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EL TESTAMENT 
 

El testament és un negoci jurídic formal, unilateral, personalíssim —ningú no en pot 

delegar l’atorgament en una altra persona— i essencialment revocable, en virtut del qual 

una persona disposa del seu patrimoni per després de la seva mort mitjançant la institució 

d'un o més hereus i l'ordenament d'altres disposicions. 

 

Hi ha dos tipus de testament: l’hològraf i el notarial, que pot ser obert o tancat. El primer 

és el testament escrit a mà pel mateix testador sense cap altra formalitat que indicar el 

lloc i la data de l'atorgament i autoritzar-lo amb la seva signatura. 

 

Pel que fa al testament tancat, el testador escriu el testament i el dona al notari en un 

sobre tancat, sense especificar-n’hi el contingut. En canvi, en el testament obert el 

testador manifesta la seva voluntat davant del notari, i és aquest qui el redacta d'acord 

amb la voluntat del testador. 

 

El tractament personal emprat és la primera persona per al redactor del document i, quan 

qui el redacta és el notari, la tercera per al testador. Pel que fa al temps verbal, cal 

utilitzar el present d’indicatiu, ja que reflecteix la voluntat del testador en el moment en 

què s’esdevé l’acte.  

 

El document que redacta el notari és una escriptura pública i, d’acord amb el que 

estableixen el CCCat (Codi civil de Catalunya) i la legislació notarial, ha d’incloure aquestes 

informacions:  

 

a) el lloc, el dia i l’hora de l’atorgament 

b) la identificació del notari i del testador 

c) la manifestació del notari pel que fa a la capacitat legal del testador 

d) la voluntat del testador 

e) la fe de coneixement del notari sobre el testador i sobre el contingut del document  
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f) les signatures del notari i del testador 

 

En primer lloc, cal fer-hi constar el número de protocol notarial i, a sota, el títol. 

 

Sota el títol es consigna la datació i l’hora, i a continuació s’inicia el cos del document amb 

una fórmula introductòria en què el notari s’identifica amb el nom i cognoms, el lloc de 

residència i el col·legi notarial a què pertany i fa constar que la persona que fa testament 

compareix davant seu.  

 

Davant meu, Glòria Martínez Roig, notària del Col·legi de Notaris de Catalunya, amb residència a 

Girona, compareix: 

 

La persona que testa s’identifica amb el nom i cognoms, el DNI, el veïnatge civil, la data 

de naixement o l’edat (si és major d’edat no cal especificar quants anys té, sinó que n’hi 

ha prou d’indicar la majoria d’edat), l’estat civil, el domicili habitual i les altres dades que 

es considerin rellevants. 

  

Enric Sureda i Marsol, amb DNI 35 999 345 M i veïnatge civil català, nascut el 3 de maig de 1959 a 

Granollers, amb domicili al carrer Aragó, 124, 2n 1a, de Barcelona; fill de Mateu Sureda Masdéu i 

Antònia Marsol Garriguella; casat en úniques núpcies amb Eulàlia Roca Martínez, sense fills. 

 

Tot seguit, el notari ha d’apreciar la capacitat legal del testador i, a continuació, sota el 

títol Clàusules ha de fer constar les disposicions testamentàries. Aquest apartat s’ha 

d’ordenar en paràgrafs numerats amb ordinals en lletres.  

 

Hi ha una clàusula que se sol repetir sempre: la confirmació que el testament constitueix 

l’última voluntat del testador i que es revoquen els testaments anteriors. 

 

Aquest testament revoca qualsevol altre acte d’última voluntat anterior que hagi atorgat el testador o 

testadora. 
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Finalment, hi ha la declaració de conformitat, en què el notari dona fe de la identitat de 

l’atorgant i del contingut del document, així com del fet que el testador o testadora hi 

dona el vistiplau.   

 

Llegeixo aquest testament en veu alta al testador, ja que renuncia al dret que li he fet saber que té de 

llegir-lo per ell mateix. Hi dona la conformitat i el signa amb mi, que dono fe de la seva identitat, que 

s’han complert en un sol acte totes les formalitats legals i de tot el que conté aquest instrument 

públic, estès en dos fulls de paper exclusiu per a documents notarials, amb els números 34732 i 

34733. 

 

A continuació, signen el document en primer lloc el testador i després el notari, que també 

hi ha de posar el signe, així com el segell oficial de la notaria (article 195 del Reglament 

de l’organització i règim del notariat –RN–). No cal fer-hi constar altre cop el noms i els 

cognoms, perquè ja han aparegut anteriorment. 

 

D’acord amb l’article 151 de l’RN, cal tenir en compte que en els instruments públics no es 

poden emprar guarismes si prèviament no s’han indicat en lletres. Només se n’exceptuen 

les xifres que fan referència a quantitats que no afecten el valor del negoci jurídic o bé a 

dates i dades d’altres documents, a notes d’inscripció en els registres o al pagament de 

l’impost. 

 
Finalment, segons l’article 152 de l’RN, al final de cada paràgraf s’hi ha de fer una línia per 

evitar que quedin espais en blanc que permetin la reescriptura, amb la finalitat d’impedir 

que es pugui manipular el document. 
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Estructura 
 

   

 Núm. de protocol  

   

 Testament  

   

 Datació i hora  

   

 Identificació del notari/ària 

 

 

   

 Identificació del/de la testador/a 

 

 

   

 Fórmula amb la qual el/la notari/ària fa constar que el/la testador/a té la 

capacitat necessària per testar. 

 

   

 Clàusules 

 

 

 

 

   

 Fórmula final 

 

 

   

 Signatura del/de la testador/a 

 

Signe i signatura del/de la notari/ària i 

segell de la notaria 

 

   

 Qualitat en què signa Qualitat en què signa  
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Exemple de testament obert 

 
Núm. de protocol: tres-cents quaranta 
 
TESTAMENT  
 
Barcelona, tres de març de dos mil dotze, a les dotze hores _____ 
 
Davant meu, Marta Termes Serinyà, notària del Col·legi de Notaris 
de Catalunya, amb residència a Barcelona, 
compareix:_____________________________________________ 
 
Robert Garcia Verdú, amb DNI 23 444 526 M i veïnatge civil 
català, nascut el cinc de juliol de mil nou-cents setanta-cinc a 
Ripoll, amb domicili al carrer Diputació, núm. 3, de Girona; fill 
d’Eudald Garcia Pons i Teresa Verdú Tomàs; casat en úniques 
núpcies i en règim de separació de béns amb Dolors Crusells 
Bernat, amb qui té una filla, Maria Mercè. ____________________ 
 
El considero amb la capacitat legal necessària per testar. Expressa 
la seva voluntat d’atorgar testament, la qual cosa fa en els termes 
que estableixen les clàusules següents, redactades d’acord amb el 
que manifesta de viva veu. _______________________________ 
 
Clàusules 
 
Primera. Institueix hereva universal i lliure la seva filla Maria 
Mercè, que ha de ser substituïda vulgarment pels seus 
descendents, però únicament en el supòsit de premoriència. _____ 
 
Segona. Llega a la seva esposa, Dolors Crusells Bernat, l’usdefruit 
universal i vitalici de la seva herència i la relleva de formalitzar-ne 
l’inventari i de prestar fiança.______________________________ 
 
Tercera. Aquest testament revoca qualsevol altre acte d’última 
voluntat anterior que hagi atorgat el testador. ________________ 
 
Llegeixo aquest testament en veu alta, ja que el testador renuncia 
al dret que li he fet saber que té de llegir-lo per ell mateix. Hi dona 
la conformitat i el signa amb mi, que dono fe de la seva identitat, 
d’haver complert1 en un sol acte totes les formalitats legals i de tot 
el que conté aquest instrument públic, estès en un full de paper 
exclusiu per a documents notarials, amb el número 45734. ______ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Complert/Complet 

 
Complert és el participi del verb 
complir.  
 
✔ La demandant ha complert la seva 
part del contracte. 
 
Complet/a és un adjectiu i significa 
‘que conté tots els elements, totes les 
parts’. És sinònim de ‘sencer, total’. 
 
✔ El pèrit va fer un informe complet 
dels danys causats. 
 

 Testador    Notari 


