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LES CONSTRUCCIONS NOMINALS 

 

La nominalització és un procés pel qual es transformen en substantius paraules d'altres 

categories (verbs, adjectius, etc.). En els documents judicials trobem sovint un excés de 

substantius allà on en una redacció més natural trobaríem verbs o adjectius formats amb 

la mateixa arrel. Aquest recurs és correcte, però convé no abusar-ne en una frase o en un 

paràgraf perquè enfarfega el text i el fa difícil d’entendre. En canvi, les formes verbals fan 

que la frase esdevingui més àgil i clara. 

 

Podem resoldre l’abús de construccions nominals transformant el substantiu en el verb o 

l’adjectiu corresponent: 

 

� Nominalització d’un verb 

 

La lletrada va demanar l’aixecament de l’embargament i l’arxivament de les actuacions. 

               que s’aixequés                 que s’arxivessin  

 

És procedent l’admissió i la pràctica de les proves proposades per les parts, així com  

          admetre    practicar  

l’assenyalament del judici.  

 assenyalar 

 

� Nominalització d’un adjectiu 

 

El jutge ha declarat la solvència de l’acusat. 

        que l’acusat és solvent / solvent l’acusat  

 

D'altra banda, la nominalització comporta de vegades un defecte molt estès en el 

llenguatge juridicoadministratiu: utilitzar un verb buit de contingut semàntic per introduir 

un substantiu. Es tracta de verbs amb poc significat per si mateixos (com ara realitzar, 

procedir a, efectuar, dur a terme, etc.), que només prenen sentit pel substantiu que els 
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acompanya. Per evitar aquestes construccions cal substituir el verb buit per un verb 

format amb l’arrel del substantiu adjunt, que farà la funció de verb principal: 

 

Faig constar que tot seguit procedeixo a l’arxivament del recurs, d’acord amb el que disposa la 

Sentència.             arxivo  

 

Efectueu la citació de la persona imputada. 

             Citeu 

 

Us trameto el certificat de naixement perquè dugueu a terme la seva inscripció al registre 

corresponent.                 l’inscrigueu 

 

De vegades, la construcció conté dos verbs buits seguits, fenomen que hem d’evitar 

mitjançant el mateix sistema. 

 

Procediu a efectuar la pràctica de les diligències esmentades. 

     Practiqueu  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


