Règims econòmics matrimonials del dret civil castellà traduïts al català
Les inequivalències existents entre el dret civil castellà i el dret civil català en matèria de
règims econòmics matrimonials generen incongruència terminològica: si un jurista parla, per
exemple, de la separació de béns pertanyent al dret civil castellà no és el mateix concepte que
la separació de béns pertanyent al dret civil català.
El jurista, doncs, es troba davant dues nocions diferents, cada una pròpia d’un ordenament
jurídic concret, però que s’expressen mitjançant el mateix terme. Aquesta incongruència pot
anar en detriment de la precisió que requereix tota redacció jurídica i és per aquest motiu que
proposem les recomanacions següents sobre la traducció dels règims econòmics matrimonials
del dret civil espanyol:
Derecho civil español

Dret civil espanyol (en català)

Régimen de separación de bienes

Règim de separació de béns (espanyol)
Nota: es pot afegir l’adjectiu “espanyol” o una
expressió similar en els casos que calgui matisar per
evitar la confusió amb el règim homònim pertanyent
al dret civil català, el qual en cap cas és equivalent
del règim castellà.

Régimen de participación

Règim de participació
Nota: no s’ha de confondre amb el “règim de
participació en els guanys”, concepte propi del dret
civil català i que no és equivalent al “régimen de
participación”.

Régimen de sociedad de gananciales /
Régimen de gananciales

Règim de societat de guanys
Nota: no s’ha de confondre amb el règim “de
participació en els guanys” propi del dret civil català.
No és correcta l’expressió “règim de societat de
ganancials”.
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