan s’escau,ça, passeig, etc.) i, quan s’escau,ça, passeig, etc.) i, quan s’escau,ça, passeig, etc.) i, quan s’escau, l’ l’ l’ l’abreviatura abreviatura abreviatura abreviatura 
corresponentcorresponentcorresponentcorresponent s’escriuen en minúscules s’escriuen en minúscules s’escriuen en minúscules s’escriuen en minúscules (casos  (casos  (casos  (casos 
3 i 4)3 i 4)3 i 4)3 i 4), , , , llevat que apareguin després de punt o a llevat que apareguin després de punt o a llevat que apareguin després de punt o a llevat que apareguin després de punt o a 
inici de ratlla inici de ratlla inici de ratlla inici de ratlla (c(c(c(caaaasos 1 i 2).sos 1 i 2).sos 1 i 2).sos 1 i 2).    

    

Vegem les Vegem les Vegem les Vegem les abreviaturesabreviaturesabreviaturesabreviatures més freqüents: més freqüents: més freqüents: més freqüents:    
 carrercarrercarrercarrer        c/ c/ c/ c/     c.c.c.c.        passeigpasseigpasseigpasseig    ppppgggg....    
        avingudaavingudaavingudaavinguda    av.av.av.av.            ramblaramblaramblarambla    rbla.rbla.rbla.rbla.    
        carreteracarreteracarreteracarretera    ctra.ctra.ctra.ctra.            travesseratravesseratravesseratravessera    trav.trav.trav.trav.    
        plaçaplaçaplaçaplaça        pl.pl.pl.pl.    
        

 primer/aprimer/aprimer/aprimer/a    1r1r1r1r    1a1a1a1a        entresòlentresòlentresòlentresòl    entl.entl.entl.entl.    
        segon/asegon/asegon/asegon/a    2n2n2n2n    2a2a2a2a        àticàticàticàtic        àt.àt.àt.àt.    
        tercer/atercer/atercer/atercer/a    3r3r3r3r    3a3a3a3a        baixosbaixosbaixosbaixos        bxs.bxs.bxs.bxs.    
        quart/aquart/aquart/aquart/a    4t4t4t4t    4a4a4a4a        escalaescalaescalaescala        esc.esc.esc.esc.    
        cinquècinquècinquècinquè    /ena/ena/ena/ena    5è5è5è5è    5a5a5a5a    
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        I el telèfon? I el telèfon? I el telèfon? I el telèfon?         

    

————El El El El vostrevostrevostrevostre número de telèfon, sisplau? número de telèfon, sisplau? número de telèfon, sisplau? número de telèfon, sisplau?    
————El telèfon del despatx és el 972 10 10 11.El telèfon del despatx és el 972 10 10 11.El telèfon del despatx és el 972 10 10 11.El telèfon del despatx és el 972 10 10 11.    

    

ElElElElssss número número número númerossss de telèfon, com el DNI i com tots  de telèfon, com el DNI i com tots  de telèfon, com el DNI i com tots  de telèfon, com el DNI i com tots 
els els els els númerosnúmerosnúmerosnúmeros que  que  que  que formen part d’formen part d’formen part d’formen part d’una sèrieuna sèrieuna sèrieuna sèrie    ((((any any any any 
2006, 2006, 2006, 2006, article 1967 del Codi civil o DNI 00 001 article 1967 del Codi civil o DNI 00 001 article 1967 del Codi civil o DNI 00 001 article 1967 del Codi civil o DNI 00 001 
002002002002) ) ) ) i noi noi noi no són són són són una quantitat una quantitat una quantitat una quantitat    aïllada (25.000 eaïllada (25.000 eaïllada (25.000 eaïllada (25.000 eu-u-u-u-
ros)ros)ros)ros),,,, no por no por no por no portentententen cap punt cap punt cap punt cap punt entre els dígits entre els dígits entre els dígits entre els dígits....        
    

Pel que fa a com s’han d’agrupar les xifres que Pel que fa a com s’han d’agrupar les xifres que Pel que fa a com s’han d’agrupar les xifres que Pel que fa a com s’han d’agrupar les xifres que 
els componen, hi ha dues possibilitatsels componen, hi ha dues possibilitatsels componen, hi ha dues possibilitatsels componen, hi ha dues possibilitats. . . . No obNo obNo obNo obs-s-s-s-
tant atant atant atant això, cal aplicar el criteri de cixò, cal aplicar el criteri de cixò, cal aplicar el criteri de cixò, cal aplicar el criteri de cooooherència i herència i herència i herència i 
utilitzar el mateix sistema per a tots els tutilitzar el mateix sistema per a tots els tutilitzar el mateix sistema per a tots els tutilitzar el mateix sistema per a tots els teeeelèfonlèfonlèfonlèfons s s s 
que apareguin dins d’un mateix textque apareguin dins d’un mateix textque apareguin dins d’un mateix textque apareguin dins d’un mateix text::::    
    

a)a)a)a) pppprefix separat del nrefix separat del nrefix separat del nrefix separat del núúúúmero:mero:mero:mero:    
93 200 00 0193 200 00 0193 200 00 0193 200 00 01    
972972972972    20 00 01 20 00 01 20 00 01 20 00 01     

    

b)b)b)b) en sèries de tres xifres:en sèries de tres xifres:en sèries de tres xifres:en sèries de tres xifres:    
932 000 001932 000 001932 000 001932 000 001    
972 200 001972 200 001972 200 001972 200 001    

    

Comproveu que entre els diferents grups hi ha Comproveu que entre els diferents grups hi ha Comproveu que entre els diferents grups hi ha Comproveu que entre els diferents grups hi ha 
un espai en blanc (i no pas punts ni guionets).un espai en blanc (i no pas punts ni guionets).un espai en blanc (i no pas punts ni guionets).un espai en blanc (i no pas punts ni guionets).    

    

D’altra banda, D’altra banda, D’altra banda, D’altra banda, l’abreviatura de telèfon l’abreviatura de telèfon l’abreviatura de telèfon l’abreviatura de telèfon ésésésés    tel.tel.tel.tel.    
tant per al singular com per al plural.tant per al singular com per al plural.tant per al singular com per al plural.tant per al singular com per al plural.    
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        Citar Citar Citar Citar             
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CitarCitarCitarCitar    significa ‘requerir algú perquè comparegui significa ‘requerir algú perquè comparegui significa ‘requerir algú perquè comparegui significa ‘requerir algú perquè comparegui 
en un lloc i en un moment determinats’.en un lloc i en un moment determinats’.en un lloc i en un moment determinats’.en un lloc i en un moment determinats’.    
    

Quan ens cal diferenciar si la persona a qui se Quan ens cal diferenciar si la persona a qui se Quan ens cal diferenciar si la persona a qui se Quan ens cal diferenciar si la persona a qui se 
cita ha de comparèixer un dia determinat o té cita ha de comparèixer un dia determinat o té cita ha de comparèixer un dia determinat o té cita ha de comparèixer un dia determinat o té 
un termini per ferun termini per ferun termini per ferun termini per fer----ho, hem d’emprar els termes ho, hem d’emprar els termes ho, hem d’emprar els termes ho, hem d’emprar els termes 
citar a dia certcitar a dia certcitar a dia certcitar a dia cert i  i  i  i citcitcitcitar a terminiar a terminiar a terminiar a termini, respectivament., respectivament., respectivament., respectivament.    
Amb tot, en la majoria de casos el context ja Amb tot, en la majoria de casos el context ja Amb tot, en la majoria de casos el context ja Amb tot, en la majoria de casos el context ja 
ens especifica si es tracta d’un cas o de l’altre.ens especifica si es tracta d’un cas o de l’altre.ens especifica si es tracta d’un cas o de l’altre.ens especifica si es tracta d’un cas o de l’altre.    
    

Ex. D’acord amb la resolució que ha dictat la juEx. D’acord amb la resolució que ha dictat la juEx. D’acord amb la resolució que ha dictat la juEx. D’acord amb la resolució que ha dictat la jut-t-t-t-
gessa, us cito perquè en el termini de vint dies gessa, us cito perquè en el termini de vint dies gessa, us cito perquè en el termini de vint dies gessa, us cito perquè en el termini de vint dies 
comparegueu comparegueu comparegueu comparegueu en aquest Jutjat.en aquest Jutjat.en aquest Jutjat.en aquest Jutjat.        

    

Ex. En relació amb el procediment indicat, us cito Ex. En relació amb el procediment indicat, us cito Ex. En relació amb el procediment indicat, us cito Ex. En relació amb el procediment indicat, us cito 
en qualitat de testimoni en aquest Jutjat el 7 de en qualitat de testimoni en aquest Jutjat el 7 de en qualitat de testimoni en aquest Jutjat el 7 de en qualitat de testimoni en aquest Jutjat el 7 de 
setembre de 2007, a les 12 h.setembre de 2007, a les 12 h.setembre de 2007, a les 12 h.setembre de 2007, a les 12 h.        

    

En castellà En castellà En castellà En castellà citar a dia certcitar a dia certcitar a dia certcitar a dia cert és  és  és  és citar a comparcitar a comparcitar a comparcitar a compare-e-e-e-
cenciacenciacenciacencia o senzillament  o senzillament  o senzillament  o senzillament citarcitarcitarcitar,,,,    i i i i citar a terminicitar a terminicitar a terminicitar a termini és  és  és  és 
emplazaremplazaremplazaremplazar.... Per tant, del  Per tant, del  Per tant, del  Per tant, del emplazamientoemplazamientoemplazamientoemplazamiento n’hem  n’hem  n’hem  n’hem 
de dir de dir de dir de dir citació a terminicitació a terminicitació a terminicitació a termini i no pas emplaçament,  i no pas emplaçament,  i no pas emplaçament,  i no pas emplaçament, 
que té un altre significat.que té un altre significat.que té un altre significat.que té un altre significat.    
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        No ens deixem el No ens deixem el No ens deixem el No ens deixem el quequequeque            

        Retalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llengua    6666....    

    

En textos jurídics és molt freqüent trobar conEn textos jurídics és molt freqüent trobar conEn textos jurídics és molt freqüent trobar conEn textos jurídics és molt freqüent trobar cons-s-s-s-
truccions d’aquest tipus:truccions d’aquest tipus:truccions d’aquest tipus:truccions d’aquest tipus:    
    

Demano tingueu Demano tingueu Demano tingueu Demano tingueu per presentat l’escrit de dper presentat l’escrit de dper presentat l’escrit de dper presentat l’escrit de deeeenúncia.núncia.núncia.núncia.    
Esperem tingueu en compte Esperem tingueu en compte Esperem tingueu en compte Esperem tingueu en compte la documentació adjunta.la documentació adjunta.la documentació adjunta.la documentació adjunta.    
L’actorL’actorL’actorL’actor sol·licita li sigui designat  sol·licita li sigui designat  sol·licita li sigui designat  sol·licita li sigui designat un advocat del torn d’ofici.un advocat del torn d’ofici.un advocat del torn d’ofici.un advocat del torn d’ofici.    
    

Aquestes cAquestes cAquestes cAquestes construccions es caracteritzen peonstruccions es caracteritzen peonstruccions es caracteritzen peonstruccions es caracteritzen per-r-r-r-
què el verb principal acostuma a expressar una què el verb principal acostuma a expressar una què el verb principal acostuma a expressar una què el verb principal acostuma a expressar una 
petició, una voluntat o una decisió, com ara petició, una voluntat o una decisió, com ara petició, una voluntat o una decisió, com ara petició, una voluntat o una decisió, com ara 
demanardemanardemanardemanar, , , , esperaresperaresperaresperar, , , , sol·licitarsol·licitarsol·licitarsol·licitar, , , , disposardisposardisposardisposar, etc., i la , etc., i la , etc., i la , etc., i la 
petició, la voluntat o petició, la voluntat o petició, la voluntat o petició, la voluntat o la decisió consisteixen en la decisió consisteixen en la decisió consisteixen en la decisió consisteixen en 
una frase subordinada substanuna frase subordinada substanuna frase subordinada substanuna frase subordinada substantiva substituïble tiva substituïble tiva substituïble tiva substituïble 
per per per per aixòaixòaixòaixò    ((((demanodemanodemanodemano////esperemesperemesperemesperem////sol·licita aixòsol·licita aixòsol·licita aixòsol·licita això))))....        
    

Ometre la conjunció Ometre la conjunció Ometre la conjunció Ometre la conjunció quequequeque    en aquesta mena de en aquesta mena de en aquesta mena de en aquesta mena de 
construccions construccions construccions construccions és del tot incorrecteés del tot incorrecteés del tot incorrecteés del tot incorrecte; per tant, cal ; per tant, cal ; per tant, cal ; per tant, cal 
que parem esment a no oblidarque parem esment a no oblidarque parem esment a no oblidarque parem esment a no oblidar----nosnosnosnos----en.en.en.en.    
    

Així doncs, lAixí doncs, lAixí doncs, lAixí doncs, les frases incorrectes anteriors cal es frases incorrectes anteriors cal es frases incorrectes anteriors cal es frases incorrectes anteriors cal 
subsubsubsubsssstituirtituirtituirtituir----les perles perles perles per les següents les següents les següents les següents::::    
    

Demano que tingueu Demano que tingueu Demano que tingueu Demano que tingueu per presentat l’escrit de denúper presentat l’escrit de denúper presentat l’escrit de denúper presentat l’escrit de denúnnnncia.cia.cia.cia.    
Esperem que tingueu en compte Esperem que tingueu en compte Esperem que tingueu en compte Esperem que tingueu en compte la documentació ala documentació ala documentació ala documentació addddjunta.junta.junta.junta.    
L’actorL’actorL’actorL’actor sol·licita que li sigui designat  sol·licita que li sigui designat  sol·licita que li sigui designat  sol·licita que li sigui designat un advocat del torn un advocat del torn un advocat del torn un advocat del torn 
d’ofici.d’ofici.d’ofici.d’ofici.    
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        La citació de les lleisLa citació de les lleisLa citació de les lleisLa citació de les lleis            

    

Per Per Per Per expressarexpressarexpressarexpressar el t el t el t el títol complet dels textos legals, ítol complet dels textos legals, ítol complet dels textos legals, ítol complet dels textos legals, 
hem de tenir en compte hem de tenir en compte hem de tenir en compte hem de tenir en compte algunes algunes algunes algunes consideracconsideracconsideracconsideraci-i-i-i-
onsonsonsons que afecten els signes de puntuació que afecten els signes de puntuació que afecten els signes de puntuació que afecten els signes de puntuació,,,, d d d d’’’’una una una una 
banda, i lbanda, i lbanda, i lbanda, i l’’’’ús de majúscules i minús de majúscules i minús de majúscules i minús de majúscules i minúscules, de úscules, de úscules, de úscules, de 
llll’’’’altraaltraaltraaltra. . . . VVVVeeeegemgemgemgem----lesleslesles::::    
    

Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del trLlei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del trLlei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del trLlei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del triiiibunal del juratbunal del juratbunal del juratbunal del jurat    
    

Decret 4104/1964, de 24 de desembre, miDecret 4104/1964, de 24 de desembre, miDecret 4104/1964, de 24 de desembre, miDecret 4104/1964, de 24 de desembre, mittttjançant el jançant el jançant el jançant el 
qual squal squal squal s’’’’aprova el text refós de la Llei daprova el text refós de la Llei daprova el text refós de la Llei daprova el text refós de la Llei d’’’’arrendaments uarrendaments uarrendaments uarrendaments ur-r-r-r-
bansbansbansbans    
    

És a dir, aïllem la data de promulgació mitjaÉs a dir, aïllem la data de promulgació mitjaÉs a dir, aïllem la data de promulgació mitjaÉs a dir, aïllem la data de promulgació mitjan-n-n-n-
çant dues comes, i separem el nçant dues comes, i separem el nçant dues comes, i separem el nçant dues comes, i separem el número dúmero dúmero dúmero d’’’’ordre ordre ordre ordre 
i li li li l’’’’any amb una barra.any amb una barra.any amb una barra.any amb una barra.    
    

Pel que fa al nom dels textos normatius, cal Pel que fa al nom dels textos normatius, cal Pel que fa al nom dels textos normatius, cal Pel que fa al nom dels textos normatius, cal 
escriure amb majúscula només la primera pescriure amb majúscula només la primera pescriure amb majúscula només la primera pescriure amb majúscula només la primera pa-a-a-a-
raula que encapçala la denominaciraula que encapçala la denominaciraula que encapçala la denominaciraula que encapçala la denominació deó deó deó de la llei,  la llei,  la llei,  la llei, 
el reglament, el codi, etc.el reglament, el codi, etc.el reglament, el codi, etc.el reglament, el codi, etc.,,,,    eeeencara ncara ncara ncara que que que que 
llll’’’’abreviació sabreviació sabreviació sabreviació s’’’’escrigui amb majúscula.escrigui amb majúscula.escrigui amb majúscula.escrigui amb majúscula.    
    

eeeel l l l Codi Codi Codi Codi civil (CC)civil (CC)civil (CC)civil (CC)    
la Llei dla Llei dla Llei dla Llei d’’’’enjudiciament criminal (LECr)enjudiciament criminal (LECr)enjudiciament criminal (LECr)enjudiciament criminal (LECr)    
llll’’’’Estatut dels treballadors Estatut dels treballadors Estatut dels treballadors Estatut dels treballadors     

    

No obstant aixNo obstant aixNo obstant aixNo obstant això, si contenen algun element ò, si contenen algun element ò, si contenen algun element ò, si contenen algun element 
que, indeque, indeque, indeque, independentment de formar part del títol, pendentment de formar part del títol, pendentment de formar part del títol, pendentment de formar part del títol, 
ha dha dha dha d’’’’anar amb majúscula, lanar amb majúscula, lanar amb majúscula, lanar amb majúscula, l’’’’hi conservarem.hi conservarem.hi conservarem.hi conservarem.    
    

la Llei orgànica del Tribunal Constitucionalla Llei orgànica del Tribunal Constitucionalla Llei orgànica del Tribunal Constitucionalla Llei orgànica del Tribunal Constitucional    
el Reglament del Registre Civilel Reglament del Registre Civilel Reglament del Registre Civilel Reglament del Registre Civil    
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        Arxiu i arxivamentArxiu i arxivamentArxiu i arxivamentArxiu i arxivament            

        Retalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llengua    8888....    

    

SovintSovintSovintSovint,,,,    per influència del castellà, per influència del castellà, per influència del castellà, per influència del castellà, es confonen es confonen es confonen es confonen 
els termes els termes els termes els termes arxiuarxiuarxiuarxiu i  i  i  i arxivamentarxivamentarxivamentarxivament. . . . Cal pararCal pararCal pararCal parar----hi ehi ehi ehi es-s-s-s-
ment perquè, si bé tots dos es ment perquè, si bé tots dos es ment perquè, si bé tots dos es ment perquè, si bé tots dos es tradueixtradueixtradueixtradueixenenenen per  per  per  per 
archivoarchivoarchivoarchivo, en català tenen , en català tenen , en català tenen , en català tenen significats significats significats significats ben ben ben ben difdifdifdife-e-e-e-
rencrencrencrenciiiiats:ats:ats:ats:    
    

ArxiuArxiuArxiuArxiu    és un conjunt de documents o el lloc on és un conjunt de documents o el lloc on és un conjunt de documents o el lloc on és un conjunt de documents o el lloc on 
es diposites diposites diposites dipositen, i no pas l’acció de dipositaren, i no pas l’acció de dipositaren, i no pas l’acció de dipositaren, i no pas l’acció de dipositar----loslosloslos----hi.hi.hi.hi.    
En canvi,En canvi,En canvi,En canvi, arxivament  arxivament  arxivament  arxivament és l’acció i l’efecte és l’acció i l’efecte és l’acció i l’efecte és l’acció i l’efecte 
d’arxivar.d’arxivar.d’arxivar.d’arxivar.    
    

Així, seqüències com “interlocutòria d’arxiu” o Així, seqüències com “interlocutòria d’arxiu” o Així, seqüències com “interlocutòria d’arxiu” o Així, seqüències com “interlocutòria d’arxiu” o     
“disposo l’arxiu de les actuacions” són inco“disposo l’arxiu de les actuacions” són inco“disposo l’arxiu de les actuacions” són inco“disposo l’arxiu de les actuacions” són incor-r-r-r-
rectes i cal corregirrectes i cal corregirrectes i cal corregirrectes i cal corregir----les.les.les.les.    
Exemples:Exemples:Exemples:Exemples:    
    

Atès que no s’han esmenat eAtès que no s’han esmenat eAtès que no s’han esmenat eAtès que no s’han esmenat els defectes assenyalats, ls defectes assenyalats, ls defectes assenyalats, ls defectes assenyalats, 
escau disposar l’escau disposar l’escau disposar l’escau disposar l’arxivamentarxivamentarxivamentarxivament de la ca de la ca de la ca de la cauuuusa.sa.sa.sa.    
    

En aquestes actuacions la magistrada ha dictat una iEn aquestes actuacions la magistrada ha dictat una iEn aquestes actuacions la magistrada ha dictat una iEn aquestes actuacions la magistrada ha dictat una in-n-n-n-
terlocutòria d’terlocutòria d’terlocutòria d’terlocutòria d’arxivamentarxivamentarxivamentarxivament....    
    

El Tribunal Suprem ha reconegut la fiabilitat dels dactEl Tribunal Suprem ha reconegut la fiabilitat dels dactEl Tribunal Suprem ha reconegut la fiabilitat dels dactEl Tribunal Suprem ha reconegut la fiabilitat dels dacti-i-i-i-
logrames que consten als logrames que consten als logrames que consten als logrames que consten als arxiusarxiusarxiusarxius policials policials policials policials. 
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        PersonarPersonarPersonarPersonar----se i comparèixerse i comparèixerse i comparèixerse i comparèixer            

        Retalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llengua    9999....    

    

Cal Cal Cal Cal parar atenció a parar atenció a parar atenció a parar atenció a aquests dos termes perquèaquests dos termes perquèaquests dos termes perquèaquests dos termes perquè    
no són sinònimsno són sinònimsno són sinònimsno són sinònims    i i i i sovint es confonen.sovint es confonen.sovint es confonen.sovint es confonen.    
    

ComparèixerComparèixerComparèixerComparèixer té un significat  té un significat  té un significat  té un significat ampliampliampliampli    i vol dir i vol dir i vol dir i vol dir ‘‘‘‘prprprpre-e-e-e-
sentarsentarsentarsentar----se davant d’un superior o una autse davant d’un superior o una autse davant d’un superior o una autse davant d’un superior o una autooooritat ritat ritat ritat 
que n’haque n’haque n’haque n’ha donat l’ordre donat l’ordre donat l’ordre donat l’ordre’’’’....        
    

Ex. D’acord amb la resolució de la magiEx. D’acord amb la resolució de la magiEx. D’acord amb la resolució de la magiEx. D’acord amb la resolució de la magistrada, heu de strada, heu de strada, heu de strada, heu de 
comparèixercomparèixercomparèixercomparèixer en aquest Jutjat en el termini de 5 d en aquest Jutjat en el termini de 5 d en aquest Jutjat en el termini de 5 d en aquest Jutjat en el termini de 5 diiiies.es.es.es.    
    

PersonarPersonarPersonarPersonar----sesesese, en canvi, , en canvi, , en canvi, , en canvi, no té el sentit general de no té el sentit general de no té el sentit general de no té el sentit general de 
presentarpresentarpresentarpresentar----sesesese o acudir o acudir o acudir o acudir, sinó que , sinó que , sinó que , sinó que es refereix a es refereix a es refereix a es refereix a 
‘‘‘‘cocococommmmppppaaaarèrèrèrèiiiixer en un judici per constxer en un judici per constxer en un judici per constxer en un judici per constiiiituirtuirtuirtuir----s’hi s’hi s’hi s’hi 
com a partcom a partcom a partcom a part’’’’....    
    

Ex. Els menors es Ex. Els menors es Ex. Els menors es Ex. Els menors es personarenpersonarenpersonarenpersonaren al judici  al judici  al judici  al judici representats pel representats pel representats pel representats pel 
seu oncle.seu oncle.seu oncle.seu oncle.        
    

Per tant, Per tant, Per tant, Per tant, una frase com aquesta caldria corruna frase com aquesta caldria corruna frase com aquesta caldria corruna frase com aquesta caldria corre-e-e-e-
girgirgirgir----la:la:la:la:    
    

Ex. La policia va personarEx. La policia va personarEx. La policia va personarEx. La policia va personar----se al lloc dels fets.se al lloc dels fets.se al lloc dels fets.se al lloc dels fets.    
    

La confusió ve pel fet que en castLa confusió ve pel fet que en castLa confusió ve pel fet que en castLa confusió ve pel fet que en castellà ellà ellà ellà persperspersperso-o-o-o-
narsenarsenarsenarse,,,,    comparecercomparecercomparecercomparecer i  i  i  i presentarsepresentarsepresentarsepresentarse, , , , enenenen     alguns  alguns  alguns  alguns 
contextos, sí que s’usen contextos, sí que s’usen contextos, sí que s’usen contextos, sí que s’usen indistintaindistintaindistintaindistintamentmentmentment....    
    



 

        En relació amb / Amb relació a En relació amb / Amb relació a En relació amb / Amb relació a En relació amb / Amb relació a     

        Retalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llengua    10101010....    

    

Les locucions Les locucions Les locucions Les locucions en relació amben relació amben relació amben relació amb i  i  i  i amb relació aamb relació aamb relació aamb relació a        
signifiquen signifiquen signifiquen signifiquen en la majoria de contextos en la majoria de contextos en la majoria de contextos en la majoria de contextos ‘pel que ‘pel que ‘pel que ‘pel que 
fa a’ i es fa a’ i es fa a’ i es fa a’ i es poden fer poden fer poden fer poden fer servir indiservir indiservir indiservir indisssstintament. tintament. tintament. tintament.     
    

Cal parar Cal parar Cal parar Cal parar una una una una atencióatencióatencióatenció    especial a utilitzar especial a utilitzar especial a utilitzar especial a utilitzar lesleslesles    
preposicionspreposicionspreposicionspreposicions    sempre sempre sempre sempre en aquest ordreen aquest ordreen aquest ordreen aquest ordre        
(en... amb / amb... a)(en... amb / amb... a)(en... amb / amb... a)(en... amb / amb... a) i a i a i a i a no intercanviar no intercanviar no intercanviar no intercanviar----lesleslesles, , , , ja ja ja ja 
que una que una que una que una expressió expressió expressió expressió com com com com enenenen relació  relació  relació  relació aaaa no és no no és no no és no no és nor-r-r-r-
matmatmatmatiiiivavavava....    
        

Ex. Ex. Ex. Ex. En relació ambEn relació ambEn relació ambEn relació amb    / / / / Amb relació aAmb relació aAmb relació aAmb relació a    la pensió compela pensió compela pensió compela pensió compen-n-n-n-
sasasasatòriatòriatòriatòria,,,, regulada a l’article 84 del regulada a l’article 84 del regulada a l’article 84 del regulada a l’article 84 del    Codi de família, Codi de família, Codi de família, Codi de família,     
aaaammmmbdues bdues bdues bdues parts hi renuncien. parts hi renuncien. parts hi renuncien. parts hi renuncien.     
    

Ex. Ex. Ex. Ex. (en la fonamentació jurídica d’una de(en la fonamentació jurídica d’una de(en la fonamentació jurídica d’una de(en la fonamentació jurídica d’una demanda) manda) manda) manda)     
Article 777 de la LEC, Article 777 de la LEC, Article 777 de la LEC, Article 777 de la LEC, amb relació alamb relació alamb relació alamb relació al /  /  /  / en relació amben relació amben relació amben relació amb    
elelelel procediment que s’ha de seguir. procediment que s’ha de seguir. procediment que s’ha de seguir. procediment que s’ha de seguir.    
    

Ex. incorrecte: Ex. incorrecte: Ex. incorrecte: Ex. incorrecte: En relació aEn relació aEn relació aEn relació a    la pensió compensatòria...la pensió compensatòria...la pensió compensatòria...la pensió compensatòria...    
    

A banda d’aixòA banda d’aixòA banda d’aixòA banda d’això, cal tenir present que aque, cal tenir present que aque, cal tenir present que aque, cal tenir present que aquesssstes tes tes tes 
dues locucions no sempre són sinònimes, ja dues locucions no sempre són sinònimes, ja dues locucions no sempre són sinònimes, ja dues locucions no sempre són sinònimes, ja 
quequequeque, a ban, a ban, a ban, a banda del significat que acabem da del significat que acabem da del significat que acabem da del significat que acabem 
d’exposar, d’exposar, d’exposar, d’exposar, en relació amben relació amben relació amben relació amb també pot significar  també pot significar  també pot significar  també pot significar 
‘en conn‘en conn‘en conn‘en conneeeexió amb’. xió amb’. xió amb’. xió amb’.     
    

Ex. Ex. Ex. Ex. La La La La versió dels fetsversió dels fetsversió dels fetsversió dels fets    de l’acusat de l’acusat de l’acusat de l’acusat s’ha d’interpretar s’ha d’interpretar s’ha d’interpretar s’ha d’interpretar en en en en 
relació ambrelació ambrelació ambrelació amb el que  el que  el que  el que va declarar davant dels Mossos va declarar davant dels Mossos va declarar davant dels Mossos va declarar davant dels Mossos 
d’Esqud’Esqud’Esqud’Esquaaaadra.dra.dra.dra.    
     



 

        Sobreseure i sobreseïment Sobreseure i sobreseïment Sobreseure i sobreseïment Sobreseure i sobreseïment     

        Retalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llengua    11111111....    

    

El verb El verb El verb El verb sobreseuresobreseuresobreseuresobreseure, que , que , que , que significasignificasignificasignifica    ‘deixar se‘deixar se‘deixar se‘deixar sennnnse se se se 
curs ulterior un procediment’, és un verb que curs ulterior un procediment’, és un verb que curs ulterior un procediment’, és un verb que curs ulterior un procediment’, és un verb que 
pot presentar dubtes pel que fa a la pot presentar dubtes pel que fa a la pot presentar dubtes pel que fa a la pot presentar dubtes pel que fa a la cocococonnnnjugjugjugjugaaaació ció ció ció 
i formes derivades.i formes derivades.i formes derivades.i formes derivades.    
    

Cal tenir present que es conjuga seguint el Cal tenir present que es conjuga seguint el Cal tenir present que es conjuga seguint el Cal tenir present que es conjuga seguint el 
model del verb model del verb model del verb model del verb seureseureseureseure ( ( ( (sec, seus, sesec, seus, sesec, seus, sesec, seus, seu, seiem, he u, seiem, he u, seiem, he u, seiem, he 
segutsegutsegutsegut, etc.) i no pas el model del verb , etc.) i no pas el model del verb , etc.) i no pas el model del verb , etc.) i no pas el model del verb obeir obeir obeir obeir 
(obeeixo, obeeixes, obeeix, obeïm, he obeït,(obeeixo, obeeixes, obeeix, obeïm, he obeït,(obeeixo, obeeixes, obeeix, obeïm, he obeït,(obeeixo, obeeixes, obeeix, obeïm, he obeït,    
etc.).etc.).etc.).etc.).    
    

AixíAixíAixíAixí, doncs, doncs, doncs, doncs, hem de dir: sobresec, sobreseus, , hem de dir: sobresec, sobreseus, , hem de dir: sobresec, sobreseus, , hem de dir: sobresec, sobreseus, 
sobreseu, sobreseu, sobreseu, sobreseu, he sobresegut, he sobresegut, he sobresegut, he sobresegut, etc. etc. etc. etc.     
    

El substantiu corresponent és El substantiu corresponent és El substantiu corresponent és El substantiu corresponent és sobreseïmentsobreseïmentsobreseïmentsobreseïment. . . .     
    

Exemples:Exemples:Exemples:Exemples:    
    

Atès que Atès que Atès que Atès que no hi ha prou motius per acusar Lluís Costa no hi ha prou motius per acusar Lluís Costa no hi ha prou motius per acusar Lluís Costa no hi ha prou motius per acusar Lluís Costa 
Grau, Grau, Grau, Grau, sobresecsobresecsobresecsobresec (i no sobreseeixo) prov (i no sobreseeixo) prov (i no sobreseeixo) prov (i no sobreseeixo) proviiiisionalment sionalment sionalment sionalment 
aquesta causa.aquesta causa.aquesta causa.aquesta causa.    

    

Us faig saber que el procediment ha estat Us faig saber que el procediment ha estat Us faig saber que el procediment ha estat Us faig saber que el procediment ha estat sobresegutsobresegutsobresegutsobresegut (i  (i  (i  (i 
no sobreseït).no sobreseït).no sobreseït).no sobreseït).    

    

El Ministeri Fiscal ha emès un informe per demanar El Ministeri Fiscal ha emès un informe per demanar El Ministeri Fiscal ha emès un informe per demanar El Ministeri Fiscal ha emès un informe per demanar 
que se que se que se que se sobreseguisobreseguisobreseguisobresegui (i no (i no (i no (i no se sobresee se sobresee se sobresee se sobreseeiiiixi) provisionalment xi) provisionalment xi) provisionalment xi) provisionalment 
la causa.la causa.la causa.la causa.    
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        Retalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llengua    11112222....    

 

        Tràfic i trànsit Tràfic i trànsit Tràfic i trànsit Tràfic i trànsit     

    

Convé parar atenció a l’ús d’aquests dos subConvé parar atenció a l’ús d’aquests dos subConvé parar atenció a l’ús d’aquests dos subConvé parar atenció a l’ús d’aquests dos subs-s-s-s-
tantius, tantius, tantius, tantius, perquè perquè perquè perquè sovint es confonen per influèsovint es confonen per influèsovint es confonen per influèsovint es confonen per influèn-n-n-n-
cia decia decia decia de la forma castellana, que és la mateixa  la forma castellana, que és la mateixa  la forma castellana, que és la mateixa  la forma castellana, que és la mateixa 
en tots dos casos.en tots dos casos.en tots dos casos.en tots dos casos.    
    

TràficTràficTràficTràfic significa ‘comerç, sovint il·legal’ significa ‘comerç, sovint il·legal’ significa ‘comerç, sovint il·legal’ significa ‘comerç, sovint il·legal’,,,, i parlem  i parlem  i parlem  i parlem 
de tràfic de drogues, d’armes, de tràfic de drogues, d’armes, de tràfic de drogues, d’armes, de tràfic de drogues, d’armes, d’influènd’influènd’influènd’influències, cies, cies, cies, 
etcetcetcetc. . . .     
    

En canvi, En canvi, En canvi, En canvi, trànsittrànsittrànsittrànsit    fa referència a ‘circulació’.fa referència a ‘circulació’.fa referència a ‘circulació’.fa referència a ‘circulació’.    
    

VegemVegemVegemVegem----ho amb exemples:ho amb exemples:ho amb exemples:ho amb exemples:    
    

La denunciant ha estat processada en diverses ocasLa denunciant ha estat processada en diverses ocasLa denunciant ha estat processada en diverses ocasLa denunciant ha estat processada en diverses ocasi-i-i-i-
onsonsonsons per  per  per  per tràfictràfictràfictràfic de drogues.  de drogues.  de drogues.  de drogues.     

    

El meu representat circulava correctament i a velocitat El meu representat circulava correctament i a velocitat El meu representat circulava correctament i a velocitat El meu representat circulava correctament i a velocitat 
adequada quan els agents encarregaadequada quan els agents encarregaadequada quan els agents encarregaadequada quan els agents encarregats de la vigilància ts de la vigilància ts de la vigilància ts de la vigilància 
del del del del trànsittrànsittrànsittrànsit li van ordenar que detingués el vehicle.  li van ordenar que detingués el vehicle.  li van ordenar que detingués el vehicle.  li van ordenar que detingués el vehicle.     
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        D’acord amb: locucions sinònD’acord amb: locucions sinònD’acord amb: locucions sinònD’acord amb: locucions sinòniiiimesmesmesmes        
    

Conèixer locucions sinònimes pot ser molt útil Conèixer locucions sinònimes pot ser molt útil Conèixer locucions sinònimes pot ser molt útil Conèixer locucions sinònimes pot ser molt útil 
per donar varietat al text i evitar repeticper donar varietat al text i evitar repeticper donar varietat al text i evitar repeticper donar varietat al text i evitar repeticiiiions.ons.ons.ons.    
        

En aquest Retall tractarem de les locucions En aquest Retall tractarem de les locucions En aquest Retall tractarem de les locucions En aquest Retall tractarem de les locucions 
que ens serveixen per introduir allò en què ens que ens serveixen per introduir allò en què ens que ens serveixen per introduir allò en què ens que ens serveixen per introduir allò en què ens 
basem.basem.basem.basem. Cal fer atenció a la preposició que d Cal fer atenció a la preposició que d Cal fer atenció a la preposició que d Cal fer atenció a la preposició que du-u-u-u-
en.en.en.en.    
    

D’acord aD’acord aD’acord aD’acord ambmbmbmb    
De conformitat ambDe conformitat ambDe conformitat ambDe conformitat amb    

En virtut deEn virtut deEn virtut deEn virtut de    
SegonsSegonsSegonsSegons    

Conforme aConforme aConforme aConforme a    
Conformement aConformement aConformement aConformement a    

ExemplesExemplesExemplesExemples: 

Sol·licito que, Sol·licito que, Sol·licito que, Sol·licito que, dddd’acord ’acord ’acord ’acord ambambambamb la  la  la  la ddddisposició traisposició traisposició traisposició trannnnsitòria tercera de sitòria tercera de sitòria tercera de sitòria tercera de 
la Llei 6/1990la Llei 6/1990la Llei 6/1990la Llei 6/1990, , , , dels censos, dels censos, dels censos, dels censos, practiqueupractiqueupractiqueupractiqueu la cancel·lació regi la cancel·lació regi la cancel·lació regi la cancel·lació regis-s-s-s-
tral del dret de cens que afecta la finca descrtral del dret de cens que afecta la finca descrtral del dret de cens que afecta la finca descrtral del dret de cens que afecta la finca descriiiita.ta.ta.ta.    
Demano al Jutjat que tramiti Demano al Jutjat que tramiti Demano al Jutjat que tramiti Demano al Jutjat que tramiti la demanda la demanda la demanda la demanda de divorci de divorci de divorci de divorci de code code code con-n-n-n-
formitat ambformitat ambformitat ambformitat amb    elelelel    procediment regulat a l’article 777 de procediment regulat a l’article 777 de procediment regulat a l’article 777 de procediment regulat a l’article 777 de la LEla LEla LEla LECCCC....    

En En En En virtutvirtutvirtutvirtut    dededede    l’article 121 del Codi de fl’article 121 del Codi de fl’article 121 del Codi de fl’article 121 del Codi de faaaammmmíííílialialialia,,,, el meu repr el meu repr el meu repr el meu repre-e-e-e-
sesesesennnntat tat tat tat donardonardonardonaràààà el consentiment a l'ado el consentiment a l'ado el consentiment a l'ado el consentiment a l'adoppppció dció dció dció daaaavant l'avant l'avant l'avant l'auuuutortortortoriiiitat tat tat tat 
jjjjuuuudicial.dicial.dicial.dicial.    

ElElElEl cont cont cont contracte es formalitza racte es formalitza racte es formalitza racte es formalitza segonssegonssegonssegons el que disposa el Decret  el que disposa el Decret  el que disposa el Decret  el que disposa el Decret 
394/1996, de 12 de desembre.394/1996, de 12 de desembre.394/1996, de 12 de desembre.394/1996, de 12 de desembre.    

L’elecció de membres de les sales de govern es duu a L’elecció de membres de les sales de govern es duu a L’elecció de membres de les sales de govern es duu a L’elecció de membres de les sales de govern es duu a 
terme terme terme terme conforme aconforme aconforme aconforme a les regles establertes en l’article 151  les regles establertes en l’article 151  les regles establertes en l’article 151  les regles establertes en l’article 151 
de la Llei orgànica del poder judicial.de la Llei orgànica del poder judicial.de la Llei orgànica del poder judicial.de la Llei orgànica del poder judicial.    

S’ha resolt S’ha resolt S’ha resolt S’ha resolt conformement conformement conformement conformement aaaa les  les  les  les peticions de la demapeticions de la demapeticions de la demapeticions de la demannnnda.da.da.da.    

  



  

        Justificant de recepcióJustificant de recepcióJustificant de recepcióJustificant de recepció        
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El terme castellà El terme castellà El terme castellà El terme castellà acuse de reciboacuse de reciboacuse de reciboacuse de recibo, que és el , que és el , que és el , que és el 
document signat en què es declara haver rebut document signat en què es declara haver rebut document signat en què es declara haver rebut document signat en què es declara haver rebut 
una tramesa,una tramesa,una tramesa,una tramesa,    cal traduircal traduircal traduircal traduir----lolololo en català per una  en català per una  en català per una  en català per una 
d’aquestes dues formes: d’aquestes dues formes: d’aquestes dues formes: d’aquestes dues formes: justificant de recepciójustificant de recepciójustificant de recepciójustificant de recepció    
o o o o acusament de receacusament de receacusament de receacusament de receppppcióciócióció....    
La forma verbal que La forma verbal que La forma verbal que La forma verbal que li corresponli corresponli corresponli correspon, , , , acusacusacusacusar recar recar recar reci-i-i-i-

bobobobo, té la correspondència , té la correspondència , té la correspondència , té la correspondència catalana catalana catalana catalana acusar o acusar o acusar o acusar o 
justifjustifjustifjustifiiiicar car car car recepciórecepciórecepciórecepció.... 

ExemplesExemplesExemplesExemples: 

Acuso recepcióAcuso recepcióAcuso recepcióAcuso recepció de la vostra carta del 14 de maig. de la vostra carta del 14 de maig. de la vostra carta del 14 de maig. de la vostra carta del 14 de maig.    

Ens haurem de posar en contacte amb la companyia Ens haurem de posar en contacte amb la companyia Ens haurem de posar en contacte amb la companyia Ens haurem de posar en contacte amb la companyia 
d’assegurances del demandant per escrit, amb d’assegurances del demandant per escrit, amb d’assegurances del demandant per escrit, amb d’assegurances del demandant per escrit, amb justjustjustjustiiiificant de ficant de ficant de ficant de 

recepciórecepciórecepciórecepció, perqu, perqu, perqu, perquè en quedi constància.è en quedi constància.è en quedi constància.è en quedi constància.    
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        PètitaPètitaPètitaPètita        

    

    

El terme El terme El terme El terme castellà castellà castellà castellà suplicosuplicosuplicosuplico, que , que , que , que fa referència a fa referència a fa referència a fa referència a 
l’apartat de les peticions de la demanda, la l’apartat de les peticions de la demanda, la l’apartat de les peticions de la demanda, la l’apartat de les peticions de la demanda, la 
querella i el recursquerella i el recursquerella i el recursquerella i el recurs, , , , cal trcal trcal trcal traaaaduirduirduirduir----lolololo en català per  en català per  en català per  en català per 
pètitapètitapètitapètita. . . . El llatinisme El llatinisme El llatinisme El llatinisme petitumpetitumpetitumpetitum    és un terme en dés un terme en dés un terme en dés un terme en de-e-e-e-
sús.sús.sús.sús.    
    

LLLLa pètita s’inicia amb els verbs a pètita s’inicia amb els verbs a pètita s’inicia amb els verbs a pètita s’inicia amb els verbs DemanoDemanoDemanoDemano o  o  o  o 
Sol·licitSol·licitSol·licitSol·licitoooo. A continuació es fan constar les pet. A continuació es fan constar les pet. A continuació es fan constar les pet. A continuació es fan constar les peti-i-i-i-
cions concretes que es plantegen, que s’han cions concretes que es plantegen, que s’han cions concretes que es plantegen, que s’han cions concretes que es plantegen, que s’han 
de redactar en paràgrafs independents i numde redactar en paràgrafs independents i numde redactar en paràgrafs independents i numde redactar en paràgrafs independents i nume-e-e-e-
rats. Cadascuna de les peticions s’ha rats. Cadascuna de les peticions s’ha rats. Cadascuna de les peticions s’ha rats. Cadascuna de les peticions s’ha 
d’encapçalar amb la conjunció d’encapçalar amb la conjunció d’encapçalar amb la conjunció d’encapçalar amb la conjunció quequequeque....    

ExemplesExemplesExemplesExemples: 

Al·lego falta de claredat en Al·lego falta de claredat en Al·lego falta de claredat en Al·lego falta de claredat en lalalala pètita  pètita  pètita  pètita dedededel l l l rerererecurs. curs. curs. curs.     

La SLa SLa SLa Sentència de primera instància no va donar resposta a entència de primera instància no va donar resposta a entència de primera instància no va donar resposta a entència de primera instància no va donar resposta a 
aquesta aquesta aquesta aquesta sol·licitudsol·licitudsol·licitudsol·licitud clara i expressa de la  clara i expressa de la  clara i expressa de la  clara i expressa de la pètitapètitapètitapètita de la dema de la dema de la dema de la deman-n-n-n-
dadadada....    

En una demanda:En una demanda:En una demanda:En una demanda:    AL JUTJAT 
(…) 
FetsFetsFetsFets    
(…) 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret    
(…) 
Sol·licito:Sol·licito:Sol·licito:Sol·licito:    
1. Que admeti la demanda i els documents adjunts. 
2. Que tingui per presentada aquesta demanda… 
3. Que dicti sentència per la qual declari… 

(…) 
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        AltressíAltressíAltressíAltressí        
    

    

L’apartat en què s’exposen les peticions de cL’apartat en què s’exposen les peticions de cL’apartat en què s’exposen les peticions de cL’apartat en què s’exposen les peticions de ca-a-a-a-
ràcter secundari, els altressís, no és necessari ràcter secundari, els altressís, no és necessari ràcter secundari, els altressís, no és necessari ràcter secundari, els altressís, no és necessari 
a totes les demandes. Amb tot, si a totes les demandes. Amb tot, si a totes les demandes. Amb tot, si a totes les demandes. Amb tot, si s’hi inclous’hi inclous’hi inclous’hi inclou, , , , 
cal que hi hagi un altressí per a cada petició cal que hi hagi un altressí per a cada petició cal que hi hagi un altressí per a cada petició cal que hi hagi un altressí per a cada petició 
secundària, i han d’estar numsecundària, i han d’estar numsecundària, i han d’estar numsecundària, i han d’estar numeeeerats amb xifres rats amb xifres rats amb xifres rats amb xifres 
aràbigues. aràbigues. aràbigues. aràbigues.     
PPPPel que fa a l’estructura d’aquest apartat, es el que fa a l’estructura d’aquest apartat, es el que fa a l’estructura d’aquest apartat, es el que fa a l’estructura d’aquest apartat, es 
recomana l’esquema següent:recomana l’esquema següent:recomana l’esquema següent:recomana l’esquema següent:    
    

AltressísAltressísAltressísAltressís    
    

1.1.1.1. EEEExposoxposoxposoxposo:::: Que... Que... Que... Que...    
Sol·licitoSol·licitoSol·licitoSol·licito (o  (o  (o  (o DemanoDemanoDemanoDemano): ): ): ): Que...Que...Que...Que...    

    

2.2.2.2. EEEExposoxposoxposoxposo:::: Que... Que... Que... Que...    
Sol·licito Sol·licito Sol·licito Sol·licito (o (o (o (o DemanoDemanoDemanoDemano)))):::: Que... Que... Que... Que...    
    

etc.etc.etc.etc.    
    

Si només n’hi ha un, no cal numerarSi només n’hi ha un, no cal numerarSi només n’hi ha un, no cal numerarSi només n’hi ha un, no cal numerar----lo:lo:lo:lo:    
    

AltressíAltressíAltressíAltressí    
    

Exposo:Exposo:Exposo:Exposo: Que... Que... Que... Que...    
Sol·liSol·liSol·liSol·licitocitocitocito (o Demano) (o Demano) (o Demano) (o Demano):::: Que... Que... Que... Que...    

    

Així, Així, Així, Així, no són recomanables no són recomanables no són recomanables no són recomanables formes com: formes com: formes com: formes com:     
AAAAltressí primer dicltressí primer dicltressí primer dicltressí primer dic    
AAAAltressí segon dicltressí segon dicltressí segon dicltressí segon dic    
PrimerPrimerPrimerPrimer altressí dic altressí dic altressí dic altressí dic    
PPPPrimer altressí diu (...) rimer altressí diu (...) rimer altressí diu (...) rimer altressí diu (...) PPPPer tot això, al Jutjat ser tot això, al Jutjat ser tot això, al Jutjat ser tot això, al Jutjat suuuuplicaplicaplicaplica    
AAAAltressí dic (...) ltressí dic (...) ltressí dic (...) ltressí dic (...) IIII demano novament demano novament demano novament demano novament    
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        Jutjats Jutjats Jutjats Jutjats     

    

    

La identificació completa d’un jutjatLa identificació completa d’un jutjatLa identificació completa d’un jutjatLa identificació completa d’un jutjat    inclou la inclou la inclou la inclou la 
jurisdicciójurisdicciójurisdicciójurisdicció,,,,    el númeroel númeroel númeroel número    ––––si si si si és el casés el casés el casés el cas––––, , , , i la locali la locali la locali la locali-i-i-i-
tattattattat::::        
    

Jutjat de Primera Instància núm. 2 de FigueresJutjat de Primera Instància núm. 2 de FigueresJutjat de Primera Instància núm. 2 de FigueresJutjat de Primera Instància núm. 2 de Figueres    
Jutjat d’Instrucció núm. 1 de la Bisbal d’EmpordàJutjat d’Instrucció núm. 1 de la Bisbal d’EmpordàJutjat d’Instrucció núm. 1 de la Bisbal d’EmpordàJutjat d’Instrucció núm. 1 de la Bisbal d’Empordà    
    

Pel que fa a les designacions que en castellàPel que fa a les designacions que en castellàPel que fa a les designacions que en castellàPel que fa a les designacions que en castellà    
inclouen la forma inclouen la forma inclouen la forma inclouen la forma lolololo ( ( ( (Juzgado de Juzgado de Juzgado de Juzgado de lolololo Penal, Ju Penal, Ju Penal, Ju Penal, Juz-z-z-z-
gado de gado de gado de gado de lolololo Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo Contencioso Administrativo, , , , etc.etc.etc.etc.) cal ) cal ) cal ) cal 
parar atenció parar atenció parar atenció parar atenció perquè en cperquè en cperquè en cperquè en caaaatalà es generen talà es generen talà es generen talà es generen 
formes incorrectesformes incorrectesformes incorrectesformes incorrectes o no rec o no rec o no rec o no recoooomanablesmanablesmanablesmanables....        
En catalàEn catalàEn catalàEn català senzillament senzillament senzillament senzillament    hem de dirhem de dirhem de dirhem de dir: : : :     
    

Jutjat PenalJutjat PenalJutjat PenalJutjat Penal núm. 2 de Girona núm. 2 de Girona núm. 2 de Girona núm. 2 de Girona    
Jutjat ConteJutjat ConteJutjat ConteJutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Gnciós Administratiu núm. 1 de Gnciós Administratiu núm. 1 de Gnciós Administratiu núm. 1 de Giiiironaronaronarona    
    

eeeels jutjats penalsls jutjats penalsls jutjats penalsls jutjats penals    
els jutjats contenciosos administratiusels jutjats contenciosos administratiusels jutjats contenciosos administratiusels jutjats contenciosos administratius    
    

Per tant, Per tant, Per tant, Per tant, hem d’evitar designacionshem d’evitar designacionshem d’evitar designacionshem d’evitar designacions com ara:  com ara:  com ara:  com ara: 
Jutjat del Jutjat del Jutjat del Jutjat del PenalPenalPenalPenal, Jutjat d’allò , Jutjat d’allò , Jutjat d’allò , Jutjat d’allò SocialSocialSocialSocial, Jutjat de , Jutjat de , Jutjat de , Jutjat de lolololo    
Contenciós AdministratiuContenciós AdministratiuContenciós AdministratiuContenciós Administratiu, Jutjat d’Afers Me, Jutjat d’Afers Me, Jutjat d’Afers Me, Jutjat d’Afers Mer-r-r-r-

cantils, etc.cantils, etc.cantils, etc.cantils, etc.        
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        Certificat i certificacióCertificat i certificacióCertificat i certificacióCertificat i certificació        

    

    

FixemFixemFixemFixem----nos en aquests dos termes, perquè snos en aquests dos termes, perquè snos en aquests dos termes, perquè snos en aquests dos termes, perquè so-o-o-o-
vint es confonen.vint es confonen.vint es confonen.vint es confonen.    
Un Un Un Un certificatcertificatcertificatcertificat és un document expedit per un  és un document expedit per un  és un document expedit per un  és un document expedit per un 
funcionari públic competent o per una persona funcionari públic competent o per una persona funcionari públic competent o per una persona funcionari públic competent o per una persona 
autoritzada legalment que dóna fe d’un fet, del autoritzada legalment que dóna fe d’un fet, del autoritzada legalment que dóna fe d’un fet, del autoritzada legalment que dóna fe d’un fet, del 
contingut d’un document o de les circumstàcontingut d’un document o de les circumstàcontingut d’un document o de les circumstàcontingut d’un document o de les circumstàn-n-n-n-
cies qucies qucies qucies que consten en arxius, en registres, en lle consten en arxius, en registres, en lle consten en arxius, en registres, en lle consten en arxius, en registres, en lli-i-i-i-
bretes d’actes, etc.bretes d’actes, etc.bretes d’actes, etc.bretes d’actes, etc.    
Per contra, lPer contra, lPer contra, lPer contra, la a a a certificaciócertificaciócertificaciócertificació és l’acció de certif és l’acció de certif és l’acció de certif és l’acció de certifi-i-i-i-
car, i no pas el document que en resulta. car, i no pas el document que en resulta. car, i no pas el document que en resulta. car, i no pas el document que en resulta.     
    

Exemples:Exemples:Exemples:Exemples:    
    

Adjunto, com a document núm. 2, el Adjunto, com a document núm. 2, el Adjunto, com a document núm. 2, el Adjunto, com a document núm. 2, el certificatcertificatcertificatcertificat de m de m de m de ma-a-a-a-
trimoni dels cònjuges.trimoni dels cònjuges.trimoni dels cònjuges.trimoni dels cònjuges.    
    

Sol·licito al JSol·licito al JSol·licito al JSol·licito al Jutjat que admeti utjat que admeti utjat que admeti utjat que admeti com a prova documental com a prova documental com a prova documental com a prova documental 
el el el el certificatcertificatcertificatcertificat dels laboratoris Fer dels laboratoris Fer dels laboratoris Fer dels laboratoris Ferrandis amb el randis amb el randis amb el randis amb el resuresuresuresulllltattattattat    
de les anàlisisde les anàlisisde les anàlisisde les anàlisis. . . .     
    

La La La La certificaciócertificaciócertificaciócertificació de de de de la convivència correspon a  la convivència correspon a  la convivència correspon a  la convivència correspon a 
llll’’’’ajuntament oajuntament oajuntament oajuntament on resideixen els sol·licitants.n resideixen els sol·licitants.n resideixen els sol·licitants.n resideixen els sol·licitants.    
    

La La La La certificaciócertificaciócertificaciócertificació d’aquesta mort correspon al forense  d’aquesta mort correspon al forense  d’aquesta mort correspon al forense  d’aquesta mort correspon al forense 
del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Girona.del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Girona.del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Girona.del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Girona.    
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        Assentiment i aplanament Assentiment i aplanament Assentiment i aplanament Assentiment i aplanament     

    

    

Per indicar la conformitat del demandat a les Per indicar la conformitat del demandat a les Per indicar la conformitat del demandat a les Per indicar la conformitat del demandat a les 
pretensions de la demanda d’un procés dirigit pretensions de la demanda d’un procés dirigit pretensions de la demanda d’un procés dirigit pretensions de la demanda d’un procés dirigit 
contra ell, el castellà fa servir el terme contra ell, el castellà fa servir el terme contra ell, el castellà fa servir el terme contra ell, el castellà fa servir el terme allanallanallanallana-a-a-a-

mientomientomientomiento. . . .     
En català, la forma més difosa i estesa és En català, la forma més difosa i estesa és En català, la forma més difosa i estesa és En català, la forma més difosa i estesa és aaaas-s-s-s-
sentiment a la demandasentiment a la demandasentiment a la demandasentiment a la demanda. . . . No obstant això,No obstant això,No obstant això,No obstant això,    ddddi-i-i-i-
verses fonverses fonverses fonverses fonts ts ts ts també també també també accepten accepten accepten accepten aplaplaplaplaaaanament a la nament a la nament a la nament a la 
demandademandademandademanda. . . .     
ElElElEls verbs corresponents són, doncs, s verbs corresponents són, doncs, s verbs corresponents són, doncs, s verbs corresponents són, doncs, assentir assentir assentir assentir a a a a 
la demandala demandala demandala demanda i  i  i  i aplanaraplanaraplanaraplanar----se se se se a la da la da la da la deeeemandamandamandamanda. . . .     
    

Exemples:Exemples:Exemples:Exemples:    
    

En el termini màxim de 15 dies presentarem al Jutjat En el termini màxim de 15 dies presentarem al Jutjat En el termini màxim de 15 dies presentarem al Jutjat En el termini màxim de 15 dies presentarem al Jutjat 
l’escrit d’l’escrit d’l’escrit d’l’escrit d’assentiment a la demandaassentiment a la demandaassentiment a la demandaassentiment a la demanda....    
    

Sol·licito al Jutjat quSol·licito al Jutjat quSol·licito al Jutjat quSol·licito al Jutjat que condemni el demandat a pagar e condemni el demandat a pagar e condemni el demandat a pagar e condemni el demandat a pagar 
les costes, fins i tot en cas que hi hagi les costes, fins i tot en cas que hi hagi les costes, fins i tot en cas que hi hagi les costes, fins i tot en cas que hi hagi aplanamentaplanamentaplanamentaplanament a  a  a  a 
la demanda.la demanda.la demanda.la demanda.    
    

Reconeix la certesa de cadascun dels fets en què es Reconeix la certesa de cadascun dels fets en què es Reconeix la certesa de cadascun dels fets en què es Reconeix la certesa de cadascun dels fets en què es 
basa la demanda, per la qual cosa hi basa la demanda, per la qual cosa hi basa la demanda, per la qual cosa hi basa la demanda, per la qual cosa hi assenteixassenteixassenteixassenteix en t en t en t en to-o-o-o-
tes les parts.tes les parts.tes les parts.tes les parts.    
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        En En En En nom i nom i nom i nom i representació de representació de representació de representació de     

    

    

Un dels criteris del llenguatge jurídic com a Un dels criteris del llenguatge jurídic com a Un dels criteris del llenguatge jurídic com a Un dels criteris del llenguatge jurídic com a 
llenguatge d’especialitat és la precisió i la collenguatge d’especialitat és la precisió i la collenguatge d’especialitat és la precisió i la collenguatge d’especialitat és la precisió i la con-n-n-n-
cisió. cisió. cisió. cisió.     
Sovint, trobem textos farcits d’estructures i de Sovint, trobem textos farcits d’estructures i de Sovint, trobem textos farcits d’estructures i de Sovint, trobem textos farcits d’estructures i de 
clixés que el redactor utilitza per inèrcia, però clixés que el redactor utilitza per inèrcia, però clixés que el redactor utilitza per inèrcia, però clixés que el redactor utilitza per inèrcia, però 
que no responen a un criteri de funcionalitat.que no responen a un criteri de funcionalitat.que no responen a un criteri de funcionalitat.que no responen a un criteri de funcionalitat.    
Un exemple del que acabem de dir el trobem Un exemple del que acabem de dir el trobem Un exemple del que acabem de dir el trobem Un exemple del que acabem de dir el trobem 
en l’expressió en l’expressió en l’expressió en l’expressió en nom i repren nom i repren nom i repren nom i repreeeesentació desentació desentació desentació de....    
L’expressió resulta redundant perquè fL’expressió resulta redundant perquè fL’expressió resulta redundant perquè fL’expressió resulta redundant perquè fer alger alger alger algu-u-u-u-
na cosa en representació d’algú ja implica ferna cosa en representació d’algú ja implica ferna cosa en representació d’algú ja implica ferna cosa en representació d’algú ja implica fer----
la en nom d’algú. Per tant, podem rla en nom d’algú. Per tant, podem rla en nom d’algú. Per tant, podem rla en nom d’algú. Per tant, podem reeeeduirduirduirduir----la: la: la: la: en en en en 
representació derepresentació derepresentació derepresentació de....    
    

Roser VallsRoser VallsRoser VallsRoser Valls Plana, procuradora,  Plana, procuradora,  Plana, procuradora,  Plana, procuradora, comparec en aquest comparec en aquest comparec en aquest comparec en aquest 
Jutjat Jutjat Jutjat Jutjat en representació deen representació deen representació deen representació de Joan Serra Joan Serra Joan Serra Joan Serra Vinyals.  Vinyals.  Vinyals.  Vinyals.     
    

                        (Font: Manual de llenguatge judicial) 
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        Certificat mèdic Certificat mèdic Certificat mèdic Certificat mèdic     

    

    

Cal parar esment a no cometre l’error  Cal parar esment a no cometre l’error  Cal parar esment a no cometre l’error  Cal parar esment a no cometre l’error  
d’anomenar d’anomenar d’anomenar d’anomenar certificat certificat certificat certificat o o o o informe informe informe informe metgemetgemetgemetge a  a  a  a 
aquestaquestaquestaquestssss tipus de  tipus de  tipus de  tipus de documentsdocumentsdocumentsdocuments. . . .     
MèdicMèdicMèdicMèdic és un adjectiu  és un adjectiu  és un adjectiu  és un adjectiu que fa referènciaque fa referènciaque fa referènciaque fa referència a allò  a allò  a allò  a allò 
que té a veure amb la medicina o els metges.que té a veure amb la medicina o els metges.que té a veure amb la medicina o els metges.que té a veure amb la medicina o els metges.    
MetgeMetgeMetgeMetge i metgessa són les persones que exe i metgessa són les persones que exe i metgessa són les persones que exe i metgessa són les persones que exer-r-r-r-
ceixen ceixen ceixen ceixen la medicina.la medicina.la medicina.la medicina.    
Així doncs, cal utilitzar sempre l’adjectiu Així doncs, cal utilitzar sempre l’adjectiu Així doncs, cal utilitzar sempre l’adjectiu Així doncs, cal utilitzar sempre l’adjectiu mèdicmèdicmèdicmèdic    
per referirper referirper referirper referir----nos alnos alnos alnos alssss certificat certificat certificat certificatssss    o als informes o als informes o als informes o als informes que que que que 
emetemetemetemetenenenen aquest aquest aquest aquestssss profess profess profess professiiiionalonalonalonalssss de la medicina. de la medicina. de la medicina. de la medicina.    
    

Exemples:Exemples:Exemples:Exemples:    
    

Adjunto aAdjunto aAdjunto aAdjunto a la demanda, com a document número la demanda, com a document número la demanda, com a document número la demanda, com a document número 3, el  3, el  3, el  3, el 
certificat mèdiccertificat mèdiccertificat mèdiccertificat mèdic corresponent. corresponent. corresponent. corresponent.    
    

UnaUnaUnaUna de les proves  de les proves  de les proves  de les proves més rellevantsmés rellevantsmés rellevantsmés rellevants en  en  en  en els casos de els casos de els casos de els casos de vivivivio-o-o-o-
lència de gènere és lència de gènere és lència de gènere és lència de gènere és l’l’l’l’informe mèdicinforme mèdicinforme mèdicinforme mèdic de la víctima.  de la víctima.  de la víctima.  de la víctima.     
    

En canvi,En canvi,En canvi,En canvi,    
    

El dictamen del metge forense i l’exploració judicial El dictamen del metge forense i l’exploració judicial El dictamen del metge forense i l’exploració judicial El dictamen del metge forense i l’exploració judicial 
evidencien el trastorn de personalitatevidencien el trastorn de personalitatevidencien el trastorn de personalitatevidencien el trastorn de personalitat del detingut  del detingut  del detingut  del detingut ....    
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        Guarda i custòdiaGuarda i custòdiaGuarda i custòdiaGuarda i custòdia        
    

    

El terme que en dret El terme que en dret El terme que en dret El terme que en dret de famíliade famíliade famíliade família defineix el co defineix el co defineix el co defineix el con-n-n-n-
junt de drets i deures del progenitor junt de drets i deures del progenitor junt de drets i deures del progenitor junt de drets i deures del progenitor amb qui amb qui amb qui amb qui 
conviu conviu conviu conviu un fill menor d’edat en cas de sepun fill menor d’edat en cas de sepun fill menor d’edat en cas de sepun fill menor d’edat en cas de sepaaaarrrra-a-a-a-
ció, divorci o nul·litat és ció, divorci o nul·litat és ció, divorci o nul·litat és ció, divorci o nul·litat és guarda i cuguarda i cuguarda i cuguarda i cussssttttòòòòdiadiadiadia. . . .     
Cal parar esment, doncs, a no dir Cal parar esment, doncs, a no dir Cal parar esment, doncs, a no dir Cal parar esment, doncs, a no dir guàrdia i cuguàrdia i cuguàrdia i cuguàrdia i cus-s-s-s-
tòdia.tòdia.tòdia.tòdia.    
    

ExempleExempleExempleExemple::::    
    

Tal com consta en el conveni regulador aprovat, els Tal com consta en el conveni regulador aprovat, els Tal com consta en el conveni regulador aprovat, els Tal com consta en el conveni regulador aprovat, els 
fills quedaran sota la fills quedaran sota la fills quedaran sota la fills quedaran sota la guarda i custòdiaguarda i custòdiaguarda i custòdiaguarda i custòdia de la mare, i la  de la mare, i la  de la mare, i la  de la mare, i la 
pàtria potepàtria potepàtria potepàtria potesssstat serà compartida.tat serà compartida.tat serà compartida.tat serà compartida.                
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        Legítima Legítima Legítima Legítima i i i i llegítimallegítimallegítimallegítima    

    

    

L’adjectiu L’adjectiu L’adjectiu L’adjectiu legítim legítim legítim legítim ––––aaaa    designa que designa que designa que designa que unaunaunauna cosa és  cosa és  cosa és  cosa és 
fundadafundadafundadafundada en dret, vàlid en dret, vàlid en dret, vàlid en dret, vàlidaaaa perquè és conforme a  perquè és conforme a  perquè és conforme a  perquè és conforme a 
lalalala lle lle lle llei, als principis acceptats. i, als principis acceptats. i, als principis acceptats. i, als principis acceptats.     
    

Cal no confondreCal no confondreCal no confondreCal no confondre----ho amb el substantiu ho amb el substantiu ho amb el substantiu ho amb el substantiu llegítllegítllegítllegíti-i-i-i-
mamamama, que fa referència a , que fa referència a , que fa referència a , que fa referència a la pla pla pla porció de l’herència orció de l’herència orció de l’herència orció de l’herència 
de la qual el testador no pode la qual el testador no pode la qual el testador no pode la qual el testador no pot disposar lliurt disposar lliurt disposar lliurt disposar lliure-e-e-e-
ment perquè la llei l’assigna alment perquè la llei l’assigna alment perquè la llei l’assigna alment perquè la llei l’assigna als seus parents s seus parents s seus parents s seus parents 
de línia directa. de línia directa. de línia directa. de línia directa. A Catalunya, la A Catalunya, la A Catalunya, la A Catalunya, la llegítimallegítimallegítimallegítima és la  és la  és la  és la 
quarta part d'una herència, que s'ha de repartir quarta part d'una herència, que s'ha de repartir quarta part d'una herència, que s'ha de repartir quarta part d'una herència, que s'ha de repartir 
entre tots els legitimarisentre tots els legitimarisentre tots els legitimarisentre tots els legitimaris....    
    

ExempleExempleExempleExemple::::    
    

Per aplicar l'eximent de Per aplicar l'eximent de Per aplicar l'eximent de Per aplicar l'eximent de legítimalegítimalegítimalegítima defensa calien pr defensa calien pr defensa calien pr defensa calien pro-o-o-o-
veveveves eloqüents que demostressin que s eloqüents que demostressin que s eloqüents que demostressin que s eloqüents que demostressin que l’home l’home l’home l’home es va des va des va des va de-e-e-e-
fensar a trets perquè en aquell moment l'estaven fensar a trets perquè en aquell moment l'estaven fensar a trets perquè en aquell moment l'estaven fensar a trets perquè en aquell moment l'estaven 
agragragragreeeedintdintdintdint....        
    

De conformitat amb l’article 366 del Codi de succeDe conformitat amb l’article 366 del Codi de succeDe conformitat amb l’article 366 del Codi de succeDe conformitat amb l’article 366 del Codi de succes-s-s-s-
sions, l’hereu respon personalment del pagament de sions, l’hereu respon personalment del pagament de sions, l’hereu respon personalment del pagament de sions, l’hereu respon personalment del pagament de 
la la la la llegítimallegítimallegítimallegítima i del suplement d’aquesta. i del suplement d’aquesta. i del suplement d’aquesta. i del suplement d’aquesta.    
                        



 

        En tiempo y forma En tiempo y forma En tiempo y forma En tiempo y forma     
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La La La La locució locució locució locució en tiempo y formaen tiempo y formaen tiempo y formaen tiempo y forma    té com a equivté com a equivté com a equivté com a equiva-a-a-a-
lents en català lents en català lents en català lents en català expressions del tipus: expressions del tipus: expressions del tipus: expressions del tipus:     
    

dins el termini (establert) i en la forma escaientdins el termini (establert) i en la forma escaientdins el termini (establert) i en la forma escaientdins el termini (establert) i en la forma escaient    
en el termini i en la forma legalsen el termini i en la forma legalsen el termini i en la forma legalsen el termini i en la forma legals    

    

Es Es Es Es desaconsella la traducció literal desaconsella la traducció literal desaconsella la traducció literal desaconsella la traducció literal ‘‘‘‘en temps i en temps i en temps i en temps i 
formaformaformaforma’’’’, atès que no és prou prec, atès que no és prou prec, atès que no és prou prec, atès que no és prou precisa i és poc eisa i és poc eisa i és poc eisa i és poc en-n-n-n-
tenedora.tenedora.tenedora.tenedora.    
A banda d’això, A banda d’això, A banda d’això, A banda d’això, a priori a priori a priori a priori cal valorar cal valorar cal valorar cal valorar en cada cas en cada cas en cada cas en cada cas 
si si si si la locució es pot ometre perquè resulta innla locució es pot ometre perquè resulta innla locució es pot ometre perquè resulta innla locució es pot ometre perquè resulta inne-e-e-e-
cessària.cessària.cessària.cessària.    
    

Exemple:Exemple:Exemple:Exemple:    
    

Presento un recurs d’apel·lació Presento un recurs d’apel·lació Presento un recurs d’apel·lació Presento un recurs d’apel·lació en el termini i en la en el termini i en la en el termini i en la en el termini i en la 
forma legalsforma legalsforma legalsforma legals    contra la Sentència de data x, dictada contra la Sentència de data x, dictada contra la Sentència de data x, dictada contra la Sentència de data x, dictada 
pel Jutjpel Jutjpel Jutjpel Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Girona.at de Primera Instància núm. 4 de Girona.at de Primera Instància núm. 4 de Girona.at de Primera Instància núm. 4 de Girona.    

    



 

        Finiquito Finiquito Finiquito Finiquito     
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Anomenem Anomenem Anomenem Anomenem quitançaquitançaquitançaquitança al document de liquidació  al document de liquidació  al document de liquidació  al document de liquidació 
de la part propode la part propode la part propode la part proporrrrcional de les pagues extres, de cional de les pagues extres, de cional de les pagues extres, de cional de les pagues extres, de 
les vacances i d'altres conceptes econòmics les vacances i d'altres conceptes econòmics les vacances i d'altres conceptes econòmics les vacances i d'altres conceptes econòmics 
que dóna per acabada la relació laboral entre que dóna per acabada la relació laboral entre que dóna per acabada la relació laboral entre que dóna per acabada la relació laboral entre 
un treballador i un empresari i per satisfetes un treballador i un empresari i per satisfetes un treballador i un empresari i per satisfetes un treballador i un empresari i per satisfetes 
les obligacions que se'les obligacions que se'les obligacions que se'les obligacions que se'n derivenn derivenn derivenn deriven. . . . LLLLa forma a forma a forma a forma finfinfinfini-i-i-i-
quitoquitoquitoquito, , , , per tant, per tant, per tant, per tant, en català és ien català és ien català és ien català és innnncorrecta.correcta.correcta.correcta.        
    

L’adjectiu L’adjectiu L’adjectiu L’adjectiu quitiquitiquitiquiti, , , , quítiaquítiaquítiaquítia    significa ‘lliure d’un dret significa ‘lliure d’un dret significa ‘lliure d’un dret significa ‘lliure d’un dret 
o d’una obligació pecuniària’o d’una obligació pecuniària’o d’una obligació pecuniària’o d’una obligació pecuniària’, i , i , i , i quitarquitarquitarquitar    una peuna peuna peuna per-r-r-r-
sonasonasonasona d’una obligació econòmica d’una obligació econòmica d’una obligació econòmica d’una obligació econòmica    vol dir allibvol dir allibvol dir allibvol dir allibe-e-e-e-
rarrarrarrar----lllla’n. a’n. a’n. a’n.     
    

En molts rebuts i contractesEn molts rebuts i contractesEn molts rebuts i contractesEn molts rebuts i contractes se se se se sol  sol  sol  sol dir dir dir dir que la que la que la que la 
persona persona persona persona es dóna per es dóna per es dóna per es dóna per saldada y finiquitadasaldada y finiquitadasaldada y finiquitadasaldada y finiquitada. . . . 
AAAAquesta expressió no és correcta gramaticaquesta expressió no és correcta gramaticaquesta expressió no és correcta gramaticaquesta expressió no és correcta gramatical-l-l-l-
ment ment ment ment (el que se salda (el que se salda (el que se salda (el que se salda no no no no és la és la és la és la persona sinó la persona sinó la persona sinó la persona sinó la 
quantitat)quantitat)quantitat)quantitat). C. C. C. Cal dir que algúal dir que algúal dir que algúal dir que algú    declara que ha rdeclara que ha rdeclara que ha rdeclara que ha re-e-e-e-
but la quitança que li cobut la quitança que li cobut la quitança que li cobut la quitança que li corrrrrespon.respon.respon.respon.    
    

Una curiositat: en francèsUna curiositat: en francèsUna curiositat: en francèsUna curiositat: en francès, el mot és , el mot és , el mot és , el mot és quittancequittancequittancequittance....    
    

ExExExExemples:emples:emples:emples:    
    

Ambdues parts es declaren Ambdues parts es declaren Ambdues parts es declaren Ambdues parts es declaren quítiesquítiesquítiesquíties    [lliure[lliure[lliure[lliuressss] ] ] ] de qualsde qualsde qualsde qualse-e-e-e-
vol dret o crèdit derivat del contracte d’honoraris de vol dret o crèdit derivat del contracte d’honoraris de vol dret o crèdit derivat del contracte d’honoraris de vol dret o crèdit derivat del contracte d’honoraris de 
data data data data 30 de juny de 200830 de juny de 200830 de juny de 200830 de juny de 2008 i s’obliguen a no reclamar i s’obliguen a no reclamar i s’obliguen a no reclamar i s’obliguen a no reclamar----se se se se 
res més.res més.res més.res més.    
    

Com a conseqüència de l’extinció de la relació laCom a conseqüència de l’extinció de la relació laCom a conseqüència de l’extinció de la relació laCom a conseqüència de l’extinció de la relació laboral, boral, boral, boral, 
i en prova de conformitat, signo aquei en prova de conformitat, signo aquei en prova de conformitat, signo aquei en prova de conformitat, signo aquessssta ta ta ta quitançaquitançaquitançaquitança....    
    

Havent cobrat Havent cobrat Havent cobrat Havent cobrat la quantitat ela quantitat ela quantitat ela quantitat essssmemememennnnttttaaaada, lda, lda, lda, la treballadora a treballadora a treballadora a treballadora 
declara que ha rebut la declara que ha rebut la declara que ha rebut la declara que ha rebut la ququququiiiitançatançatançatança que li corres que li corres que li corres que li correspon i es pon i es pon i es pon i es 
compromet a no reclcompromet a no reclcompromet a no reclcompromet a no reclaaaamar res més.mar res més.mar res més.mar res més. 
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