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COM LOCALITZAR UN TESTAMENT
Quan volem localitzar un testament, les dades necessàries per fer-ho són el nom del
notari i la data en què aquest va ser redactat. En el cas que no disposem d’elles, amb els
testaments atorgats a partir de 1886, aquestes dades les podem obtenir mitjançant el
certificat d’actes d’última voluntat. Per als testaments anteriors, no disposarem de cap
registre oficial que ens ajudi a la seva localització més enllà dels instruments descriptius
de l’Arxiu.
Què és el certificat d'actes d'última voluntat?
És el document que acredita si una persona ha atorgat testament o testaments i davant
de quin notari.
Qui pot sol·licitar-lo?
Qualsevol persona, sempre que presenti els documents requerits.

Qui expedeix aquest certificat?
El Registre General d’Actes d’Última Voluntat del Ministeri de Justícia, el qual acredita
si s’ha atorgat, o no, testament.
Quan el podeu demanar?
Per demanar el certificat d'actes d'últimes voluntats han d'haver transcorregut 15 dies
hàbils a partir de la defunció.
Com tramitar-lo?
Per Internet
Si disposeu de certificat electrònic d’usuari, ho podeu tramitar a través de la seu
electrònica del Ministeri de Justícia.
Presencialment o per correu postal
La sol·licitud s’efectuarà obligatòriament a través del Model 790, que es pot descarregar
del web del Departament de Justícia o obtenir gratuïtament als següents llocs:
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Les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia.



Registres Civils d'Espanya.



A Madrid, a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà.

A més de la sol·licitud, haureu de presentar el certificat literal de defunció, que haurà de
ser original o fotocòpia compulsada, expedit pel Registre Civil corresponent a la
localitat en la qual la persona hagi mort, i en el qual haurà de constar necessàriament el
nom dels pares del difunt.
On l'heu de presentar?
El formulari d’últimes voluntats el podeu presentar de forma presencial al Registre
d’Actes d’Última Voluntat (Madrid) o davant de qualsevol de les gerències del
Ministeri de Justícia o per correu.
 Registro General de Actos de Última Voluntad
Plaça de Jacinto Benavente, núm. 3, planta baixa.
28012 Madrid
Tel.: 91 389 53 22
 Gerència Territorial a Barcelona del Ministeri de Justícia (Única a tot
Catalunya)
C/ Garcilaso, núm. 123, planta baixa.
08071 Barcelona
Tel.: 93 482 34 90
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h

