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INTRODUCCIÓ



Amb posterioritat a la vigència de la Llei 40/1991, de 30 de
desembre - "Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil
de Catalunya"1 -, hom coincideix en afirmar2 la naturalesa
obligacional de la Ilegítima3: constitueix, la Ilegítima, una
institució que genera per ministeri de la ìlei4 una relació

1 DOGC núm. 1544, de 21 de gener de 1992. Els preceptes que integren el Capítol I,
Títol V, del Codi de Successions, que són els que el Codi dedica a la Ilegítima,
reprodueixen la Llei 8/1990, del 9 d'abril, de modificació de la regulació de la
Ilegítima (DOGC núm. 1280, de 18 d'abril) introduint, ademes, la regulació del
desheretament, el seu concepte, causes i efectes.
2 S'han fet poques aportacions a l'estudi de la Ilegítima posteriors al Codi de
Successions i àdhuc a la pròpia Llei de Reforma, però totes coincideixen en la
naturalesa de la Ilegítima. Així, ROCA I TRIAS, E., en PUIG FERRIOL, LL. -
ROCA TRIAS, E., Institucions del Dret Civil de Catalunya, Dret de Successions,
Vol. II, València, 1992, 4a. ed., pàg. 402; JOU I MIRABENT, Lluís, Comentari a
l'article 350 CS dins de Comentarios al Código de Sucesiones, T. II, Barcelona 1994,
pàgs. 1187 a 1191; DE LOS MOZOS, J.L., "La legítima en el Derecho Civil de
Cataluña y en los derechos forales de Vizcaya y Álava,. después de las últimas
reformas", RDP, 1993, pàg. 903.
3 El propi Preàmbul de la Llei 8/1990 així ho diu, al contemplar les modificacions que
la llei comporta: "En primer lloc, es configura -la Ilegítima- com un dret personal del
legitimari contra l'herència...". Com assenyalarem després, si bé, compartim la
consideració de la Ilegítima com un dret personal del legitimari, no entenem que
aquesta circumstància constitueixi una modificació introduïda per la llei 8/1990.
4 Article 350 CS: "La Ilegítima confereix per ministeri de la llei a determinades
persones el dret d'obtenir en la successió del causant un valor patrimonial que aquest
els pot atribuir a títol d'institució hereditària, llegat, donació o de qualsevol altra
manera".
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obligatòria entre l'hereu com a deutor i el legitimari com a
creditor5.

Ara bé, encara que la Ilegítima apareix com una institució de
caràcter clarament obligacional, l'actual construcció d'aquesta
obligació en el Codi de Successions es presenta, al nostre entendre,
plagada de llacunes i ambigüitats, que deriven fonamentalment de
dues qüestions:

En primer lloc, de l'absència d'una clara delimitació entre els
conceptes de dret a la Ilegítima i d'obligació de ilegítima',

I, en segon lloc, de la complexitat6 d'aquesta institució sobre la que
recauran, pel seu caràcter obligacional, els principis bàsics del Dret
d'obligacions i, pel seu caràcter successori, aquells principis que
pertanyen a l'àmbit del Dret de successions7.

5 Notem el canvi - que es pretén congruent amb la naturalesa obligacional de la
institució - en el termini de prescripció que respecte al que establia la Compilació,
introdueix la Llei 8/1990 i recull el Codi de Successions en l'article 378.1 CS: "L'acció
per a exigir la Ilegítima i el seu suplement prescriu en tot cas al cap de quinze anys a
partir de la mort del causant". Així es reconeix en el Preàmbul de la Llei 8/1990:
"També, en conseqüència es modifica el termini de prescripció del dret a percebre la
Ilegítima (...). En aquest sentit desapareix el termini de trenta anys aplicat des de
l'Usatge 'Omnes Causa' i s'estableix l'extinció del dret a rebre la Ilegítima per
prescripció de quinze anys".

Ara bé, cal no perdre de vista que en el Dret Civil català el termini de trenta anys no
implica, directa i necessàriament, una conceptuació real del dret del que es predica, ja
que, com es sap, a Catalunya, precisament per la vigència der Usatge esmentat, el
termini de prescripció és únic, de trenta-anys.
6 BINDER, Julius, Derecho de sucesiones; T. V, vol. -II, traduit de la segona edició
alemana i anotat per José Luis LACRUZ BERDEJO, Barcelona, 1953, pàg. 309, en
relació al Dret alemany, apuntava que la Ilegítima, en tant que obligació, està sotmesa
a tot allò que disposa el dret d'obligacions "por ejemplo, en lo relativo a su
cumplimiento, aseguramiento, mora, imposibilidad de prestar, etc. Empero en cuanto
obligación de la herencia está igualmente sometida a los preceptos propios del
Derecho de Sucesiones".
7 En aquest sentit ROCA SASTRE, Ramón M, "Naturaleza jurídica de la legítima
(Teoria de la 'debita pars valoris bononim')", dins de Estudios sobre Sucesiones, T.
II, Madrid 1981, pàg. 39 (També publicat a la Revista de Derecho Privado, 1944,
pàgs. 184 a 209), qualifica a la Ilegítima com una "institución de naturaleza 'mortis
causa'. Pertenece al derecho sucesorio o hereditario, constituyendo un modo de
adquirir valores patrimoniales por causa de muerte".
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En aquest sentit cal remarcar que si bé l'obligació de Ilegítima neix
per ministeri de la llei exclus s ivament entre hereu i legitiman, no
es pot oblidar la rellevància que en aquesta institució, malgrat sigui
aliè a la relació obligatòria, té el causant.

D'una banda perquè, d'alguna manera, i sense prejutjar posteriors
consideracions, el dret a la Ilegítima i, en concret, \obligacio
legitimaria, recau sobre la successió d'aquell causan?, sobre el
seu patrimoni relíete.

D'altra banda perquè és en relació a aquest subjecte que es
determinaran les persones que ocuparan les pròpies posicions de
crèdit i deute. Així, i derivat de l'anterior, la posició deutora
l'ostentarà precisament i únicament aquell subjecte que mitjançant
l'acceptació de l'herència esdevingui hereu "voluntari" o "legal"9

d'aquell causant i, per tant, titular del seu patrimoni. I la posició
creditora vindrà determinada per ostentar, un subjecte concret, la
qualitat legal de legitimari front al causant, sorgida d'una relació de
parentiu entre ambdós.

Però és que ademes de la rellevància del causant en ordre a la
determinació de l'objecte i dels subjectes de la institució
legitimaria, aquest encara juga un altre paper, i de tanta
importància com el de configurar amb la seva actuació la
naturalesa de la pròpia institució, de tal manera que podem definir
la Ilegítima com un dret abstracte del legitimari, la naturalesa del
qual pot configurar el causant per acció u omissió.

Així, el dret a la Ilegítima que l'article 350 CS reconeix al
legitimari, i que es concreta en un valor patrimonial, pot ser
satisfet pel propi causant mitjançant l'atribució efectiva al
legitimari d'aquest valor. Amb una important conseqüència: si
aquesta atribució s'efectua correctament, és a dir, es respecta amb
la mateixa el contingut legal de la Ilegítima, no arriva a sorgir la
relació obligatòria entre hereu i legitimari™. En aquest sentit,

8 En aquest sentit, expressament l'article 350 CS.
9 Ja que, com veurem, també existeix obligació de Ilegítima en els supòsits de
successió intestada.
10 VALLET DE GOYTISOLO, J., "Atribución, concreción del contenido y extinción
de las legítimas", ADC, 1972, pàg. 10, encara que fent referència a la Ilegítima
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l'article 350 CS faculta al causant per satisfer a títol d'institució
hereditària, llegat, donació o de qualsevol altra manera" el dret
de Ilegítima. En el cas de que el causant utilitzi aquesta facultat,
entesa com a mecanisme merament instrumental de satisfacció del
dret de Ilegítima^, la Ilegítima es manifestarà amb la naturalesa
que derivi del propi títol atributiu13, provocant l'adquisició del seu
contingut directament del causant14.

regulada pel Codi Civil, assenyala que: "La Ley atribuye directamente a los
legitimarios un 'haz de derechos1 de distinta naturaleza, contenido y actuación
(legítima en sentido puramente jurídico), para salvaguardar y asegurarles la obtención
del 'contenido material' que les reserva (legítima en sentido natural) y que puede
llegarles por diversas vías, según se cumpla voluntariamente por el causante su deber
de transmitírselo o se incumpla de un modo u otro".
11 L'expressió "de qualsevol altra manera", fa referència al supòsit dels
"assenyalaments i assignacions" que recull l'article 81.1 i 3 CS, en els heretaments.
Així ho reconeix l'article 361.1 CS quan diu: "La institució d'hereu, el llegat, la
donació imputable i l'assenyalament o assignació en concepte de Ilegítima no priven
els afavorits de llur qualitat de legitimaris". També així ho permet deduir l'article
362.1 CS quan atorga a determinats subjectes el dret d'optar pel pagament de la
Ilegítima en béns o en diners "sempre que per disposició del causant no correspongui
als legitimaris de percebre la Ilegítima per via d'institució, de llegat, d'assenyalament o
d'assignació de cosa específica o de donació".
12 Mitjans tècnics d'atribució en expressió de BADOSA COLL, F. notes d'adaptació
al Derecho de Sucesiones, Theodor KIPP, tom V, vol. 1, 1976, 2a. edició, pàg. 83.
Assenyala aquest autor que "la configuración jurídica de la cualidad de heredero
forzoso, se debe hacer de modo que no interfiera la correspondiente al medio técnico
(título de heredero, legatario, donatario, transmisión del objeto de la donación
reducida etc.) en virtud del cual se opera efectivamente la atribución de los bienes" (la
cursiva és nostra).
13 I no tant sols el causant pot satisfer el dret del legitimari mitjançant atribució
"mortis causa", sinó que, com veurem, determinades atribucions "inter vivos", poden
també "imputar-se" a Ilegítima. Ara bé, no parlarem en aquest cas d'atribució de
Ilegítima, sinó d'imputació posterior a la mateixa (art. 359.1 i 2 CS).
14 A excepció naturalment si el llegat pel que s'atribueix, constitueix un llegat
d'eficàcia obligacional (article 267 CS).

LACRUZ, anotacions a BINDER, Derecho de Sucesiones, op.cit., t.V, vol.II, pàg.
183, entén que quan el causant atribueix un determinat títol legal que s'imputarà a
Ilegítima, "no puede hablarse de vocación legitimaria, sino de condición de
legitimarios de los llamados por el testamento o abintestato" (l'autor fa referència aquí
exclussivament a la institució d'hereu). En aquests casos, segueix dient l'autor, "opera
la vocación prevalente (la de heredero), pero la secundaria (la de legitimario), (...)
continúa existiendo y sirve de freno y regulador a través de las vicisitudes de la
sucesión". En aquest sentit: "cuando los derechos del legitimario se satisfacen total o
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Ara bé, si el causant no realitza cap atribució concreta i es limita a
respectar el contingut legal del dret de ¡legítima - llegat simple de
Ilegítima (art. 358. 3 CS) -, o, amb la seva atribució desconeix total
o parcialment aquell contingut legal15 serà la llei la que atribuirà
directament al legitimari el mitjà tècnic per a fer-lo efectiu: un dret
de crèdit contra l'hereu - ó, com veurem, contra l'herència -. Serà
llavors, quan sorgirà entre hereu i legitimari l'obligació legal de
Ilegítima.

Considerada la Ilegítima, doncs, com aquell dret del legitimari,
imposat i regulat per la llei, d'obtenir en la successió del causant
un determinat valor patrimonial, l'objectiu del nostre estudi serà
concretar quan, aquest dret adopta realment una configuració
obligacional, manifestant-se com una relació obligatòria de
caràcter legal entre hereu i legitimari.

Des d'aquesta perspectiva estudiarem la configuració d'aquesta
obligació, el seu cumpliment, i el concret règim de responsabilitat
pel seu incumpliment que el Codi de Successions estableix.

Hem d'afegir que, malgrat la nostra intenció a l'iniciar aquest
treball, era limitar l'estudi de la Ilegítima a la regulació positiva del
Codi de Successions, les contínues referències doctrinals a la
ruptura que aquest Codi representa en seu de Ilegítima respecte de

parcialmente mediante el testamento, no hay propia sucesión forzosa, pero sólo con
reservas cabe hablar de sucesión voluntaria", ja que si el contingut del títol atributiu
no cobreix la quantitat determinada per la llei, o grava la porció del legitimari, la seva
voluntat serà complementada, reformada, o desconeguda (en el supòsit dels
gravamens), LACRUZ, op. i loc. cit., pàg. 295.
15 L'atribució voluntària del causant no pot servir per desconèixer el contingut legal
de la qualitat de legitimari. Així es posa de manifest en l'article 361.1 CS: "La
institució d'hereu, el llegat, la donació imputable, i l'assenyalament o assignació en
concepte de Ilegítima no priven als afavorits de llur qualitat de legitimaris".

ROCA SASTRE, Ramón M., "Naturaleza jurídica de la legítima", RDP, març 1944,
pàg. 174, ens diu que la Ilegítima constitueix "una institución de derecho coactivo o
necesario. No es la legítima una figura de derecho dispositivo dominado por la
autonomia de la voluntad, sino que es regulada por normas coactivas que sustraen o
eliminan toda injerencia del causante en su regulación básica y, en cierto punto, de los
mismos legitimarios".
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la regulació anterior, ens van fer decidir incorporar una primera
part sobre la qüestió. Aquesta primera part reflexa, al nostre
entendre, que la configuració legal de la Ilegítima com obligació no
representa, malgrat les reticències doctrinals, una innovació del
Codi de Successions16.

16 I recordem que quan fem referència a la regulació de la Ilegítima en el Codi de
Successions, ho fem a la Llei 8/1990 de 9 d'abril, de modificació de la regulació de la



PARTI

LA NATURALESA JURÍDICA DE LA LLEGÍTIMA EN
EL DRET CIVIL DE CATALUNYA ANTERIOR AL

CODI DE SUCCESSIONS



INTRODUCCIÓ

La naturalesa jurídica de la Ilegítima no resulta, per a la majoria
dels ordenaments, una qüestió pacífica; però en el sí de
l'Ordenament jurídic català, aquesta qüestió ha estat especialment
debatuda.

Des d'una perspectiva històrica, cal reconèixer, en primer lloc, una
especial trascendencia a la promulgació d'una sèrie de
Constitucions que incidiran plenament en el funcionament de la
institució legitimaria en el dret català. Aquestes Constitucions
introduiran importants innovacions que portaran a una
lliberalització del funcionament de la Ilegítima, regida, en aquell
moment, per les estrictes normes del Dret de Justinià, concretades,
per aquesta institució, en la Novel·la 1151.

1 Recordem, però, que, durant segles, i amb anterioritat, estigué vigent a Catalunya la
Ilegítima gòtica.

La Constitució d'Alfons III en les Corts de Montblanc de 1333 (Constitucions..., op.
cit., Llib. 6, Tit. 1,1 del vol. 3) deixa constància d'aquesta vigència, en prohibir-la:
"Fem edicte, e ordenam que en aquells Loes en los quals en comptar la legitima la Ley
Gotica es observada, aquella foragitada, sie observada de aqui avant la Ley Romana. E
aquestas cosas volem esser servadas en las successions de aquellas personas qui de
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Aquesta Novel.la2, dictada per Justinià l'any 542, establia que la
qualitat de legitiman tenia un doble contingut:

- d'una banda, el testador havia d'instituir necessàriament
hereu a aquest subjecte - dret d'herència forçosa formal3 -;

aquí avant morran". Recollint-se, a continuació, el text dels costums que s'aplicaven
abans d'aquesta derogació. En aquest sentit s'estableix una "Consuetut 2" amb el
següent contingut: "Segons Ley Gotica de tota la Heretat del Pare, o Mare, o Avi, se
fa quinze parts, e aquellas onza parts, los fills se servan encara en nombre de fins a mil
entre tots vuyt parts per la legitima dells, e tant pendra lo major, com lo menor, e per
lo contrari, e tant fembra, com masele, e tant los nats del primer matrimoni, como del
segon. E sino sera sino únic fill, aquell sol, haurà aquelles vuyt parts totalment per
legitima sua, e de fet parts tomanents de quinze lo Pare e Mare pot millorar hu de sos
fills, o filias, majors o menors de cinq parts"; i continúa: "e aquesta ley Gotica en
aquest cas, se serva envers Tarragona, envers Cervera, e en alguns altres Loes, e per
tota Castella. Mas la dita Ley romana se serva pertotas cosas per altres Loes, lo
contrari se serva a Barcelona, car la heretat es divisa en quinze parts, e vuyt son
legittima qui es divisa entréis fills".

Confirma MIERES, Thomas, Apparatus super Constitutionibus Curiarum
Generalium Cathaloniae, Barcinonae 1621, vol.I, collatio 5, n.8, pàg. 277, la vigència
d'aquesta llei quan assenyala: "Et nota quod Lex Gotica hodie non servatur in
Cathalonia, nisi in casibus. Unus est in praescriptione triginta annorum: alius est de
comparatione literarum: tertius est, quod res non cedit in commisum propter
cessatione canonis, des duplicatur: quartus est in testamentis sacramentalibus: quintus
erat in legitima. Sed per hanc constitutionem est sublatum hodie" (la cursiva és
nostra).

Així ho afirmen també, ja en el s. XIX, COROLEU, J. - PELLA, J., Los fueros de
Cataluña, Barcelona, 1878, pàg. 264; BROCA, G.M., Historia del Derecho de
Cataluña especialmente del civil del mismo territorio en relación con el Código Civil
de España y la jurisprudencia, vol. II, reimpr., Barcelona 1987, pàg. 252 i 345;
DURAN Y BAS, Manuel, Memoria de las instituciones del derecho civil de Cataluña
escrita con arreglo á lo dispuesto en el artículo 4° del Real decreto de 2 de febrero
de 1880, Barcelona 1883, pàg. 199, destaca que "primeramente se havia observado la
ley goda".
2 La Novel.la 115 tracta de la Ilegítima, o més correctament del dret hereditari
necessari, exclussivament en c. 3, 4, i 5 pr. La resta està dedicada a qüestions molt
diverses.
3 Nov. 115, c. 3pr.: "Sancimus igitur, non licere penitus patri vel mairi, avo vel aviae,
proavo vel proavie, suum filium vel filiam vel ceteros liberos praeterire aut exheredes
in suo faceré testamento, nec si per quamlibet donationem vel legatura vel
fideicommissum vel alium quemcumque modum eis dederit legibus debitam
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- d'altra banda, el testador havia d'atribuir necessàriament
l'anomenada "portio legitima"4 a aquest hereu forçós - dret
d'herència forçosa material -.

Si no s'atribuïa la Ilegítima a títol d'hereu, s'havia de desheredar
nominativament al legitimari per causa justa5. En conseqüència, la
preterició i el desheretament injust consistien en la no institució del
subjecte legitimari en una determinada "portio" sense al·legació de
causa.

Si el legitimari era pretèrit o desheredat injustament podia
impugnar el testament mitjançant la "querella inofficioso
testamento"6. El testament es qualificava, en aquest cas,

portionem..."; c. 4 pr. : "Sancimus itaque, non licere liberis parentes suos pareterire
aut quolibet modo a rebus propriis, in quibus habent testandi licentiam eos omnino
alienare...".
4 La també anomenada "portio debita" o "quota legitima" consistia en una part d'allò
que hagués rebut aquell subjecte en el cas de manca de testament; és a dir, per
successió "ab intestato".
5 Nov. 18, c. 3 pr.: "(...) nisi forsan probabuntur ingrati, et ipsas nominatim
ingratitudinis causas parentes suo inserverint testamento. Sed quia causas, ex quibus
ingrati liberi debeant iudicari, in diversis legibus dispersas en non aperte decláralas
invenimus, quarum aliquae nec dignae nobis ad ingratitudinem visae sunt, aliquae vero
cum essent dignae praetermissae sunt, ideo necessarium esse perspeximus, eas
hòminatim praesenti lege comprehendere, ut praeter ipsas nulli liceat ex alia lege
ingratitudinis causas opponere, nisi quae in hujus constitutions serie continentur"; de
manera similar en Nov. 115, c. 4 pr.: "(...) nisi causas, quas enumeravimus, in suis
testamentis specialiter nominaverint".
6 Aquesta "querella" és anterior a Justinià, encara que la seva regulació incideix en el
seu abast. Així la trobem a L. 5, Dig. 5. 2.: "Huius autem verbi de inofficioso vis illa
est, docerê immerentem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exheredatione
summotum"; L. 2, Dig. 5, 2,: "(...) recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio
pietatis"; C. 3, 28 (Lleis "Omnímodo", 30, pr.; "Si quando", 35. 2; "Scimus", 36).

Abans de la Novel.la 115, "quocumque titulo relicta excludebat querelam, dum tarnen
relicta^ esset", FINESTRES ET DE MONSALVO, Josephi., Praelectiones
Cervarienses, sive Comentara Academia ad Títulos Pandectorum 'De inofficioso
Testamento' ac 'De vulgari, et Pupillari Substitutione', Cervariae, 1752, cap. XII, fol.
148, n. l -.

Vid. sobre la "querella" MARRONE, Querella inofficiosi testamenti. Lezioni di diritto
romano, Palermo, 1962; DI LELLA, Querella inofficiosi testamenti, Napoli, 1972.
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cTinoficiós", ja que s'entenia contrari a l'anomenat "officium
pietatis" - deure moral7 - del pare: el testador estava moralment
obligat a instituir hereu al fill - o als parents més propers -, en una
determinada porció. Es considerava una impietat l'omissió d'un dels
parents que tenien dret a succeir al causant. La retòrica8 va recórrer
a la figura del "color insaniae" per explicar aquesta omissió per part
del testador, que, sense motiu, incumplía les seves obligacions
respecte dels seus legitimaris: s'entenia que el testador no estava en
perfecte equilibri mental9.

Si s'admetia la "querella", la institució d'hereu es rescindia i s'obria
la successió intestada, no tant sols en relació a l'estricta Ilegítima,

7 Amb la "querella", el deure moral es convertirà en jurídic. En aquest sentit VOCI:
"Questo dovere morale si transforma in dovere giuridico quando la diseredazione
ingiusta ha per sancione l'invalidità del testamento: ciò si ottiene con la querella
inofficiosi testamenti" (VOCI, Pasquale, Diritto ereditario romano, volume secondo,
Parte Speciale, Successione ab intestato; Successione testamentaria, Milano, 1963,
pàg. 670).
8 No existeixen notícies de normes legislatives que sancionessin això: les noves regles
neixerien de la jurisprudència del tribunal dels "Centumviri". VOCI, Diritto
ereditario..., op. cit., pàg. 671, assenyala al respecte que "fui la prassi di questo
tribunale a stabilire i primi elementi del regime, che poi si andò perfezionando nel
corso del tempo".
9 L. 2, D. 5, 2: "Hoc colore (...) quasi non sanae mentis (...) fuerit qui recte quidem
fecit testamentum, sed non ex officio pietatis (...) hoc dicitur non quasi vere furiosus
vel démens testatus sit (...) nam si vere furiosus esset vel démens, nullum esset
testamentum".

Així ho entengueren, amb posterioritat els clàssics catalans. En aquest sentit,
XAMMAR, I. P, Rerum ludicarum in Sacro Regio Senatu Cathaloniae, Barcinonae,
1657, Definitiu 35, n. 44: "Querela inofficiosi testamenti da tur colore dementiae, non
quod vere testator démens fuerit, sed quod non ex officio pietatis testatus";
FONTANELLA, J. P., De pactis nuptialibus sive de capitulis matrimonialibus
tractatus, Genevae, 1752, claus. 5, glos. 8, par.2, num. 8", fol. 144 ens diu que:
"Querela inoff. testamenti fuit eo colore introducta, quasi fuerit démens, & insanus,
qui in suo testamento filios preterivit"; FINESTRES, Praelectiones Cervarienses...,
op. cit., cap. I, fol. 2, n. 3: "Testamentum, de cujus iniquitate querentur exheredati
liberi, eleganter dicitur 'Inofficiosum1, quoniam et si illud ritè factum sit, non tarnen
officio pietatis (...) quoniam adversus officium paternum facit ratio naturalis, &
commune votum parentum ad successionem vocat".

20



sinó a tota la quota intestada10; ara bé, les disposicions
testamentàries que no afectaven a la institució d'hereu, no perdien
la seva eficàcia11.

Si, en canvi, l'hereu forçós era instituït en el testament, però no se li
atorgava la totalitat de la "portio legitima", podia exercitar
l'anomenada "actio ad supplendam legitimam", per la qual
reclamava als hereus instituïts el complement de la seva Ilegítima,
respectant íntegrament el testament12.

Aquesta "portio" es trobava recollida al capítol primer de la
Novella 18 i presentava un contingut variable: la meitat de

10 L. 22 C. 3, 28 "de inofficioso testamento": "Earn de inofficioso testamento patris
querentem totam hereditatem obtinere posse non ambigitur".
11 Nov. 115, c. 3 & 14: "Si vero contingent in quibusdam talibus testamentis
quaedam legata vel fideicommissa aut libértales aut tutorum donationes relinqui vel
quaelibet alia capitula concessa legibus nominan, ea omnia iubemus adimpleri, et dari
illis quibus fuerint derelicta, et tamquam in hoc non rescissimi obtineat testamentum";
també a Nov. J15, c. 4 & 9.
12 Nov. 115 c. 5: "Ceterum si qui heredes fuerint nominati, etiam si certis rebus iussi
fuerint esse contenti, hoc casu testamentum quidem nullatenus solvi praecipimus;
quidquid autem minus eis legitima portione relictum est, hoc secundum nostras alias
leges ab heredibus implen".

Així ho explica, ja en els nostres temps, PELLA Y FORGAS, J., Derecho civil de
Cataluña, Barcelona 1943, pàg. 269: "Justiniano, en la Novela 115, igualó la
preterición con la desheredación y así redujo los efectos de la "querela" a la nulidad de
la institución de heredero y llamamiento en su lugar de los sucesores 'ab intestato1, que
en este punto es lo que dispone el Código (civil) y rige en Cataluña (Sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de enero de 1897)". Més endevant, a la pàg. 275, assenyala,
referint-se al funcionament de la "querella" que: "Se usa ésta para anular la institución
de heredero si al legitimario no se le dejó cosa alguna en el testamento o si fué
preterido. Es una acción real extraordinaria que no puede usarse sino a falta de otra
(...). Es, en cambio la acción expletoria o de suplemento de legítima, una acción
personal contra el heredero, para hacer corregir el error sufrido por el testador y se
conceptúa el suplemento de legítima como un crédito; es transmisible esta acción a los
herederos, aún extraños, y por derecho catalán prescribe a los 30 años". Coincideix
PUIG BRUT AU, J., "Naturaleza jurídica de las legítimas en el derecho común y en el
foral", dins de Estudios..., op. cit., II, de ROCA SASTRE, R.M.
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l'herència si els fills eren més de quatre, i si eren menys, la tercera
part13.

Per tot això, i als efectes que ens interessa, entenem que en el dret
justinianeu la Ilegítima es configura:

- per al testador, com un deure moral - "officium pietatis" - i
jurídic - "querella" - $ instituir hereus a determinats subjectes en
una porció de l'herència que dependrà del nombre de legitimaris -
"portio debita"-; com a conseqüència, la Ilegítima constituirà una
institució pròpia de la successió testada;

- per als legitimaris, com un dret a succeir al causant com a
hereus.

13 Nov. 18 c. 1, 2; I, 2, 18; D. 5, 2.

MIERES, T., Apparatus..., op. cit., t. I, collatio 5, Cap. XXVIII, fol. 276, n. 7,
concreta el sentit d'aquesta llei: "Sed secundum legem Romana attenditur numerus
filiorum: quia si quatuor, vel pauciores liberi fuerint triennes, quae est tertia pars
hereditatis, debetur filis pro legitima. Si vero fuerint quinqué liberi, vel ultra, tune
semis, quae est medietas totius haereditatis, debetur pro legitima ipsis liberis; et de
residuo possunt parentes testali ad eorum libitum".

La vigència d'aquesta "portio" justiniana en territori català, queda palesa, en alguns
costums locals. Lleida serà una de les localitats on primer s'adoptà la Ilegítima
justiniana. Així es posa de manifest en el Llibre III, segona part, del capítol 44 de les
"Consuetudines Ilerdenses", de 1228, on es recull aquella Ilegítima romana quan es
disposa: "En in legitima servamus legem romanam de tríente et semissae", citat per
LOSCERTALES DE VALDEAVELLANO, P., Costumbres de Lérida, Barcelona
1946.

En el Codi dels Costums de Tortosa, de 1279, Llib. 6, Rub. 4, 'De ordenació de
testaments', costum 22, es disposa que: "Pare o mare no pot defraudar sos fills legítims
de la legitima. Legitima es dita la terca part dels bens del pare o de la mare, pagats
primerament tots los deutes que deuen, e restituïdes les injuries que tenen; la qual la
pare o la mare obligar no poden ni deuen, ni negun greuge en aquela no'ls pot fer tota
la lur propia volentat, e donar e lexar a qu'is volen n'els placía, filis o altres. La qual
terça part tota entegrament deuen, auen IIII fills o menys e partir per eguals partides o
parts, o un la deu avuer tota, si pus no i ha. De IIII fills a amunt, quants qu'es sien,
deuen auer la maytat de tots los bens del pare o de la mare, per dret e deute de natura,
e aquela deuen auer per eguals parts; e de l'altra maytat, pot lo pare e la mare fer tota
lur propria volentat sens contrats", citada per OLIVER, Bienvenido, Historia del
Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencià, T. IV, Madrid 1881.
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En cas d'incumpliment del causant, la institució d'hereu feta a un
subjecte no legitimari es rescindirà i donarà lloc a l'apertura de la
successió intestada.

És, doncs, aquest, el panorama sobre el que incidiran les
esmentades Constitucions catalanes, amb Pere III, primer, i Felip II,
després, com a principals impulsors de la reforma d'aquesta
institució.
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CAPITOL I

LA CONFIGURACIÓ DE LA LLEGITIMA EN LES
CONSTITUCIONS DE CATALUNYA. LA DOCTRINA
CLÀSSICA.

1. INTRODUCCIÓ.

L'any 1339, encara que exclussivament per a Barcelona, Pere III,
inicia el procés de lliberalització del funcionament de la Ilegítima.
Aquest procés s'orientarà entorn als següents punts:

- Subsistència del testament: es tendeix a mantenir la validesa
d'aquells testaments que - per dret comú - lesionen la Ilegítima,
atorgant al legitimari la possibilitat de reclamar-la sense destruir el
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testament. Es recull en el Privilegi de Barcelona de 1339 i, després,
ja amb caràcter general, en la Constitució de 1365.

- No institució del legitiman: s'atorga al causant la facultat de
deixar la Ilegítima per qualsevol títol i no necessàriament
mitjançant institució d'hereu (recollit en la Constitució de 1363).

- Fixació d'una Ilegítima curta: es fixa la Ilegítima en la quarta
part de l'herència amb independència del nombre de legitimaris
(Constitució de 1585).

- Flexibilitat en el pagament: s'atorga a l'hereu la facultat de
pagar la Ilegítima en béns o en diners (Constitució de 1585).

2. LA NATURALESA JURÍDICA DE LA LLEGÍTIMA
DERIVADA DE LES CONSTITUCIONS CATALANES.

Pere III, l'any 1339, atorga el Privilegi en virtut del qual, si el
testador era ciutadà de Barcelona al temps de testar i de morir, i
havia atorgat també testament a Barcelona, el legitimari pretèrit - o
el pòstum no mencionat -, o injustament desheredat, solament
podia reclamar la seva Ilegítima sense possibilitat d'impugnar, ni
tant sols, la institució d'hereu. El testament resultava vàlid si reunia
la resta de condicions.
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El Privilegi14 s'expressava així: "(•••) quod ex quo testator, seu alus
quivis quamqunque disponens ultimam voluntatem fuerit testabilis,
et capaces heredes instituerit, tale testamentum, seu quaevis alia
cuiuscumque ultima voluntas, non sit, nee posse dicit nulhim, sive
milla, seu valeat amillari, dato quod personae quae de iure
communi instituí habeant praetereantur, sive exheredetur, vel de
postumo, vel de postumis mentio nulla fui t".

Es derogava, així, exclussivament per a Barcelona, en aquest punt,
el dret comú: es mantenia la vigència del testament en supòsits de
preterido i desheretament salvant-se el dret a la Ilegítima15.
Malgrat això, el Privilegi no alterava el concepte de preterido

14 Recollit a Constitucions i altres drets..., op. cit., Llib. VI, Títol I, "De testaments",
capítol únic del vol. 2.
15 Així ho interpreten: CÀNCER, Variarum Resolutionum luris Caesarei, Pontificii,
et Municipalis Principatus Cathaloniae, Vénetas, 1642, pars I, cap. IV, núms. 39 i
40; TRISTANY, Bonaventura de, Sacri Supremi Regii Cathaloniae Senatus
decisiones, Barcelona 1701, decís. 3, num. 27; GIBERT, Vincentius, Theorica artis
notariae, Barcinonae, 1772, Pars II "De ultimis voluntatis", cap. I "De testamentis",
tit. IV "De exheredatione et praeteritione", fol. 226: "His consonai ius nostrum
municipale; non quodam Usatico (Usat. Exheredare, lib. 6, tit. 3, de fills, y pares
preterits), caventur, Patrem non posse filium exheredare, nisi exprimat aliquam iustam
causam; et aliter facía exheredado est nulla. Praetera Pragmatica Civibus Barchinonae
concessa, caventur, no obstante vitio praeteritionis, testamentum alias rite factum,
sustinere: sed filiis iure salvum ius petendi legitimam".

Amb posterioritat, DURAN Y BAS, Memoria..., op. cit., pàg. 188, resumeix així el
sentit d'aquest Privilegi: "Según este Privilegio hállase fuera de duda (...), 1°, que en
Barcelona, no es nulo el testamento, aún cuando las personas que según el derecho
común deben instituirse ó desheredarse sean preteridas o desheredadas; 2°, que
tampoco lo es aunque en él no se haga mención alguna de postumo o postumos; 3°,
que á las personas que deban instituirse ó de que deba hacerse mención, les queda
salvo el derecho sobre la legítima, á no ser que fuesen justamente preteridas, y también
desheredadas".

Sobre el Privilegi, vid. MALUQUER, Derecho civil especial de Barcelona y su
término, Barcelona 1889; ALMEDA, "La Constitución de D. Pedro III de 1339", a la
RJC, I, 1895, pàg. 105; COLL i RODÉS, "El Privilegi del Rey en Pere III de 1339", a
la RJC, 17, 1911, pàg. 300.
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justinianeu: es continuava considerant preterit aquell legitiman no
instituït en una determinada quota de l'herència^6.

La Constitució de 1365, donada a les Corts de Tortosa, extèn
aquest privilegi a tot Catalunya, però només per els ascendents17.
En conseqüència s'estableix que, quan en el testament no es faci de
menció del pare o d'altre ascendent per dret d'institució, aquest
testament serà vàlid i ferm, salvant als ascendents, el dret de
reclamar la Ilegítima18.

Amb anterioritat, l'any 1363, la Constitució de Pere III autoritzava
al causant a deixar la Ilegítima per qualsevol títol, "E sis vol per
dret de legat, o per qualsevol altra manera, posat que no per dret de
institució de Fill, o d'altres infants en lo testament sie feta mentio,
lo testament perço no deja esser irritat, o ésser dit irrit o nulle"19.
Amb aquesta norma es derogava el contingut de la Novela 115 de

16 Un sector doctrinal interpretava que el Privilegi era també d'aplicació en els
supòsits de no menció dels légitimai! En aquest sentit, MIERES, T., Apparatus...,
coll. sexta, t. II, cap. I, n. 3 i 4: "Item in Barrinone est Privilegium quod valet
testamentum etiam si nihil liberis relinquitur, possunt tarnen petere legitimam sibi
pertinentem."; MARQUILLES, J. de, Comentaria Jacobí de Mar quilles super
Usaticis Barchinonensis, Barcinonae 1505, comentari a l'Usatge "Exheredare", fol.
225, n. 26: "Item nota quod sufficit de liberis faceré meritorem in testamento legando
sibi aliquid, etiam si non dicatur 'iure institutionis' (...). Imo in Barcinona per
privilegium valet testamentum, etiam si de filiis nula siat mentio, sed possunt filii
petere legitimam ad rationem quinq. solidum prò libra substantiae testatoris" (les
cursives són nostres).
17 Constitucions i altres~Drëts..., op. cit., Constitució la., del Tít. III, Llib. IV, cap.
1, vol. 1, donada per Elionor, consort ijloctinent general de Pere III, en les Corts de
Tortosa l'any 1365. - -
18 En aquest sentit apunten BROCA, G.M.- AMELL, J., Instituciones..., op. cit.,
pàg. 444, que podria semblar que "las palabras 'por derecho de institución' limitaban la
disposición al caso en que no se hiciese mención del ascendiente por via de institución
de heredero, pero se ha entendido generalmente, y es la única interpretación admisible,
que la constitución referida era aplicable a una preterición u omisión absoluta y
general".
19 Pere HI, en les Corts de Monco, any 1363, Constitucions i altres Drets de
Catalunya, Cap. 1, Constitució 2a, llibre VI, vol. I, títol 2 "De pupillare y altres
sustitutions".
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Justinià, segon la qual s'havia d'instituir formalment hereu al
legitiman. Com a conseqüència el concepte de preterido
experimentava un canvi substancial: la qualitat de legitimari perdia
el seu contingut formal20.

Aquesta facultat del testador de deixar la Ilegítima per qualsevol
títol resultarà amplament reconeguda i acceptada per la totalitat de
la doctrina clàssica, fent especial menció de la singularitat del dret
català: "Legitima de iure Cathaloniae sufficit, quod quocunque
relinquatur titulo, quamuis non iure institutionis"21.

D'altra banda, el Privilegi de Pere III, donat exclussivament per a
Barcelona en la Pragmàtica de 134322, determinaria que la quantia
de la Ilegítima passava a ser la quarta part de l'herència: "Nos vero
huismodi supplicati favorabiliter annuentes, annullantes, et tolentes

20 En canvi es manté l'exigència del desheretament exprés, amb una variació: les
"justes causes", passen a regir-se per la Constitució única, Tit. "De fils y parents
praeterits & deshaeredats", Constitucions i altres drets de Catalunya, op. cit., llibre
VI, títol 3.
21 MIERES, T., Apparatus..., op. cit., col. sexta, t. ü, cap. I; XAMMAR, loannes
Paulus, Rerum ludicatarum in Sacro Regio Senatu Cathaloniae, Barcinonae, 1657,
Definitio 35, n.7: "In Cathalonia sufficit patrem meminisse de filas in testamento
quocunque titulo, alio quam institutionis, & testamentum valet"; MARQUILLES, J.
de, Comentaria..., op. cit., comentant ITJsatge "Exheredare", fol. 225, n. 25,
assenyala: "Legitimam iure institutionis relinquere tenetur aliis testamentum esset
nullum (...) hodie non est nullum, etiam quo iure legatis non dicatur iure institutionis,
immo tenet et valet ut sis in curia Montsonis domini Régis Pétri III const in
impuberibus"; CÀNCER, Variae resohitionis..., op. cit., part. 1, cap. 3, num. 15;
FONTANELLA, Tractatus de pactis nuptialibus sive de capitulis matrimonialibus,
Genevae, 1752, claus. 5, gloss. 8, par. 2, num. 52 i ss.; FERRER, F., Commentaria
sive glossemata ... ex Constitutionibus Principatus Cathaloniae incipientes, 'Los
impúberes', gloss. 6, n. 39 (cfr. ed. Ilerdae 1618, vol. I, fol. 170 vto.).

Igualment la qüestió queda clara per la doctrina posterior. .Així, BROCA, G.M., -
AMELL, J., Instituciones..., op. cit., pàg. 442, entenen que: "En Cataluña los
descendientes, y en su defecto los ascendientes, sólo tienen derecho a que por
cualquier título se les deje la legítima, pero no a que se les instituya herederos".
22 La Pragmática (de 1343, atorgada per Pere III a la ciutat de Barcelona, coneguda
com "Recognoverunt Proceres"), es recull al cap. 2, Constitucions..., op. cit., vol. 2,
Llib. 6, tit. 3, Llei 1.
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quo ad hec dictam consuetudinem, de expresso tarnen consensi!, et
volúntate dictorum consiliariorum, Proborum Hominum, Civitatis,
et Universitatis Barchinonae tenore praesentis cartae nostrae
concedimus, statuimus, ac etiam ordinamus perpetuis temporibus
observandum, ac etiam tenendum, quo loco legittimae dictarum
octo partium, sit íeggitimam de caetero quarta pars diimtaxat
haereditas ipsius"23.

Aquesta Ilegítima del quart es convertiria en dret general per a tota
Catalunya amb la Constitució de Felip II, l'any 158524: s'unifica
d'aquesta manera la quota legitimaria a tot el Principat25.

Però ademes, en la mateixa Constitució es posarà "en optio de
l'hereu, pagar la ab diners, estimada la valor dels bens del Deíïunct,

23 S'estableix per a Barcelona, la "portio legitima" anterior a Justinià. Aquesta
"portio" es troba recollida en els següents textos: Inst. 2. 18, Dig. 5. 2 Cod. 3. 28 de
inofficioso testamento. En tots aquests textos es considera la Ilegítima com una quarta
part de la porció hereditària "ab intestato". Així, es parla de "quarta legitimae partis",
& 3 I. 2. 18, "quarta debitae portionis", 1.8 & 8 Z). J. 2, "quarta pars ab intestato
successionis", /. 31 C. 3. 28, de inofficioso testamento.
24 Constitucions i altres drets..., op. cit., Constitució 2a, Llib. VI, Títol V, vol. 1:
"Zelant per la conservació de las Casas principals, statuim y ordenam ab consentiment
de la present Cort. que la Legitima per a tots los Fills, y Filias, encara que sien major
numero de quatre, no sie sino la quarta part dels bens del Denunci de la successió del
qual se tractarà en respecte de las Legitimas, y açò sie servat en tot lo Principat de
Cathalunya, y Comtats de Roselló, y Cerdanya encara que fins aci sols per Privilegi, o
Ley Local se servas en Barcelona solament, y que açò haja loc tant en la Legitima dels
descendents, com dels ascendents, revocant qualsevol Ley, o consuetut, y observança
que en contrari fins aci en qualsevol part de dits Principat, y Comtats hi haja haguda, y
observada: declarant, que aquesta dispositio fora Barcelona sols comprenga los casos
esdevenidors, y que estiga en optio del hereu, pagar la ab diners, estimada la valor dels
bens del Denunci, o ab proprietat immoble, y quant sobre la proprietat ques
consignarà hagués discòrdia, sie a àrbitre del Jutge".
25 Es manté, encara que així no s'expressi, el dret del legitimari que ha rebut alguna
cosa en successió que no cubreix la seva "portio", de reclamar la resta mitjançant
l'acció de suplement. Així ho entén GIBERT, Theorica..., op. cit., Pars II, cap. IV, fol.
226: "In tota Cathalonia testamentum, in quo pater de filas mentionem fecit, eis
relinquendo aliquid, tarn iure institutionis, quam legati sustinetur; esti non sufficiat ad
légitimant: at filius agere potest ad illius supplementum".
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o ab propietat immoble"26. Com a conseqüència, el fill "non posse
petere sibi legitiman! in singulis corporibum rerum hereditariorum
dari"27, a diferencia del que succeïa en el dret anterior en que la
Ilegítima "solvenda est in corporibus haereditarijs"28.

El conjunt d'aquestes Constitucions representen el fonament de la
institució legitimaria catalana actual29.

26 Ho interpreta correctament PEGUERA, Ludovicus de, Decisionum Aureanim ex
variis Sacri Cathaloniae Senatus Conclusionibus collecíanim, discursuq. theorico &
practico compactantm, Barcinone, 1605, Cap. 113, núm. 3, fol. 308 i ss.: "Legitima in
Cathalonia solvi potest per haeredem vel in pecunia vel in corporibus haereditarijs".
27 FONTANELLA, loannes Petrus, Decisiones Sacri regii Senatus Cathaloniae,
Tom II, Lugduni 1668, Dec. 574, nn. 28, pàg. 572. I afegia aquest autor
(Decisiones..., op. cit., Des. 574, nn. 29, p. 572): "Id unum igitur petere potest, ut
boni viri arbitrio constituatur ex bonis ñeque praetiosoribus, ñeque deterioribus, sed ex
mediocribus".
28 PEGUERA, L. de, Dec., op. cit., cap. 113, núm. 3 observa que així va ser aplicat
en la causa entre Hyeronymo de Palol i Angela de Crudillis "ante curias 1585 iam dicta
legitima petita fuisset", en que es resolgué que s'havia de pagar en cossos hereditaris
"ut quamuis testator reliquisset certam pecunie quantitatem prò légitimait!, potest
adhuc filius refutare pecuniam, & petere legitimam in corporibus haereditaijs". Afegeix
també (Decisiones aureae..., op. cit., n. 2, fol. 308 vto.), que en Dret comú, l'el.lecció
de béns concrets no competia a l'hereu sino al Jutge "ex arbitrio boni viri", però que
després de la Constitució de 1585, a Catalunya (n. 3, fol. 309) podia l'hereu escollir els
cossos hereditaris amb els que satisfer la Ilegítima, si bé "ut si contra corpus
haereditarium designatum per heredem pro solvenda legitima opponatur aliquid per
parlem, tune relinquitur iudicis arbitrio"; FERRER, Michaelis, Observantianim Sacri
Regii Cathaloniae Senatus, Ilerdae, 1608, Cap. 403, quan assenyala: "Adde quod
quamuis per cap. 49 cur. incip. Zelants (...) statutum sit, esse in electione heredis
legitimam solvere in pecunia numerata seu in proprietate"; FONTANELLA,
Decisiones..., Dec. 574, núm.l: "Faceré differentia inter legitimam debitam ante curias
praedictas, quo tempore vigebat apud nos ius commune, & cogebatur praecisè haeres
solvere legitimam in corporibus haereditariis; & debitam ex post, quo tempore est in
illius facúltate, vel solvere in corporibus, vel in pecunia".
29 ROCA SASTRE, R.M., "Los elementos componentes de la Compilación,
Conferencia pronunciada en el curso magistral de noviembre y diciembre de 1960
sobre la Compilación del Derecho civil de Cataluña", dins de Estudios sobre
Sucesiones, T. I, Instituto de España, Madrid 1981, p. 104, afirma: "(...) las
Constituciones catalanas, retornaron en sustancia al sistema legitimario romano
anterior. Y además, como particularidad catalana, se permitió que el heredero pudiera
satisfacer en dinero las legítimas (...). La Compilación se atuvo, en general, a la
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Ara bé, si les qüestions referents al contingut i l'abast d'aquestes
Constitucions en àmbit de Ilegítima troben un tractament unànim
per part dels juristes clàssics catalans, no succeeix el mateix amb la
qüestió sobre la incidència que les mateixes, especialment la de
1585, tindran sobre la naturalesa d'aquesta institució. De fet, no
s'aborda directament el tema de la naturalesa jurídica de la
Ilegítima30, i, si es fa, s'observen posicions vacil·lants o poc
definides31.

Ara bé, a partir de les pròpies Constitucions, i de la interpretació
doctrinal sobre alguns aspectes concrets de les mateixes, podem
apuntar, en aquest tema, els següents punts que posen de manifest

legalidad vigente en este punto. Y si alguna reforma introduce es para dulcificar los
excesivos efectos destructores de la preterición de descendientes legitimarios,
limitándose para ello a extender a toda Cataluña la fórmula racional instaurada para
Barcelona, por la célebre Pragmática de Pedro III, el año 1339". En el mateix sentit
PUIG BRUT AU, J., "Naturaleza jurídica de las legítimas en el Derecho común y en el
foral", dins de Estudios de Derecho privado, II, Sucesiones, de ROCA SASTRE, R.
M., Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, pàg. 150 i 151: "Después de 1585, el
régimen legitimario catalán quedó consolidado en la forma actualmente vigente. Es el
mismo régimen romano, principalmente el del período clásico, pero con modalidades
importantes que le imprimen un carácter especial, que acentúa todavía el principio de
libertad testamentaria".
30 Molt gràfic resulta en aquest sentit FONTANELLA quan, desprès d'apuntar
diferents opinions doctrinals manifesta que el tema de la naturalesa jurídica de la
Ilegítima "non examino", FONTANELLA, Decisiones..., op. cit., Dése. 574, n. 18, fol.
571.
31 L'abast fragmentari dels textos històrics que van resolent aspectes concrets i que
no fan un tractament global de la institució, i la coexistència d'una regulació general
per a la Ilegítima a Catalunya, amb. una regulació diferent i específica per a Barcelona
no afavoreix una perspectiva clara. Vid. PUIG SALELLAS, Josep M., "Notes sobre
l'eventual reforma de la Ilegítima", dins de La reforma de la Compilació: el sistema
successori, Materials III Jornades de Dret català a Tossa, Càtedra de Dret Civil
"Duran i Bas", setembre 1984, pàg. 216. D'altra banda, ROCA TRIAS, E., Comentari
a l'article 122 CDCC, dins de Comentarios al Código Civil Y Compilaciones Forales,
dirigidos por Manuel Albaladejo, t. XXVIII, vol. 2, Madrid, 1982, pàg. 9, posa de
manifest que aquesta desorientació respecte de la naturalesa jurídica de la Ilegítima,
també és provocada, per la utilització dels juristes clàssics catalans, en la interpretació
de la Ilegítima, de textes de "ius commune", que poc tenien a veure amb la regulació
posterior a les Constitucions.

31



la progressiva debilitació del dret del legitiman i del deure del
causant que comportava la Ilegítima justinianea:

1er. La Constitució de 1363 de Pere III que atorga al causant la
facultat d'atribuir la Ilegítima per qualsevol títol trenca amb la
consideració de la Ilegítima com a porció d'herència. Amb aquesta
Constitució es separa al legitimari de la comunitat hereditària32 .

El legitimari no es ja titular d'un dret a succeir al causant, i no es
pot, doncs, considerar com un hereu forçós33 : esdevé simplement
un subjecte determinat per la llei que té dret a rebre en la successió
del causant una determinada atribució patrimonial. En
conseqüència en resultarà també modificat el concepte de
preterició: no es considerarà pretèrit el legitimari que no hagi estat
instituït hereu en una determinada "portio", sinó aquell legitimari
que no hagi rebut aquella "portio" per qualsevol títol.

S'elimina l'element formal del dret de Ilegítima, limitant el
contingut de la Ilegítima al seu component material.

2on. La Ilegítima es continuarà conceptuant com un deure del
causant, en tant que aquest subjecte l'ha d'atribuir necessàriament
en el seu testament. La Ilegítima constitueix una institució que
opera exclussivament en la successió testada.

Cal recordar, en aquest sentit, que en tant les conseqüències de la
no atribució del contingut material de la Ilegítima - és a dir, de la

32 Encara que algún autor continua considerant hereu al legitimari. En aquest sentit,
FONTANELLA, Decisiones..., op. cit., Dése. 572, n. 14, fol. 564 i Dése. 574, n. 18 i
23, fol. 571, reconeix al legitimari la qualitat d'hereu i li atorga la "petitio hereditatis" i
T'actio familiae erciscundae" per a reclamar la seva Ilegítima; ara bé, el propi
FONTANELLA, De pactis..., op. cit., cl. 5, glo. 8, pars. 2, n. 47, nega en un altre
moment l'utilització d'aquella '"actio familiae erciscundae".
33 L'únic punt en què es pot sostenir la consideració del legitimari com hereu seria en
el cas de preterició o de desheretament injust: en aquests casos, la conseqüència
continúa essent l'apertura de la successió intestada per al legitimari, que, en tant que
descendent - o ascendent, en defecte de descendent -, del causant, serà al mateix temps
hereu abintestat. Així, en defecte d'atribució de Ilegítima pel causant, el legitimari rebrà
per successió intestada una part del patrimoni hereditari: però no com a legitimari sinó
com a hereu "ab intestat".
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preterido o del desheretament injust -, continúen essent la
destrucció del testament i l'apertura de la successió intestada, es
manté la consideració de la Ilegítima com a deure d'atribuir - no
d'instituir - del causant.

Ara bé, arrel del Privilegi de 1339, encara que només per a
Barcelona, i de la Constitució de 1365, d'àmbit territorial general
però aplicable exclussivament als ascendents, es comença a apuntar
la idea de que la Ilegítima no constitueix pròpiament un deure del
causant34. En virtut d'aquests texts la no atribució per part d'aquell
causant no comportarà cap conseqüència negativa per al testament:
no provocarà la seva destrucció. Ben al contrari, es mantindrà el
testament i, al mateix temps, es salvarà expressament el dret a la
Ilegítima del subjecte legitiman.

Així, arrel d'aquestes Constitucions veiem que la Ilegítima es
configura, en aquest moment, com el dret de determinats subjectes
a rebre en la successió del causant^, un valor patrimonial, que
aquest els ha d'atribuir per qualsevol títol Si el causant no
l'atribueix - preterido o desheretament injust - s'obrir à successió
intestada en la part que lesioni la Ilegítima i el legitiman serà
hereu; si el causant l'atribueix satisfactòriament el dret adoptarà
la naturalesa del títol atributiu. Aquest dret s'adquireix "ipso
iure", a la mort del causant™.

34 En aquest sentit es poden interpretar les paraules de CÀNCER, Variarum
resolutions..., op. cit., pars 1, cap. 3, n. 15, quan assenyala "iure vero speciali
Cathaloniae, quocumque relicti titulo, sive instituionis, sive legatis potest filio
legitimam relinquere et nihilo minus testamentum vali".
35 Abans de l'apertura de la successió el legitiman no té cap dret: CANCER,
Variarum..., op. cit., pars. 3, cap. 15, num. 50, assenyala que "certum est, quod filius
nullum ius habet in haereditate patris, eo vivo"; en el mateix sentit PEGUERA,
Decisiones aureae..., op. cit., t. II, cap. 16, n. 2.
36 FONTANELLA, Decisiones, op. cit., Dec. 574, n. 15: "Légitima ut acquiritur ipso
iure statim à die mortis etiam sine instantia"; i al n. 20 assenyala: "Legitima acquiritur
ipso iure filio, revocabiliter tamen, quia potest per filium repudian".
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Ara bé, quan el causant es limita a reconèixer en testament al
subjecte legitiman el seu dret a la Ilegítima, és a dir, li deixa o lega
en testament "allò que per Ilegítima li correspon", serà la Ilei, en
aquest cas, la que determinarà la naturalesa del seu dret a la
Ilegítima3'1 ; serà la llei la que configurarà el títol a través del qual el
legitimari adquirirà efectivament el seu dret I és aquest el supòsit
en que la doctrina es planteja la naturalesa de la Ilegítima, en el que
la Ilegítima adopta, com hem dit, la seva naturalesa legal.

Quina és, doncs, la naturalesa d'aquest dret ?

La facultat que la Constitució de 1585 atorga a l'hereu, de pagar la
Ilegítima en béns o en diners, apunta quatre qüestions importants
en la configuració del dret: introdueix el concepte de pagament;
introdueix la figura del subjecte obligat38; introdueix la idea
d'alternativitat39 i introdueix també el concepte de valor40, tots ells
amb un clar contingut obligacional.

37 Aquesta naturalesa es manifestarà de la mateixa manera per a Barcelona en el cas
de preterido o desheretament injust en que expressament es salva el dret a la
Ilegítima; i, en general, per als ascendents.
38 FONTANELLA, De pactis nuptialibus..., op. cit., cl. 5, gloss. 8, part. 2, n. 52,
assenyala que la Ilegítima atorga al legitimari acció personal contra l'hereu.
39 Encara que aquesta alternativitat es converteixi, malgrat la dicció literal de la
Constitució, per a molts autors, en "facultat" de l'hereu de pagar en diners allò que es
deu en béns. En aquest sentit, el legitimari esdevé un creditor de béns concrets,
TRISTANY, Sacri Supremi Regii Cathaloniae Senatus decisiones, op. cit., Decis. 71,
nn. 21 i 22: "Et licet non deficiant qui tenent filium, sive patrem, in légitima débita non
esse quasi heredem, sed solum creditorem (...) uti creditor certae speciae"; en el
mateix sentit FONTANELLA, Decisiones, op. cit., Desc. 572, n. 22, encara que aïs
nn. 28 i 29 matitza: "Et finaliter est notandum filium non posse petere sibi legitimam in
singulis corporibus rerum hereditariorum dari, quoniam portio est bonorum omnium
quae defeunctus reliquit, non corporibus singulorum".
40 Malgrat que es parli moltes vegades literalment de béns, possiblement sota
influència del dret comú, la idea de valor apareix sempre en els escrits dels
comentaristes clàssics, i això sí, es manté sempre la configuració obligacional.

FONTANELLA, Decisiones..., Dec. 574, num. 1, quan parla de pagar la Ilegítima, ens
diu que aquest pagament "sole fieri aestimatio valoris secundum proprietates, que
existebant tempore mortis, & taxaré pro illa, h, ibid., num 3. anc vel illam quantitatem,
quae apud nos est sempre quarta". En un altre moment parla de estimar la Ilegítima
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La resposta sembla, doncs, inclinar-se per una configuració
obligacional de la Ilegítima: aquest dret del legitiman que deriva
de la llei41, serà un dret de crèdit sobre un valor determinat de
l'herència^, que s'exercirà contra l'hereu i que aquest pagarà en
béns de l'herència o en diners.

Dues són, ademes, les qüestions que, encara que sense un
tractament específic en cap text legal català i, malgrat la manca de
pronunciaments concrets per part dels juristes clàssics, fonamenten
aquesta consideració.

En primer lloc, derivat del concepte de Ilegítima com a valor, es
plantejava si els increments i les disminucions, que, abans del
pagament, es produïen en la composició de l'herència, afectaven a
l'hereu o al legitiman. La posició que s'adoptés en aquesta qüestió
comportaria l'acceptació o el rebuig d'una determinada naturalesa
jurídica per a la Ilegítima43.

"secundum valorem bonorum de tempore mortis", ibid, num. 6, encara que literalment
considera al legitimari "creditor certae speciei, non quantitatis dicendum, quia non
aestimatio quartae partis debetur, sed ipsa quarta pars, quae in singulis corporibus
consistit" (la cursiva és nostra), ibid, Dec. 572, n. 22, per a matitzar, amb posterioritat
(nn. 22 i 29) que "et finaliter notandum filium non posse petere sibi legitimam in
singulis corporibus rerum hereditariorum dari, quoniam portio est bonorum omnium
qüae defunctus reliquit, non corporibus singulorum".
41 En aquest sentit PEGUERA, L., Decisiones aiireae in actu practico fréquentes ex
variïs Sacri Regii Caoncilii Cathaloniae conclusionibus collecta cum additionibus in
quinquaginta priores quae antea sine editae fuerunt, Barcinonae, 1605, Tomus
Primus, cap. ¥27, fol. 344: *Et probatur legitimam deberi ex dispositione legis...";
també FERRER, M., Observantiam Sacri Regii Cathaloniae Senatus, Ilerdae, 1608,
cap. 403. _ .
42 FONTANELLA, Decisiones, op. cit., Dése. 57l, n. 6: "Filii autem solum
creditores in haereditate iudicantur respectum suarum legitimarum, et creditum pro eis
habere tanrum in haereditate"; CANCER, Variarum..., op. cit., pars, l, cap. 3, n. 45,
declara que "per earn dicitur filius creditor in bonis patris haereditariis".
43 FONTANELLA, Decisiones..., op. cit., Dése. 571, 572 i 573, fol. 563 i ss., realitza
una exposició sistemàtica de la qüestió, encara que arribarà a resultats diferents. Així,
en la Desc. 571, es planteja: "Filius distulit petere legitimam in bonis praedefuncti
parentis, per aliquot annos à die mortis illius, interim bona, quae existebant, creverunt
valde. Quasitum fuit, cuius favore istud incrementum, an heredis an legitimarii, pro illa

35



Així, si s'entenia que el legitiman no es veia afectat per aquestes
variacions, s'apuntava la idea d'un dret de crèdit sobre un valor
determinat; mentre que si s'acceptava que el legitimari patia també
els canvis, s'apuntava més una idea de titularitat real - propietat -
sobre una part del patrimoni hereditari. La doctrina clàssica,
s'inclinà majoritàriament per la primera solució: el legitimari no
havia de patir les conseqüències dels possibles canvis en el valor de
les coses. A aquest efecte s'establia un doble criteri de valoració: el
valor de la quarta es determinava en el moment de la mort del
causant, que és quan neixia el dret, però la valoració dels béns que
integraven aquella quarta, es referia al temps de l'elecció, de
manera que el legitimari rebia el valor originari, independentment
del temps en que es feia l'elecció o el pagament, i, en conseqüència,
amb independència del valor que, en aquell moment, tinguessin els
béns de l'herència, i per tant, la quarta44.

La segona qüestió que afectava també a la naturalesa del dret es
referia a l'existència o no d'una hipoteca legal tàcita sobre el
mateix: la doctrina es plantejava la possible existència d'una
hipoteca legal que garantia el dret a la Ilegítima del legitimari45,

portione, et parte legitima contingente, et sic an legitima liquidanda secundum valorem
existentem témpora mortis, an tempore liquidationis et petitionis". Planteja, com
sempre, el problema en termes generals, i ve a convenir que es tractava d'una qüestió
tan difícil com de solució discrepant entre els autors. Així, a continuació manté que
l'increment del valor dels béns solament ha de beneficiar a l'hereu, i no als legitimaris,
donat que els increments i disminucions "commodum et incommodum", correponen
solament al propietari i no a tercers; però en la Desc. 573, imputa també les variacions
de valor al legitimari.
44 FONTANELLA, Descisiones..., op. cit., Desc. 572, n. 2, fol. 365, entén que per a
la satisfaccio de la Ilegítima "debere attendi tempus mortis respeetu ipsorum bonorum,
et corporum hereditarium, non autem respeetu valoris, quia de corporibus et de bonis
débet detrahi légitima". En el mateix sentit s'expressa CANCER, Variarum..., op. cit.,
Pars I, cap. III, nn. 27 i 28.
45 Així, CANCER, Variarum..., op. cit., Pars I, cap. 3, nn. 16 a 19, fol. 66, assenyala
que quan la Ilegítima és deixada en el testament es pot utilitzar l'acció hipotecària per
exigir-la.

FONTANELLA, Z)epactis..., iomusposterior, op. cit., cía. V, n. 52, fol. 150, exclou
aquesta hipoteca tàcita - "solam personalem competeré, non hypotecariam" - encara
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d'igual manera que requeia, per dret romà, sobre els llegats
d'eficàcia obligacional - els llegats "per damnationem"46 -. En aquest
sentit, s'assimilava la Ilegítima als llegats d'eficàcia obligacional,
apuntant, per tant, una naturalesa obligacional de la Ilegítima47.

que a l'atorgar acció personal, no nega evidentment aquell caràcter obligacional.
Recordem però, que en un altre moment (FONTANELLA, Decisiones, op. cit., Dec.
574, nn. 16 i 18), reconeix al legitiman la "petitio haereditatis", i l'"actio familia
erciscundae".

Es planteja també aquesta qüestió TRYSTANY, B., Sacri Supremi..., op cit., T. m,
Dec. 71, n. 44.
46 Gai, 2, 192, 200 i ss., assenyala que hi han quatre classes de llegats: un d'ells és el
"legatum per damnationem", o sigui el llegat obligacional la fórmula del qual és "dare
damnas esto", o "hères meus damnas esto", i que, amb aquest llegat, l'hereu quedava
obligat a entregar la cosa llegada, i en conseqüència, el legatali adquiria un dret
personal contra l'hereu. Al ser la cosa llegada propietat de l'hereu, que l'ha adquirit, el
legatali ho ha de demanar amb T'actio ex testamento", acció personal.

També es concedia als legataris la "missió in bona" sobre els béns de l'herència, i
àdhuc sobre els béns propis de l'hereu.

Justinià refon el nombre de llegats, mantenint els llegats obligacionals - "per
damnationem" (D. (32), 14, 2) -, i estableix per a aquests una hipoteca legal sobre els
béns hereditaris en favor dels legataris. Així, a C. 6, 43, 1, 1: "Quum hi, qui legatis
vel fideicommissis honorati sunt, personalem plerumque actionem habere noscuntur,
quis vel vindicationes, vel sinendi modo, aliorumque generum legatorum subtilitatem
prono animo asnittet, quam posteritas, optimis rationibus usa, nec facile susceptit nec
inextricablies circuitos laudavit? quis in rem missionis scrupulosis utatur ambagibus?
Rectius igitur esse censemus, in rem quidem missionem penitus aboleri, omnibus vero
tarn legatariis quam fideicommissariis unam naturam imponere, et non solum
personalem actionem praestare, sed etiam in rem, quatenus eis liceat easdem res vel
per quodcumque genus legati vel per fideicommissum fuerint derelictae vindicaré in
rem actione instituenda, et insuper utilem Servianan, id est Hypothecariam, súper
his, quae fuerint derelicta, in res mortuipraestare... " (la cursiva és nostra).
47 Recordem, ademes, que la naturalesa legal de la Ilegítima es planteja, per als
clàssics, únicament en el supòsit de l'actualment anomenat "llegats simple de
Ilegítima", és a dir, en aquell supòsit en que el causant es limita a salvar la Ilegítima.
Resulta així explicable que es consideri a aquest llegat com un llegat obligacional, i per
tant, protegida la Ilegítima amb la mateixa garantia real.
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CAPÍTOL II

EL DEBAT SOBRE LA NATURALESA JURÍDICA DE LA
LLEGÍTIMA: EL PERÍODE CODIFICADOR ESPANYOL I
LA "RECOPILACIÓ" DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA.

1. DELIMITACIÓ D'AQUEST PERÍODE: FACTORS
DETERMINANTS.

Després del parèntesi provocat pels Decrets de Nova Planta48,
resorgeix amb més força el debat sobre la Ilegítima, arrel,

48 El renaixement del Dret català, després dels Decrets de Nova Planta, s'inicia, - com
ja és sabut -, a partir de la traducció al castellà dels "Usatges" realitzada per VIVES I
CEBRIÀ (VIVES Y CEBRIÀ, P. N., Traducción al castellano de los Usages y demás
derechos de Cataluña, que no están derogados, o no son manifiestamente inútiles,
Barcelona 1832 -1835. Existeix una Segona edició, 1861-1863, y d'aquesta s'ha
publicat recentment - Barcelona 1989 - una edició facsímil, amb un estudi preliminar
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fonamentalment, de l'inici del procés codificador del dret civil de
Castella que repercutirà significativament en la doctrina catalana.

Aquest resorgiment de la qüestió vindrà motivat per dos factors:

- En primer lloc, per la defensa de la institució legitimaria que
es farà des dels territoris anomenats "forals".

- En segon lloc, per la forta influència que la doctrina i la
legislació castellana - d'una banda, la Llei Hipotecària de 1861, i
d'altra banda, el propi Codi Civil de 1889 -, exerciran sobre els
juristes catalans, que es qüestionaran, a partir d'aquesta influència,
la naturalesa jurídica de la Ilegítima catalana.

de EGEA FERNÁNDEZ, J.). Recordem la influència del Decrets de Nova Plantaren
la fossilització de l'ordenament català, que fan que fins a la promulgació de la
Compilació de 1960, no puguem parlar d'altra norma legal aplicable, pròpiament
catalana, que les citades Constitucions. Per a la trascendencia d'aquests Decrets, vid.,
BROCA, Guillem M., Historia del Derecho..., op. cit., pàg. 423 i ss.

La doctrina clàssica posterior a aquests Decrets atorguen plena vigència i aplicabilitat
a les Constitucions catalanes. En ajquest sentit, COMES, A. Josepho, Viridiarum artes
Notariatus sive Tabellionum viretur ex Odoriferis Docíorum..., Gerundae, 1704,~T. I,
Pars ü, cap. HI, fol. 362, n. 37 assenyala: "In nostra vero Cathalonia modo quo ad hoc
ad ius pristinum redivimus; est enim legitima, ut antiquitus erat: quarta videcelit pars
totius haereditatis defuncti (...). Et potest in pecunia persolvi, vel cum proprietati
immobili, obtioni haeredi reservata. Quae si nummis salvatur, aestimatio valore
testatoris bonorum exigetur. Sin autem cum proprietate immobili, cum qua fortem
discordia adesset, arbitrio nihilhominus ludicis sit (.••)"• D'igual manera FINESTRES,
Praelectionem..., op. cit., "De inofficioso testamento, sive de querela inofficiosi
testamenti, et de portione legitima, commentarius academicus", Cervariae, 1752;
GIBERT, Vincentius, Theorica artis notariae, Barcinonae, 1772.
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1.1. LA DEFENSA DE LA LLEGÍTIMA CATALANA.

La defensa de la institució legitimaria catalana fa referència, en
aquest període, a l'oposició dels juristes catalans als diferents
projectes de Codi Civil que pretenien una codificació unitària49

amb l'adopció del model castellà de Ilegítima llarga, - especialment,
al Projecte de 185150 -. Les referències doctrinals a la Ilegítima
catalana, en aquest sentit, incidiran més en la preservació i la
defensa de la llibertat de testar, que en el qüestionament de la seva
naturalesa jurídica51.

49 Sobre el procés de codificació civil vid., LASSO GAITE, La Codificación civil,
vol. I i II, Madrid, 1979;
50 SALVADOR CODERCH, P., "El Proyecto de Código Civil de 1851, y el Derecho
Civil Catalán", RJC, 1980, pàg. 79, posa de manifest que les tres institucions "cuya
propuesta de regulación general desencadenaron en Cataluña la protesta", foren la
rabassa moría, la Ilegítima i els censos enfitèutics. Vid. sobre el tema, ALONSO
MARTÍNEZ, M., El Código Civil en sus relaciones con las regiones f orales, Madrid,
1947, pàg. 127; DURAN Y BAS, Memoria..., op. cit., pàg. 235 i ss.
51 Sense ànim exhaustiu, constitueixen l'aportació fonamental de la doctrina catalana
durant el període de referència: ANGULO, Isidoro de, "Trabajos del Instituto", pàg. 6,
Revista de Agricultura pràctica, Economia rural, horticultura y jardineria", I, 1852,
publicada pel IACSI, Barcelona, 1852; CADAFALCH I BAGUÑÁ, Joaquim, publicà
durant la dècada 1852 - 1862, nombrosos treballs en defensa de la llibertat de testar
que es publicaren sota el títol Inconvenientes de la sucesión forzosa establecida en el
proyecto de Código Civil. Memoria escrita por el Dr. Don..., Barcelona, 1862;
REYNALS y RABASSA, Estanislau, "El Código Civil en Proyecto", série d'articles
publicats al Diario de Barcelona, 1852 ( en les dates següents: 17-6; 28-6; 9-7; 20-7;
5-8; 17-8; 24-8; 28-8; 24-9; 25-9; 8-10; 16-10; 22-10; 9-11; 19-11; 23-11; citades per
SALVADOR CODERCH, Pablo, ibidem, pàg. 59, nota 195); CASTAÑS, F., "De la
sucesión forzosa", RGLJ, XVI, 1860, pàgs. 32 i ss.; VIVES Y CEBRIÀ, P.N.,
Observaciones sobre algunos artículos del Proyecto del Código Civil de España que
tienen mira a la cuota de legítima y al modo de pagarla", Barcelona, 1862 (publicat
també a la segona edició de Traducción al castellano de los Usages y demás
Derechos de Cataluña, Madrid - Barcelona, 1862, II, pàgs. 270 i ss).
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1.2. LA INFLUENCIA DEL PROCÈS CODIFICADOR.

El segon factor que provoca l'interès doctrinal per la naturalesa
jurídica de la Ilegítima, el constitueix, com hem assenyalat, la forta
influència de la doctrina i la legislació castellana. En aquest sentit,
la publicació de la Llei Hipotecària de 1861, aplicable a tot el
territori, que suprimia les anomenades "hipoteques generals
tàcites", amb les que s'entenia garantit el dret a la Ilegítima52, va

52 ROMANÍ y PUIGDENGOLAS, F., Introducción al estudio del sistema
hipotecario español, Barcelona, 1887, pàg. 17, entén que la Ilegítima deixada a títol de
llegat de gènere s'entenia protegida per una hipoteca general i tàcita sobre els béns de
l'herència; AGULLÓ I PRATS, Buenaventura, índice de la Legislación Hipotecaria
de España e Islas adyacentes y su Reglamento..., veus "Sucesiones", "Heredero
forzoso", "en Cataluña", cfr. 3a. ed., Madrid, 1889, pàg. 337, assenyala que "por la
legislación catalana el legitimario tenía una hipoteca tácita legal sobre los bienes de la
herencia; derogadas estas leyes por la ley Hipotecaria"; En el mateix sentit, POAL Y
JOFRESA, José, "¿La legítima catalana afecta al tercero de derecho inscrito?", dins de
Estudios jurídicos y notariales, Barcelona 1889, pp. 158 i ss.; SANTAMARÍA,
Victorino, "Situación legal del legitimario en Cataluña para el cobro de su legítima",
RGLJ, 1899, pp. 38 i ss.; SAGUER OLIVET, B., "Naturaleza jurídica de la legítima
en Cataluña", RJC, 1918, pàg. 175.

Recordem, en aquest punt, que la naturalesa legal de la Ilegítima es planteja, en aquest
moment, únicament en el supòsit en que el causant "deixa" o "llega", en testament,
"allò que per Ilegítima correspogui"; en aquest sentit, la doctrina assimila la Ilegítima a
un llegat de gènere o de quantitat - en tant en quant l'hereu el pot pagar en béns de
l'herència o en diners -, ambdós de naturalesa obligacional, i protegits, per la legislació
hipotecària vigent en aquell moment per les anomenades hipoteques generals o legals
tàcites. GETE-ALONSO Y CALERA, M. del Carmen, "Las garantías hipotecarias del
legado. Examen de la anotación preventiva de legado", RJC, 1981,- pàg. 57, assenyala,
que la LH "engloba bajo la descripción general de 'legados de género o cantidad' (...)
todos aquellos legados que entrañen un crédito al pago: el legado personal".

Cal assenyalar, seguint aquesta autora que "nada tiene que ver, consiguientemente la
terminología empleada en la legislación registrai, con la que se contiene en el Código
Civil: "el legado 'genérico1 ( que no es legado de 'cosa genérica1 ), es el que representa
una pura relación creditual entre el heredero y el legatario: el derecho a exigir su
pago". Es el contemplat en els arts. 48.1 i 52 LH.
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portar, en un sentiment proteccionista, a buscar altres garanties53,
àdhuc incidint en la pròpia naturalesa de la Ilegítima.

El tractament de la institució legitimaria en el Codi Civil,
definitivament promulgat l'any 1889, incidirà també en els juristes
de l'època a l'hora de valorar, i àdhuc atorgar, la naturalesa de la
Ilegítima catalana54.

Tot aquest procés es reflectirà en la redacció dels diferents
Projectes i Avantprojectes d'Apèndix, privats i oficials. Com es sap,
la inicial pretensió de promulgar un Codi Civil únic per a tota la
Monarquia, deixarà pas, finalment, a la idea de codificar solament
el Dret de Castella i recollir en una sèrie d'Apèndix, aquelles
"institucions forals", la conservació de les quals, es consideri
imprescindible; la vigència d'aquestes institucions depèn, doncs, de
la seva publicació en els Apèndix.

La doctrina catalana entengué la Ilegítima del quart, com una
d'aquestes "institucions forals" d'imprescindible conservació, i així
es posà de manifest en tot el procés "recopilador"55 iniciat per la
Memòria de DURAN I BAS56, i continuat en els diferents Projectes
i Avantprojectes d'Apèndix i Compilació57.

53 En general, es buscaven altres garanties per a totes aquelles institucions
originàriament garantides per aquestes hipoteques, i que cumplien una finalitat de
protecció a la familia: la hipoteca dotal, la hipoteca derivada de la pàtria potestat...
(GETE-ALONSO, C., "Las garantías..." op. cit., pàg. 343;.
54 En aquest sentit, una part important de les Sentències del Tribunal Suprem
posteriors a la promulgació del Codi Civil, qualificà als legitimaris catalans com
"herederos forzosos" i "herederos legítimos", adoptant la terminologia del Codi Civil,
encara que sense entrar en l'estudi de la qüestió ( STS de 31 d'octubre de 1896; de 20
de novembre de 1901; de 26 d'abril de 1904...).
55 Sobre la "recopilació" del Dret civil català, vid. COLL y RODÉS, Ramon, "La
restauració del Dret català", RJC, 1932, pàgs. 20 i ss.; CAMPS Y ARBOIX, J. de,
Historia del Derecho catalán moderno, Barcelona, 1980.
56 DURAN I BAS, Memòria..., op. cit., pàg. 183 i ss.
57 Aquests texts, es faran ressò, encara que amb timidesa i sense adoptar un criteri
unànim, de les diverses línies de pensament en torn de la naturalesa jurídica de la
Ilegítima.
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La Memoria publicada per l'Acadèmia de Legislació i
Jurisprudència58, encara que utilitzant l'expressió "sucesión
forzosa", exclou la consideració del legitiman com hereu del
causant, per no ser continuador de la seva personalitat. Es nega
també la consideració de condòmin, encara que apareix reflectida,
la preocupació per la garantia del dret del legitimari, suggerint,
encara que no expressament, la qualificació d'aquest legitimari,
com a legatari de part aliquota.

Igual consideració es desprèn del Projecte redactat anys després per
ALMEDA - TRIAS y DOMÈNECH«, en l'article 168 del qual es
considera al legitimari condòmin dels béns hereditaris,

Ademes dels oficials, ens referirem també als privats, encara que solament sigui pel seu
valor d'aportació doctrinal; el caràcter particular o privat d'aquests Projectes, en
determina el seu valor: en rigor, no constitueixen precedents legislatius, sinó que tenen
una trascendencia merament doctrinal.

SALVADOR CODERCH, P., La Compilación y su historia. Estudiós sobre la
codifìcacióny la interpretación de las leyes, Barcelona 1985, pàg. 139 i ss., considera
solament com a precedent, aquell text "redactado por el organismo legalmente
competente para realizar un Proyecto de Apéndice o de Compilación", reservant per a
qualsevol altre que no reuneixi aquesta característica, la qualificació d'antecedent.

Son Apèndix de caràcter privat, els publicats fonamentalment entre la Memòria de
DURAN Y BAS, i el Projecte d'Apèndix de 1930, però també, el projecte de
Compilació de 1952.

Amb anterioritat àdhuc als Decrets de 1899, 1'"Academia de Derecho de Barcelona",
presentà un "Proyecto de Apéndice del Código Civil para Cataluña" (Barcelona,
1896), que constitueix un conjunt de normes especials sobre institucions concretes,
que s'incardirren en el marc del Codi Civil, l'aplicació del qual es feia-extensiva a
Catalunya. L'estructura i funcionament d'aquest Apèndix, fan que, seguint la
terminologia de SALVADOR CODERCH, el puguem qualificar d'Apèndix "en sentit
estricte" (SALVADOR CODERCH, P., La~Compilâcién y su historia..., op. cit., pàg.
151. Per al significat s'aquesta expressió i la seva contraposició a la qualificació
d'Apèndix en sentit ampli, vid. SALVADOR CODERCH, P., ibidem., pàg. 142).
58 Memoria de l'Acadèmia de Legislació i Jurisprudència, "Memoria acerca de las
Instituciones de Cataluña que conviene conservar en el Apéndice de Código Civil",
Barcelona, 28 d'agost de 1899, pp. 46 i ss.
59 ALMEDA, Joaquín - TRIAS y DOMÈNECH, Martín, "Ante-proyecto de
Apéndice del Derecho Catalán al Código Civil", Barcelona, s.d. (també apèndix en
sentit estricte).
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exclussivament "para la debida seguridad de su porción". Així, un
cop anotat el dret del legitimari en el Registre de la propietat,
desapareix el condomini, situant-se, doncs, aquesta anotació, més
en el terreny de la garantia, que en el de l'efectiva titularitat.

L'Avantprojecte d'Apèndix ROMANÍ - TRIAS60 (que constitueix
un Apèndix en sentit ampli), en l'article 771 estableix que quan el
causant no atribueix al legitimari béns concrets o una quantitat
determinada en concepte de Ilegítima - fent referència, doncs, a
l'anomenat llegat simple de Ilegítima' -, aquest legitimari "tendra la
consideración de codueño con el heredero de la cuota respectiva, i
como tal inscribirá su derecho en el Registro de la Propiedad".

L'article 964 del Projecte de PERMANYERIAYATS6', repeteix la
idea que el legitimari ha d'ésser considerat copropietari amb l'hereu
dels béns hereditaris líquids, i afegeix que "en el caso de que este
(l'hereu) no haga efectivo su derecho, podrá aquél (el legitimari),
sin necesidad por su parte, de acto alguno previo, dirigirse contra
los poseedores de dichos bienes, cualquiera que sea el título por el
que los haya adquirido, en petición de la parte de legítima que le
corresponda sobre los mismos", amb la qual cosa es dóna entrada al
concepte d'acció real. Cal recordar que aquest Projecte, s'incardina
literalment en el Codi Civil, reproduint les disposicions d'aquest,
afegint simplement les modificacions que imposa la "subsistència"
de les "institucions forals" que considera convenients. Malgrat això,
constitueix un Apèndix en sentit ampli.

Per la seva banda, {'Apéndice de Derecho catalán al Código Civil,
publicat el 193062, que es presenta com una revisió de la Memoria
de DURAN Y BAS, descarta la consideració del legitiman com a

60 ROMANÍ I PUIGDENGOLAS, F. - TRIAS I GIRÓ, J. de D., "Anteproyecto de
Apéndice al Código Civil para el Principado de Cataluña", Barcelona 1903, pàg. 266.
61 Projecte de PERMANYER I AYATS, Cataluña. Proyecto de Apéndice al Código
Civil, Barcelona 1915.
62 Apéndice de Derecho catalán al Código Civil, no consta lloc d'Impressió, però a
la "Introducció", l'exposició "Al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justícia", i el text
articulat estan datats a Barcelona, 1930.
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condòmin però, a la vegada, es concedeix a aquest "acción real"
sobre tots els béns de l'herència, i la possibilitat d'anotar en el
Registre de la Propietat amb la qualitat de legatari.

L'Avantprojecte de Compilació de 1952, reprodueix quasi
literalment el contingut del projecte de 1930, situant-se en la
tradició dels Apèndix en sentit ampli. Aquest Avantprojecte de
Compilació és fruit de la represa d'aquest procès de "recopilació"
del Dret català, que provoca l'Ordre Ministerial de 3 d'agost de
194403 5 i ei Decret de 23 de maig de 1947, que preveia la creació
d'una sèrie de Comissions 64.

2. POSICIONS DOCTRINALS.

En aquest període, es produeix, un notable desacord en la
configuració de la naturalesa jurídica de la Ilegítima, a la que

63 Ordre que autoritzava la cel.lebració d'un Congrés Nacional de Dret Civil, que va
tenir lloc a Saragossa, l'octubre de 1946. Vid. sobre el mateix LACRUZ BERDEJO,
"El Congreso Nacional de Derecho Civil de 1946", ADC 1948, pp. 146 i ss; per a la
seva incidència en concret a Catalunya, vid., SALVADOR CODERCH, La
Compilación y su historia..., op. cit., p. 210.
64 El primer treball d'aquesta Comissió ve representat per una revisió del Projecte
d'Apèndix de 1930, que es publica l'any 1952 com "Anteproyecto de la Compilación
del Derecho Civil especial de Cataluña".
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s'atorga, paradoxalment, en base als mateixos textos65, un contingut
diferent; així, es qualifica al dret a la Ilegítima, bé com un dret real
- sobre una quota d'herència o sobre uns béns determinats -, bé com
un dret de crèdit.

I s'utilitza ademes, com veurem, una terminologia imprecisa per
expressar aquests conceptes, qualificant la Ilegítima de "pars" o
"quota hereditatis", "pars" o "quota bonorum" o "pars valoris", sense
atorgar un mateix contingut a cada expressió.

En aquest sentit, i dintre de la consideració general de la Ilegítima
com a dret real, són dos les posicions majoritàriament
mantingudes. La primera, qualifica la Ilegítima de "pars
hereditatis", és a dir, de part o porció d'herència. Sota aquesta
consideració de la Ilegítima com a quota d'herència, el legitiman
esdevé necessàriament hereu, bé perquè així ho atribueix la llei
directament, o perquè el causant ha de deixar la Ilegítima a aquest
legitimari via, forçosament, institució d'hereu. En qualsevol dels
casos, el legitimari és hereu, i per tant titular d'una quota del
patrimoni hereditari: la Ilegítima esdevé necessàriament un dret
real.

Ademes de la consideració de la Ilegítima com a "pars hereditatis",
trobem una altra posició jurídica que, dintre també de l'àmbit real,
defensa la Ilegítima com a titularitat sobre una "quota de béns",
entenent que el legitimari serà també un cotitular d'aquests béns,

65 Cal tenir present que, les normes vigents a Catalunya en aquest moment no són
altres, pel que fa a Ilegítima, que les Constitucions de Catalunya no derogades
expressament pels Decrets de Nova Planta, i que per tant, a elles ha de fer referència la
doctrina catalana. Així ho posa de manifest VIVES I CEBRIÀ, P.N., Traducción al
castellano de los Usages..., op. cit., T. I, pàgs. 108 i ss., nota 1: "Las Constituciones
de Cataluña no derogadas expresamente en dicho Decreto (es refereix al Real Decret
de 16 de gener de 1716), debieron considerarse, y son en realidad, unas leyes
promulgadas por el dicho Sr. Rey D. Felipe".

També DURAN Y BAS, Memoria..., op. cit., pàg. 197, entén, en concret per a la
Ilegítima que "tampoco se rige por reglas análogas á las del Derecho de Castilla, y
antes por el contrario, viene modelada por los principios del Derecho romano, y por
especialísimas prescripciones consignadas en algunas de sus Constituciones".
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junt amb l'hereu o hereus, sense, però, ostentar la qualitat d'hereu.
Així, aquest legitiman que és copropietari d'una part dels béns que
integren el patrimoni hereditari, al no ésser hereu, no respondrà mai
pels deutes del causant. És solament cotitular de l'actiu. Es parla, en
aquest cas, de la Ilegítima com a "pars bonorum": el legitiman seria
titular d'una "pars bonorum" de l'herència, entès, per tant, com un
copropietari, solament de l'actiu.

D'altra banda, part de la doctrina, considera la Ilegítima
exclussivament com un dret de crèdit, més o menys reforçada la
posició crediticia del legitiman amb alguna garantia realço . El
contingut d'aquest dret de crèdit el posava la doctrina, bé en una
concreta part dels béns del patrimoni hereditari, bé en un
determinat valor d'aquest patrimoni. Tampoc dintre d'aquest
corrent, s'atorga a la Ilegítima com a dret de crèdit, una
configuració unitària: si bé la Ilegítima resulta en aquesta concepció
clarament un dret de crèdit que es pot pagar en béns o en diners^? ?

ara es qüestiona si el crèdit legitimari recau exclussivament sobre
els béns - crèdit a una "pars bonorum"-, encara que el deutor es
pugui alliberar pagant diners^S ? o, el que es deu és un valor, que es
pot pagar indistintament en béns o diners.

66 L'anomenada "hipoteca general tàcita" ó "hipoteca legal tàcita".

67 Recollint la unanimitat en la doctrina clàssica, GIBERT, Teòrica del Arte de
Notaria, traducció castellana d'Eugenio de Tapia, Barcelona 1828, pàg. 240, reconeix:
"Por derecho de Cataluña el heredero tiene elección de pagar la legítima en dinero
contante, o en cosas de la herencia"; També COMES, Tratado teòrico del arte de
Notaría, traducció, Barcelona 1826, pàg. 21: "Puede pagarse la legítima en dinero o
con propiedades inmuebles. Si se paga en dinero, se exigirá estimándose los bienes del
testador".
68 A l'igual que el llegat de parí aliquota.
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2.1. LA LLEGITIMA COM A DRET REAL.

Dos són els fets que històricament han propiciat la consideració de
la Ilegítima catalana com un dret de naturalesa real: la publicació de
la Llei Hipotecària de 1861 i, l'entrada en vigor del Codi Civil, l'any
1889.

La publicació de la Llei Hipotecària, l'any 1861, que suprimeix les
hipoteques legals tàcites, amb les que s'entenia garantida la
Ilegítima, constitueix el fonament, el punt de partida, d'aquesta
posició.

La supressió d'aquesta garantia fa pensar que la Ilegítima queda
sense protecció registrai, ja que la pròpia llei de 1861, que
suprimeix aquestes hipoteques que també garantien els llegats,
articula per a aquests un mecanisme de protecció alternatiu:
l'especial afectació dels béns hereditaris mitjançant anotació
preventiva. Sota el règim d'aquesta anotació es manté, adaptant-la a
les exigències del sistema registrai, l'antiga hipoteca tàcita per raó
de llegats69 .

69 L'Exposició de Motius de la Llei Hipotecària de 1861 assenyala que les
hipoteques legals tàcites queden substituïdes per l'anotació preventiva de llegat.

Respecte d'aquesta anotació preventiva causada pel llegat de gènere o quantitat,
l'Exposició de Motius, describint-ne la regulació que en fa la LLei, admet de manera
implícita que constitueix una garantia hipotecària. Així, el legatali pot sol.licitar, en el
termini dels 180 dies següents a la mort del testador "la anotación preventiva sobre
cualesquiera bienes hereditarios (...). De este modo, los que adquieran bienes
inmuebles u otros derechos reales sobre la propiedad raíz hereditaria, saben el peligro
a que se exponen". Durant aquest termini, l'hereu està "obligado con una hipoteca"
sobre tots els béns immobles de l'herència: el dret concedit per la llei bloqueja la
confusió de patrimonis, "de tal manera, que se impide al heredero la inscripción de los
bienes hereditarios a su nombre" (GETE-ALONSO , C., "Las garantías...", op. cit.,
pàg. 344).

En aquest sentit, aquesta anotació, durant els 180 dies següents a la mort del testador,
constitueix un dret a sol·licitar la separació de patrimonis; passat aquest termini, si s'ha
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Ara bé, pel que fa a la Ilegítima, la LLei Hipotecària de 1861 no
preveu expressament aquesta anotació preventiva, amb la qual
cosa, i donada la supressió de les hipoteques tàcites, es planteja el
problema de la seva garantia registrai7^ .

realitzat l'anotació, suposa una separació efectiva del bé sobre el que s'ha efectuat.
S'estableix, així, una preferència singular respecte de creditors y adquirents de l'hereu
sobre el bé concret que s'ha anotat.

Els autors posteriors a la LH, qualificaran a aquesta anotació com una hipoteca legal
de caràcter tàcit (GÓMEZ RODRÍGUEZ, T, "Observaciones al proyecto de la Ley
Hipotecaria", RGLJ, 1860, pàg. 519; GALINDO Y DE VERA - DE LA ECOSURA
Y ECOSURA, Comentarios..., II, op. cit., 1890, pàg. 659; MORELL Y TERRY, J.,
Comentarios a la Ley Hipotecaria de España y Ultramar, U, Madrid, 1890, pàg. 649;
GIMÉNEZ ARNAU, E., Tratado de Legislación Hipotecaria, II, Madrid, 1941, pàg.
10,), o una hipoteca judicial (ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de
Legislación y Jurisprudencia. Edición reformada y aumentada por CARAY ANTES,
José Vicente, y GALINDO Y DE VERA, León, I, Madrid, 1874, veu "Anotaciones
preventivas", pàgs. 541; SOLER Y CASTELLÓ, Federico, Tratado completo de
Legislación Hipotecaria, Madrid, 1882, pàg. 337).

Com assenyala, en l'actualitat, GETE-ALONSO, pàg. 358: "El paso de la hipoteca
tácita a la anotación preventiva de legado, en realidad, puede decirse que sólo supuso
trocar un derecho de ejecución de carácter universal por una particular, recuérdese
que la antigua hipoteca legal tácita versaba sobre la generalidad de los bienes
hereditarios, de manera tal que su realización - en el supuesto de impago de lagado -
podría abarcar a todos." I, en aquest sentit afegeix (pàg. 359) que l'anotació preventiva
"no es más que una verdadera hipoteca legal, aunque no se la califique con dicho
nombre. Es decir, el legatario, incumplida la obligación per el gravado y, mientras está
vigente la anotación podrá ejecutar los bienes anotados - realizar su valor - para el
cobro de su deuda, cualquiera que sea su poseedor actual".
70 Encara que això no és absolutament cert. Com veurem, la doctrina entenia que la
Ilegítima estava protegida amb una hipoteca legal i tàcita, precisament per que
l'assimilava al llegat de gènere o quantitat, no perquè l'anterior legislació atorgués
expressament a la Ilegítima aquesta hipoteca, per tant, des del moment en què per a
aquests llegats es modifica la garantia, aquesta modificació s'ha d'entendre aplicable a
la Ilegítima. Ara bé, el que sí resulta cert és que hagués simplificat notablement les
coses, el fet d'atorgar expressament a la Ilegítima, en la LH de 1861, aquesta mateixa
anotació dels llegats.
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Sorgirà, com a conseqüència, la inquietut per buscar algún altre
tipus de protecció per a la Ilegítima? 1 , entenent adequada, amb
aquesta finalitat, la consideració de la Ilegítima com a dret real72 .

S'aprecia clarament la finalitat asseguradora d'aquesta concepció de
la Ilegítima en el Projecte d'Apèndix d'ALMEDA-TRIAS, quan en
l'article 168 manifesta que "el legitimario será considerado como
codueño de los bienes hereditarios para la debida seguridad de su
porción. Este derecho de condominio subsistirá aun cuando el
heredero haya optado por pagar la legítima en metálico, Ínterin esta
elección no se haya hecho constar debidamente en el Registro de la
Propiedad". En aquest sentit, el fet que s'entengui que acava el
condomini quan s'anota el dret del legitiman al Registre, palesa que
com l'anotació ja ofereix al legitiman les garanties suficients, pot

71 GALINDO Y DE VERA, León, ECOSURA Y DE LA ECOSURA, Rafaël de la,
Comentarios a la legislación hipotecaria de España y Ultramar, T. I. Madrid, 1889,
expliquen que, un cop publicada la LLH no hi havia a Catalunya una opinió fixa sobre
la inscripció de les Ilegitimes: des d'alguns registradors que atribueixen als legitimaris
caràcter d'hereus, fins als que inscriuen els béns a favor de l'hereu sense esmentar el
dret a la quarta part dels legitimaris, considerant-los com a legataris de quantitat amb
dret a sol·licitar l'anotació preventiva sobre els immobles el valor dels quals sigui
suficient per assegurar la realitazió del llegat.
72 Així s'aprecia en la ressolució de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, de 17 d'agost de 1863, que sense pronunciar-se sobre la naturalesa, al
considerar que els drets dels legitimaris "deben inscribirse al verificar la inscripción a
favor del heredero", està considerant aquests drets com a reals: els béns de l'hereu no
s'entendran com a lliures fins que al marge de la inscripció es faci constar el pagament.

SAGUER, "Naturaleza jurídica...", RJC, op. cit., pàg. 175, critica l'actitut dels
Registradors quan assenyala: "Mas como ni los registradores, ni los organismos
encargados de cumplir y hacer cumplir el derecho, pueden moverse en otra órbita que
la que consiente el régimen jurídico, real y positivamente existente para un
determinado territorio, resulta de ahí que so pretexto del desamparo en que dicen
haber dejado el legislador moderno al legitimario catalán, no debe serles consentido
que procedan en sus actos cual si el legitimario en Cataluña tuviese la consideración
de coheredero o condueño, cuya consideración y carácter jamás rectamente podrá
merecer, por mientras no se destruyan los principios de derecho que hemos dicho y
diremos se les aplican".
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desaparèixer un condomini, la única finalitat del qual era
l'assegurament del dret del legitiman73.

D'altra banda, l'any 1889 entra en vigor el Codi Civil que, en el seu
article 806 defineix la Ilegítima com a "porción de bienes de que el
testador no puede disponer por haberla reservado la ley a
determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos". A
partir d'aquesta definició, fonamentalment de P expressió
"herederos forzosos" aplicada als legitimaris, s'entendrà que el
legitiman es, precisament, un hereu nomenat per la llei amb
independència de la voluntat del causant74. Els criteris d'aquesta
consideració repercutirant sobre els juristes catalans75.

73 Així ho entén, amb posterioritat, VALLET DE GOYTISOLO, "Contenido
cualitativo de las legítimas en Cataluña antes y después de la Compilación", dins de
Estudios sobre la legítima catalana, op. cit., pàg. 568, que desprès d'assenyalar
l'actitud insegura dels Registradors davant les Ilegitimes sitúa aquesta tendència més
com una necessitat pràctica d'assegurar d'alguna manera el dret del legitimari, que
d'una concreta construcció doctrinal.

També ROCA TRIAS, "Configuración jurídica de la legítima en el Derecho catalán"
dins de Estudiós sobre la legítima catalana, Càtedra Duran y Bas, Barcelona, 1973,
pàg. 41, entén que tota la pol.lèmica sobre la naturalesa de la Ilegítima a Catalunya,
arrenca de la Constitució de 1585, a partir de la qual, els autors catalans veieren "que
el legitimario catalán tenía escasos derechos, y sobre todo, muy pocas protecciones;
dio les llevó a considerar la legítima como una parte de los bienes (...), para buscar un
medio legal de protección al legitimario, y cuya concreción, no aparece hasta la
Compilación" (fent referència amb això, a l'afecció real de l'article 140); i afegeix (
pàg. 44 ) que, aquesta "equivocada calificación" de la Ilegítima, "no reside tanto en la
pura construcción teòrica, sino en la necesidad práctica de asegurar el derecho del
legitimario, cuando aún no existía el famoso artículo 15 de la Ley Hipotecaria de 1944
y los Registradores solían mencionar de oficio el derecho de los legitimarios".
74 Sobre la naturalesa de la Ilegítima en el Codi Civil, vid., GALINDO DE VERA,
León - ECOSURA y ECOSURA, Rafael de la, Comentarios a la legislación
hipotecaria de España, arts. 45 al 58, & 9, cfr. 4a. ed, Madrid, 1903, vol. 2, pàg. 513,
transcrits després per MORELL Y TERRY, José, Comentarios a la Ley Hipotecaria,
arts. 46 al 58, IV, 2a. ed., Madrid, 1928; DÁVILA, "Herederos y legitimarios. Donde
hay herencia, no hay legítima", RCDl, 1943, pàg. 661 i ss; GARCIA-BERNARDO
LANDETA, La legitima en el Código Civil, Oviedo, 1964; GONZÁLEZ COLLADO,
"El legitimario no es sucesor", AAMN, 1946, pàg. 531; ORTEGA PARDO,
Naturaleza jurídica del llamado 'legado en lugar de legitima', Madrid, 1945; també el
mateix autor "Heredero testamentario y heredero forzoso", ADC, 1950, pàg. 321;
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2.1.1. LA LLEGÍTIMA COM A QUOTA
D'HERÈNCIA ("PARS HEREDITATIS").

Com ja hem avançat, constitueix la Ilegítima, sota aquesta
conceptuació, una "porció hereditaria" a la que té dret el legitiman,
de tal manera que aquest esdevé, en quant a tal, un hereu. En aquest
sentit la Ilegítima tindrà un caràcter de participació forzosa - en tant
que imposada per la llei - en l'herència, i per tant, tot legitiman serà
un hereu forçós de la quarta part de l'herència76.

La consideració del legitimari com hereu forçós no presenta, però,
un fonament unànim:

PORRETA, "Naturaleza jurídica de la legítima", Estudios de Derecho Sucesorio,
Conferencias del Colegio Notarial de Barcelona, 1946, pàg. 197; VALLE! DE
GOYTISOLO, Limitaciones de Derecho Sucesorio a la facultad de disponer. Las
legitimas, vol. I i II, Madrid, 1974; també en el comentari a l'article 806 CC, dins de
Comentarios al Código Civil y Compilaciones faroles, dirigits per Manuel
ALBALADEJO, T. XI, Ed. Revista de Derecho Privado, EDERSA, Jaén, 1978, pàgs.
4 i ss.; LACRUZ BERDEJO, J.L. - SANCHO REBULLIDA, F. de A., Elementos de
Derecho Civil, V, Derecho de Sucesiones, Barcelona 1988 (reimpr. 1990), pàgs. 447 i
ss.
75 És CORBELLA, Arturo, Manual de Derecho catalán, Reus 1906, pàg. 788 i ss.,
l'autor que defensa la tesi de la "pars hereditatis" amb més rotunditat, a l'afirmar que el
legitimari és un cohereu i la Ilegítima, per tant, una titularitàt sobre una quota
d'herència.

Influenciat pels preceptes del Codi Civil, li atorga una configuració similar a la d'hereu,
COLL I RODÉS, R., "Legado de parte de herència", RJC, 1958, pàgs. 43 i ss.
76 Posició "minoritària y sin sòlida base" segons LOPEZ BURNIOL, Juan José, "Las
limitaciones a la facultad de disposición", dins de La Reforma de la Compilació: El
Sistema Successori, Materials de les III Jornades de Dret Català a Tossa, Càtedra de
Dret Civil català "Duran y Bas", 1984, pàg. 74.
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- un sector doctrinal, minoritari, fonamenta la seva posició amb
arguments estrictament basats en la literalitat de les
Constitucions77 ;

- altres autors, s'inclinen per aquesta posició, basant-se en les
conseqüències de la interposició - i acceptació - de la "querella
inofïïciossi testamenti": com hem vist78, el legitiman preterit o
desheredat injustament passava a ser hereu "ab intestato"79.

77 Per aquesta solució s'inclina MALUQUER I VTLADOT, J., "Derecho de acrecer
entre coherederos", RJC, 1901, pàg. 691, amparant-se en la literalitat de les lleis, que
fan referència a la quarta part de l'herència, i no dels béns; també ALMEDAI ROIG,
Joaquín, "Dictamen", RJC, 1901, pàg. 40.

Ara bé, aquests autors, precisament per aquest literalisme, atribueixen solament la
qualitat d'hereu a aquell legitimari sotmès al Privilegi de Barcelona, i no "en el resto
del principado", en el que la Ilegítima és "la cuarta de los bienes", MALUQUER I
VILADOT, cfr. pàg. 691.
78 Cfr. notes infra 11 i 12.
79 FONTOVA I ESTEVA, "La Ilegítima dels fills a Catalunya", Conferència feta a
l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Barcelona el 31 de gener de 1913,
Publicada a Estudis de Dret català, Barcelona 1918, pàg. 470, ( També a la RJC,
1914, pàg. 133 ), considera també al legitimari un hereu, entenent que la legítima és
"un dret real, una part de l'herència abintestat; i el llegitimari, un cohereu que
succeheix abintestat a una porció de la herència". De tota manera aquest autor no
fonamenta aquesta conclusió i a la pregunta de "és un dret personal, o bé un dret real
del legitimari?. La Ilegítima és igual al llegat d'una part quotativa de la herència , al
'legatus parciarius1 del Dret Romà?" es limita a dir: "No desenrotllarem els termes de la
controvèrsia haguda entre'ls partidaris de que era un dret personal i els que la
consideraven dret real. Es un debat històric fallat definitivament i justament a favor
dels segons". I cita per a defensar aquesta conclusió, sense especificar, a "els nostres
clàssics FONTANELLA i TRISTANY".

Amb posterioritat, FRANCESCH DE CERDÀ, Manuel, "Derecho a la legítima de los
descendientes en Cataluña", RJC, 1948, pàg. 48, assenyala l'existència d'hereus
voluntaris i d'hereus forçosos. Aquest autor considera que "La legítima es un derecho
real, una parte de la herencia abintestato, y el legitimario un coheredero que sucede
abintestato a una porción de la herència", entenent que "convertiria (la Ilegítima
catalana), en un mero derecho personal es destruiria completamente, ya que es cosa
distinta dar facilidades al testador para expresar su voluntad, y al heredero para
cumplir sus obligaciones, que no es otra cosa que lo que hicieron las Cortes de 1333 y
1585".
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Des d'aquesta perspectiva, s'argumenta que, malgrat la Constitució
de 1363 permet al causant atribuir la Ilegítima per qualsevol títol, el
títol que s'utilitzi no priva al legitimari del seu caràcter d'hereu
forçós que deriva directament de la llei80 : la única funció d'aquesta
Constitució és sostenir al màxim la validesa del testament, sense
prendre, per això, el caràcter d'hereu al legitiman81.

I s'argumenta, també, que la facultat que la Constitució de Felip II
de 1585 atorga a l'hereu, de pagar la Ilegítima en diners, resulta, o
bé una norma de pagament, o bé solament aplicable al cas de
l'hereu de romanent que paga les Ilegitimes82.

80 En aquest sentit es manifesta al Sentència del tribunal Suprem de 4 de febrer de
1925, quan afirmava que "la cuota legitimaria en Cataluña es para los hijos cualquiera
que sea su número, la cuarta parte de la herencia del padre, sin que la cualidad de
herederos forzosos de aquéllos se cambie o modifique por estar permitido al padre (...)
pagar a sus hijos lo debido por legítima por vía de manda, donación, bien en dinero,
bien en bienes inmuebles siendo por tanto el título de hijo ostentado por el actos en la
herencia de su padre (...) bastante a probar su condición de heredero forzoso, y, al
serle asignada en el testamento de su padre una cantidad en pago de legitima
paterna, equivale a su nombramiento de heredero testamentario".
81 CORBELLA, A., Manual..., op. cit., pàg. 788, entén que la Constitució de Pere
IH, no tenia per objecte "quitar al legitimario su carácter de heredero forzoso, sino
dispensar al testador de instituirle heredero o desheredarlo formalmente (...) como
exigía, según la opinión más comunmente recibida, la Novela 115 de Justiniano, bajo
pena de nulidad de testamento", de manera tal que "si el causante no instituye heredero
al legitimario, sino que se limita a hacerle un legado, la mención del heredero forzoso
en esta forma, produce el efecto de sostener el testamento, pero no convierte a aquél
de heredero en legatario, pues esto valdría tanto como someter la voluntad de la ley
que lo ha nombrado heredero forzoso, a la del testador, que le ha nombrado simple
legatario".

I, com a tal, li correspon la interposició del judici voluntari de testamentària. Així es
reconeix per primer cop en la jurisprudència, en la Sentència del-tribunal Suprem de 3
de novembre de 1876, en la que es declara que el fet de que la Constitució 2, L. 6, títol
5 "de las de Cataluña", anomeni hereu al subjecte que ha de fer el pagament, no
significa que es tregui als fills legitimaris "el carácter de partícipes de la porción
alícuota del caudal (...) por lo cual al estimar la Sentencia recurrida, la pretensión de
que se proceda a abrir el juicio voluntario de testamentaría no infringe la Constitución
referida".
82 CORBELLA, A., Manual de Derecho catalán, op. cit., pàg. 788 i ss., argumenta
que "la Constitució de Felip II, que permet a l'hereu pagar en béns o diners, no altera

54



El legitiman esdevé, des d'aquesta perspectiva, un successor del
causant: com a tal, adquiriria els seus béns i drets i respondria pels
deutes del mateix83. Ara bé, la Ilegítima imposa una particularitat
sobre aquesta qüestió: aquest legitimari successor no respondrà en
cap cas pels deutes del causant. Constitueix, per tant, solament
successió en l'actiu. El legitimari esdevé un cohereu privilegiat84.

Les crítiques a aquesta teoria es produeixen en tres punts
fonamentalment:

el caràcter d'hereu forçós que correspon al legitimari, doncs "esa facultad de elección
se refiere únicamente al caso en que el heredero del remanente pague las legítimas, o
sea, al caso que redima la propiedad como ocurre análogamente en el contrato con
pacto de retro o a carta de gracia (...), pero cuando el heredero "no paga ", lo mismo
que cuando el vendedor "no redime", el dominio del legitimario, como el del
comprador, subsisten incólumes sobre los bienes de la herencia, como sobre la finca
vendida. Es decir, que el heredero del remanente tiene derecho a 'comprar' el dominio
del inmueble que pertenece al legitimario, lo cual, lejos de destruir ni contradecir,
confirma ese mismo dominio del heredero forzoso por razón de su legítima".

Amb posterioritat i des de la perspectiva del Codi Civil, GONZALEZ PALOMINO,
"El acrecimiento en la mejora" dins de "Estudios de arte menor", AAMN, II, 1950,
critica la concepció de la doctrina catalana de considerar el legitimari mer creditor ja
que com diu, en una interpretació molt particular: "La ley de las Cortes de Monzón se
limita a conceder al heredero un derecho o facultad de adquisición de las cuotas de los
legitimarios por su justo valor... ".
83 LACRUZ BERDEJO, José Luis- SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís,
Elementos de Derecho civil, V, Derecho de Sucesiones, Barcelona, 1993, pàgs. 21 i
ss.
84 CORBELLA, A., Manual..., op. cit., pàg. 789, entén que "la hipoteca del
legitimario ha sido una corruptela (...) antes y después de la Ley Hipotecaria, como
antes y después de las leyes de 1363 y 1585, el legitimario ha sido siempre un
coheredero privilegiado "no un acreedor hipotecario".

MAÑUECO, Gabriel, "La legítima catalana y el Impuesto de derechos reales", RCDI,
1941, pàg. 340, es pronuncia en el mateix sentit que CORBELLA, quan assenyala que
"la legítima en Cataluña tiene carácter de derecho real, o mejor dicho, de porción
hereditaria, siendo la condición jurídica del legitimario la de condómino o coheredero
privilegiado, sin más diferencia con el derecho común que, según las Cortes de
Monzón de 1585, el heredero puede pagarla, a su opción, en metálico o en inmuebles,
no haciéndose en el Registro inscripción alguna a favor de los herederos, sin hacer
mención especial y reserva expresa de las legítimas que puedan corresponder a los
legitimarios (...)".
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- en primer lloc, en la interpretació de la Constitució de 1363.
Entèn la doctrina majoritària que la facultat del causant d'atribuir la
Ilegítima per qualsevol títol evita precisament el caràcter de "pars
hereditatis"85 ;

- en segon lloc, en la forçada configuració del legitimari com a
cohereu privilegiat, com a cohereu que no respon pels deutes del
causant; es considera que aquesta interpretació no és correcta, en
tant que la qualitat de legitimari no afecta a la responsabilitat pels
deutes, sinó que aquests, per la pròpia determinació de la Ilegítima,
queden exclosos d'aquesta institució86 ;

85 FALGUERA, Fèlix M. de, Conferencias de Derecho catalán, dadas en el Ateneo
Barcelonés en 1870y 1880, ed. Barcelona, la. Conferència, pp. 16 i ss., es pronuncia
clarament en contra de la consideració de la Ilegítima com a porció d'herència. En
aquest sentit diu : "el pueblo catalán, para evitar las consecuencias funestas de este
principio plicado en todo su rigor, cambió la forma de esta especie de mandas, y en
lugar de dejar la legítima por título de institución la deja por título de legado, no
queriendo admitir como heredero al legitimario. El espíritu de la legislación catalana
rechaza toda idea de continuación de la persona del difunto, fuera del heredero
universal por él elegido".
86 PELLA i PORGAS, J., Derecho civil de Cataluña, op. cit., pàg. 254, afirma que la
Ilegítima es déu '"deducto aere alieno1, o sea descontadas las deudas de la persona de
cuya sucesión de trate. Como consecuencia, a pesar de que la porción dejada es a
determinados herederos, llamados por esto "herederos forzosos" (/' día aquí
entrecomillat l'expressió literal de l'article 806 CC), ha declarado el Tribunal
Supremo (Sentència de 14 de marzo de 1916) que son conceptos jurídicos distintos el
de heredero y el de legitimario 'porque el de legitimario no produce, como el de
heredero, la confusión de ambas personalidades (la del legitimario y la del testador) en
derechos y obligaciones1". Així ho reconeixen, amb posterioritat, ROCA SASTRE,
R.M., "Naturaleza jurídica de la legítima", RDP, 1944, pàg. 184, que .argüeix: "El
legitimario adquiere bienes o valores económicos, pero no sucede al difunto y por
ello no asume la responsabilidad de las deudas del mismo ni tiene porqué aceptar a
beneficio de inventario. Las obligaciones hereditarias le afectan en el sentido de
reducir su percepción legitimaria, pero él no es titular pasivo de las mismas". Y
també VIRGILI SORRIBES, F., "Heredero forzoso y heredero voluntario: su
condición jurídica (El llamado heredero forzoso no es heredero)", RCDI, 1945, pàg.
489, entén que en la Ilegítima "Las deudas (del causante) se pagan con los bienes
integrantes del 'as' antes de detraer la legítima: ésta se determina sobre el superávit del
activo sobre el pasivo. Si no hay superávit, no hay legítima. No cabe pues hablar de
pago de deudas del causante por el legitimario".
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- en tercer lloc, en la no participació d'aquest legitiman
cohereu en les possibles variacions en el valor dels béns que
composen la seva quota87 ; si s'atorga al legitiman, pel fet de ser-ho,
la qualitat d'hereu, no es pot congelar la seva quota de comunitat al
moment de la mort del causant88.

Resulta, doncs, excessivament rebuscat parlar d'imposar un hereu al
causant i limitar d'altra banda les conseqüències jurídiques
d'aquesta institució.

Per tant, en el Dret civil català anterior a la Compilació de Dret
Civil de Catalunya, no constitueix la Ilegítima una "pars
hereditatis", i com a conseqüència, no és el legitimari un hereu89.
Ni la llei revesteix d'aquesta qualitat al legitimari, ni s'imposa al
causant l'obligació d'instituir-lo90. Àdhuc, en els supòsits de la
preterició intencional o del desheretament injust, que, en aquest

87 Com ho pretenen BROCÀ - AMELL, Instituciones del Derecho Civil catalán
vigente, && 745 i 748, 2a. edició, Barcelona 1886, pp. 436 i ss.; ALMEDA,
"Dictamen", RJC, VII, Barcelona 1901, pàg. 39; CORBELLA, Manual.., op. cit., &
683, pàg. 792; FONTOVAI ESTEVA, "La Ilegitima dels fills...", op. cit., RJC, 1914,
pàg. 134. :

88 SAGUER Y OLIVET, E., "Naturaleza jurídica de la legítima, según el Derecho de
Cataluña", RDP, 1918, pàg. 172, argüeix, en aquest sentit, contra la consideració del
legitimari català com hereu que "resulta evidentísimo que si los aumentos no le
aprovechan, ni los quebrantos le dañan, no es su derecho el de dominio o condominio,
sino un mero derecho de crédito".
89 Ademes, afegeix SAGUER, Naturaleza..., op. cit., pàg. 169, la facultat de l'hereu
de pagar la Ilegítima en béns o en diners, confirma aquesta tesi, entenent que si el
legitimari fos copropietari podria inerposar "l'actio communi dividundo", i seria
suplerflu el dret de l'hereu, ja que tots els béns de l'herència haurien de servir al
pagament de la Ilegítima. Ademes "cuando en Cataluña se satisfacce en fincas el
derecho de legítima, no podría tener ello lugar con la sóla intervención del heredero y
del legitimario a quien se adjudiquen fincas en pago de su legítima, sino que existiendo
condominio entre el heredero y los demás legitimarios sería preciso que todos ellos
interviniesen en el acto de adjudicar fincas a uno de ellos".
90 SAGUER, "Naturaleza...", RJC, op. cit., pàg. 12, manifesta que "no hay más
herederos que los que lo fuesen "ab intestato", o aquellos a quienes su causante
hubiese concedido en legal forma, de expresa y clara manera semejante carácter".
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moment, comporten l'apertura de la successió intestada91, els
legitimaos que esdevenen hereus, i per tant successors del causant,
ho son, no a títol de Ilegítima, sinó exclussivament com a
successors "ab intestato"92.

2.1.2. LA LLEGÍTIMA COM A TITULARITAT
SOBRE UNA QUOTA DE BÉNS ("PARS BONORUM").

La Ilegítima esdevé, des d'aquesta perspectiva, una titularitat real
sobre una part aliquota de l'herència, amb la qual cosa, els
legitimaris esdevenen cotitulars de la mateixa, juntament amb els
hereus del causant93.

91 Excepte per a Barcelona i, en general, els ascendents.
92 VIRGILI I SORRIBES, "Heredero forzoso...", op. cit., pàg. 494, assenyala que:
"El caso del pretérito - tan esgrimido por nuestros compañeros - no creemos responda
a la cuestión debatida. El hijo pretérito - heredero forzoso excluido tácitamente de la
herencia -obtendrá la anulación del testamento, no porque tenga derecho a ser
instituido, pues sólo tiene derecho a su legítima, sino porque la Ley considera que el
testador, al ordenar la institución de heredero, ha padecido un error", entenent que
aquest error prové de la ficció de demència -"color insaniae"-.

DÁVILA GARCÍA, Juan, "Herederos y legitimarios. Donde hay herencia no hay
legítima", RCDI, 1943, pàg. 665, entén al respecte que: "el legitimario que consigue la
declaración de nulidad obtiene la declaración de ser heredero como pariente próximo,
pero no como legitimario". Recordem però que aquest autor fa referència al Codi
Civil.
93 BROCA i MONTAGUT, G. M. - AMELL i LLOPIS, J., Instituciones del
Derecho..., op. cit., pàg. 437, al comentar la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de
Novembre de 1876, en que es permet als legitimaris la interposició del judici voluntari
de testamentària, àdhuc contra l'expressa prohibició del testador, entenent que "la
anterior sentencia ha promovido en el foro catalán animados debates, suponiéndose
que por ella se atribuye al legitimario un carácter que no le reconocen las leyes de
Cataluña. Fuera fácil demostrar, con la autoridad de nuestros mejores tratadistas, que
la doctrina del Tribunal Supremo ha interpretado fielmente los principios de la
legislación catalana rectamente entendida, no sólo al fijar el concepto de la legítima
como una 'pars quota bonorum', sino al determinar la consideración de los legitimarios
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L'article 771 del Projecte d'Apèndix de ROMANÍ-TRIAS I GIRÓ,
considerava ja al legitimari copropietari dels béns de l'herència junt
amb l'hereu. L'article 937 del Projecte de PERMANYERIAYATS,
s'aproxima ja al concepte d'acció real. No és, però, fins al Projecte
d'Apèndix de 1930, que apareix, per primer cop, l'acció real, quan
estableix, en l'apartat tercer de l'article 283, que la Ilegítima no
satisfeta produirà acció real sobre tots els béns de l'herència i
s'entén de dret anotada al Registre de la Propietat en la forma i
amb els efectes que la LLH concedeix als legataris; és a dir,
admetent aquella anotació preventiva d'ofici en el moment en que
Thereu inscriu al seu favor els béns hereditaris, amb la finalitat de
fer valer la preferència front a tercers adquirents de béns hereditaris
anotats.

Ara bé, i a diferència de la teoria de la 'pars hereditatis', malgrat
aquest legitimari es consideri cotitular junt amb l'hereu, mai
s'entedrà, pel simple fet de ser legitimari, que és hereu94.

que no ha sido ni podido ser jamas tan pobre ni desatendida, bajo el punto de vista
legai, como se pretende" (fent referència a la consideració del legitimari com a simple
creditor), pero a la vegada els propis autors reconeixen (pàg. 437) que les accions que
competent al legitimari per defensar la seva Ilegítima són "la 'conditio ex lege1, y
.también por la acción personal 'ex testamento', cuando se hubiere dejado en
testamento", i deploren que "a la sombra de la referida doctrina (fent referència a la
sentència citada), se generalizasen los juicios de testamentaria" (pàg. 439).

Diferenciant també la figura del legitimari de la de l'hereu s'expressa PELLA i
PORGAS, Derecho civil de. Cataluña, III, 2a. ed., Barcelona 1943, pàg. 259: "En
primer lugar, es la legítima porción de bienes y no de herencia"; en segundo lugar, y
como consecuencia, son distintos los conceptos-de heredero y legitimarios".
94 En aquest sentit es manifesten ELIAS ~- FERRATER, Manual de Derecho civil
vigente en Cataluña, Barcelona 1883, comentari a l'art. 4324: "La Ley defiere a los
descendientes llamados a la sucesión del testador la cuarta parte de sus bienes". També
BROCA - AMELL, Instituciones..., op. cit., pàgs. 428, argumenten el següent:
"Entiéndese por legítima la porción de bienes que la ley señala a los descendientes, y
en su defecto a los ascendientes, en la herencia de la persona de cuya sucesión se
trata", considerant que són béns "a los efectos de la legítima, los que restan después de
satisfacer los gastos de última enfermedad, entierro, funerales del difunto y las deudas
hereditarias, inclusa la restitución de lo que el difunto tenia como heredero fiduciario";
és a dir, l'actiu. Per tant, el legitimari es considera cotitular amb l'hereu, però solament
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Amb aquesta solució, s'aconsegueix una doble finalitat: el
legitiman veu el seu dret suficientment garantit en tant que titular
d'un dret real i s'eviten les incongruències apuntades respecte de la
seva conceptuació com hereu.

Aquesta posició és, també, susceptible de crítica, principalment, en
un punt que, pel comú denominador d'atorgar-li al legitiman el
caràcter de cotitular95, ja objectàvem a la teoria de la "pars
hereditatis": la congelació del valor dels béns. Així, "el condominio
supone que todas las cuotas son cualitativamente idénticas, lo que
involucra la aplicación para todas de las mismas reglas respecto al
'periculum' y al 'commodum', lo que no tiene lugar en la legítima
catalana"96.

dels béns de l'actiu hereditari. També LÓPEZ, M., "Referencia de los derechos
legitimarios", La Notaría, T. I, Barcelona, 1893, pàgs. 481 i ss.
95 Ademes, cal afegir la Ressolució de la Direcció General de Registres, signada per
Bienvenido OLIVER, de 16 de desembre de 1899, que declara que en l'acte
d'adjudicació de finques en pagament de la Ilegítima a un legitimari, no résulta
necessària la intervenció, ademes d'aquest i l'hereu, de la resta de legitimaris. Així es
descarta la consideració de copropietaris junt amb l'hereu.
96 Revisant la doctrina d'aquesta època així ho assenyala LÓPEZ BURNIOL, J. J.,
"Las limitaciones a la facultad de disposición", op. cit., pàg. 74.

Resulta significatiu, que els propis autors que defensen la Ilegítima com a titularitat
real, troben incongruent aquesta congelació del valor, malgrat la mantinguin. Així
FONTOVA I ESTEVA, Tomás, "La Ilegítima dels fills a Catalunya", Conferència
donada a l'Acadèmia de Jurisprudència i Llegislació, RJC, 1914, pàg. 134, malgrat
s'inclina per la consideració del legitimari com a cohereu, i entén que "no fer partícep
al legitimari de "tot augment o disminució que la herència tingui amb posterioritat a la
mort del causant", que "és de compte exclussiu de l'hereu" resulta una incongruència
"contrària a la teoria jurídica de la coherència o condomini", creu que aquésta'pràctica
acceptada per la opinió "de molts clàssics catalans", és, "malgrat lo dit, més acceptable
per raons pràctiques".

ROCA SASTRE, "Naturaleza..." op. cit., pàg. 186, descarta la consideració de la
Ilegítima com a condomini amb l'hereu quan assenyala que "una característica esencial
del condominio o copropiedad es la igualdad cualitativa de todas las participaciones o
cuotas (...). Una de las notas esenciales del dominio es que es inherente a és el proceso
de incrementación ('commodum') o desincrementación ('periculum1) del objecto del
mismo". Continúa dient: "Si los legitimarios fueren verdaderos copropietarios de los
bienes relictos o, si se quiere, del patrimonio hereditario, su cuota o participación,
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Però ademes, la Ilegítima s'assimila sota aquesta perspectiva, a un
llegat de part aliquota amb eficàcia real97. La qüestió, com veurem

dentro de la parte alícuota fijada por la ley, se aprovecharía de los aumentos, así como
sufriría las disminuciones que se operasen en dichos bienes o patrimonios. Pero esto
no sucede asi, pues la legítima tiene un valor económico, fijo, tasado, inmutable, no
susceptible de aumento o disminuciones a consecuencia de las variaciones de valor
que, con posterioridad al fallecimientop del causante, se produzcan en los elementos
hereditarios. El aumento o depreciación de estos elementos lo recibe o soporta
exclusivamente el heredero o herederos, pero no los legitimarios" (la cursiva es
nostra).

En igual sentit, la doctrina recent: VALLET DE GOYTISOLO, "Contenido
cualitativo..." op. cit., pàg. 60, per la seva banda, diu que es incompatible entendre que
la Ilegítima és 'pars bonorum", i fixar el seu valor de manera inamovible "si la legítima
es 'porción de bienes', deberá sufrir todas las alteraciones de valor que éstos sufran".
97 D'entre la doctrina, PELLA I PORGAS, José, Derecho civil de Cataluña, Tomo
III, 2a. Ed., Barcelona 1943, pàg. 259, opina que el legitimari posseeix la "cuarta parte
en cada una de las cosas de la herencia, siendo verdadera comunidad o 'quota
bonorum'". Recordem que aquest autor fa aquesta reflexió, comentant el dret civil
català, però dintre del context de l'article 806 del Codi Civil. I en aquest sentit entén
que al legitimari li correspon "promover el juicio voluntario de testamentaría, después
que así lo declaró la sentència del Tribunal Supremo, de 3 de noviembre de 1876 en
pleito de una conocida familia de Barcelona, fundándose en que la legítima es cuota o
parte alícuota, cuarta, de los bienes del testador, hallándose en el mismo caso que el
legado departe alícuota del caudal (art. 1038 LEC)" (la cursiva és nostra).

BORRELL I SOLER, Antoni Maria, Derecho civil vigente en Cataluña, 2a. Ed.,
Barcelona, 1944, pàg. 350, considera legatali parciari al legitimari a qui ha estat
deferida la Ilegítima amb paraules comunes, atorgant a aquest llegat una eficàcia real.

PUIG BRUT AU, "Naturaleza jurídica..." op. cit., pàg. 142, estudiant la Ilegítima del
Codi Civil, entén que aquesta és "una parte alícuota del saldo activo de los bienes
relictos. Por ello, el legitimario a quien no se haya instituido heredero y a quien el
testador no haya legado bienes concretos y determinados en pago de su derecho,
tendrá un derecho cualitativamente igual al de un legatario de parte aliquota".
Afegeix aquest autor que, "si se prescinde del origen, la posición jurídica del
legitimario es la misma que la del legatario de parte alícuota. Para nosotros la legítima
es la parte alícuota del activo hereditario, resultante una vez deducidas las deudas del
causante, que la ley atribuye a determinadas personas, llamadas legitimarios". Ara be,
aquest autor, que fa referència al CC, dóna evidentment, en consonància a aquest cos
legal, una naturalesa real a aquesta institució. Diu: "Entendemos que la legítima,
precisamente en la ocasión más delicada, esto es, cuando el testador se limita a dejar
que actúe la atribución legal al legitimario, confiere a éste un derecho subjetivo de
igual contenido y estructura que el de un legatario de parte alícuota (...). En síntesis,
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a continuació, és, que en el dret civil català l'eficàcia d'aquests
llegats és purament obligacional98.

2.2. LA LLEGITIMA COM A DRET DE CRÈDIT.

Aquesta posició parteix també, paradoxalment, de l'assimilació de
la naturalesa de la Ilegítima a la figura del llegat de part aliquota",
però donant-li, aquest cop, una configuració més respectuosa amb
el dret propi, atorgant, doncs, a aquest llegat, una eficàcia
obligacional100.

pues, podemos afirmar, que el legitimario, por el solo hecho de la cualidad de tal que
le asigna la ley, es un destinatario 'ex lege' de parte alícuota del saldo activo de la
herencia (...). El legitimario tiene efectivamente derecho a una 'pars bonorum', que no
se podrá atribuir hasta que no se hayan deducido las deudas".

A les pàgs. 151 i 152, el propi PUIG BRUT AU pel que fa a la posició jurídica del
legitimari català entén que "si el testador se limita a eliminar la preterición,
mencionando al legitimario en lo que para tal efecto sea menester y deja que el mismo
reciba la legítima, en la forma en que la ley concede (les cursives són nostres), la
posición jurídica del legitimario será, en Derecho catalán como ya hemos visto que lo
era en Derecho común, equivalente a la del legatario parciario".
98 ROCA SASTRE, R. M., comparació i adaptació a la legislació del Derecho de
Sucesiones, de KIPP, T.V, vol. II, 1951, pàg. 145 i 146, explica que el llegat
d'eficàcia obligacional és el llegat "per damnationem" del Dret romà, mentre que el
d'eficàcia real coincideix amb el llegat "per vindicationem", i on s'explica també, que en
el real, la propietat de la cosa llegada l'adquireix el legatari directament del causant,
mentre que en l'obligacional, si bé el dret de crèdit s'adquireix des de la mort del
causant, l'adquisició de l'objecte del llegat no es produeix fins al moment del
cumpliment de la prestació. Fa notar, però, aquest autor, que en tots dos casos es
produeix una adquisició per causa de mort "y esto no solo a los efectos civiles, sino
incluso a los fiscales".
99 Assenyala SAGUER Y OLIVET, E., "Naturaleza jurídica...", RJC, op. cit., pàg.
174, que, com el legitimari no és hereu, ni ostenta sobre la Ilegítima una titularitat real,
la seva quota no pot ser altra cosa que un "llegat parciari", el titular del qual, d'acord
amb el dret romà, no succeeix el causant en els seus drets i obligacions, sinó solament
ostenta un crèdit contra l'hereu per l'import líquid de la seva quota.
100 Cfr. ROCA SASTRE, infra., nota 97.
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Els arguments de la doctrina favorable a aquesta opinió es centren a
descartar, d'una banda, tots els fonaments de la teoria que sitúa la
Ilegítima en l'àmbit real101 ; i, d'altra banda, a resaltar:

- que el legitiman té una acció personal per a reclamar la
Ilegítima a l'hereu102, que la pagarà a el.lecció seva, en béns o en
diners;

- que la hipoteca legal tàcita que es considera recau sobre els
béns de l'herència garantint el pagament de la Ilegítima, només té
cabuda en el marc de la conceptuació de la Ilegítima com a dret de
crèdit!03 .

101 Vid, les crítiques a l'apartat anterior.
102 Sense pronunciar-se obertament sobre la naturalesa de la Ilegítima, deixava veure
la seva posició CADAFALCH y BAGUÑÁ, Joaquín, Portuario de las acciones,
Barcelona 1856, pàgs. 156 i ss., al reconèixer a aquell legitiman que s'havia de dirigir
contra l'hereu, una acció exclussivament personal.

DURAN Y BAS, Memòria..., op. cit., pàg. 202 i ss., posa de manifest que: "Para la
liquidación de la legítima no se procedía antes en Cataluña á un juicio de
testamentaría: el ordinario era el que utilizaba, ora para pedirla, ora para reclamar su
suplemento: de algún tiempo a esta parte se utiliza el juicio voluntario de
testamentaría, considerando como heredero el legitimario (...). Tal opinión (la cursiva
és nostra), es, sin embargo, contraria al espíritu de la legislación catalana en materia de
sucesiones; (...) debería declararse que el legitimario no puede promover el juicio
voluntario de testamentaría". I afegeix a continuació: "Conforme al Derecho romano
tiene el legitimario para reclamar la legítima, la "condictio ex lege"; dejada la misma en
testamento, tiene la acción personal "ex testamento" (...)".

SAGUER, ibidem, pàg. 174, afirma que l'obligació de l'hereu és personal i alternativa i
que si el legitimari ostenta un "derecho de crédito, que sólo .puede hacer efectivo
contra el heredero o los sucesores de éste y nunca jamás contra los poseedores de las
fincas del caudal hereditario".

La procedència d'una acció personal per a reclamar "la Ilegítima, al marge de les
"garanties y preeminències del seu dret", es recollirà també en la Sentència del
Tribunal de Cassació de 10 de novembre de 1934, de la que és ponent Ricard DE
RABASSA PRAT:
103 L'Exposition de motivos de la Ley Hipotecaria, pàg. 104, assenyala que "el
legatario de género no tiene una acción real en virtut de la cual pueda reivindicar una
cosa determinada de la herencia; tiene sólo una acción personal, por la cual puede
obligar al heredero á que cumpla con la voluntad del testador; pero si bien esto es
cierto, también lo es que nuestro derecho, adoptando la innovación introducida por el
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Aquest constitueix el principal argument per afirmar la naturalesa
obligacional de la Ilegítima: la necessitat de garantir el seu
cumpliment. Un del principals valedors d'aquest argumenti04
assenyalava ja que la "si el derecho de hipoteca no existe sin una
cosa ajena que garantice al acreedor su derecho, desde el momento
que el del legitimario venía garantizado antes de la vigencia de la
ley Hipotecaria con una hipoteca general, legal, tácita, sobre todos
los bienes de la herencia, claro resulta que sobre tales bienes es
absurdo suponer pudiese tener, con independencia del de hipoteca,
derecho real de ninguna clase el legitimario, y por tanto, ni como a
coheredero, ni como simple codueño"105.

Emperador Justiniano, ha constituido como garantia de la obligación personal del
heredero, una hipoteca tácita en todos los bienes hereditarios; justo es, pues, que con
una anotacón preventiva ponga á salvo su derecho el legatario". En aquest sentit
ROMANÍ Y PUIGENGOLAS, Introducción al estudio del sistema hipotecario
español, Barcelona 1887, pàg. 17. També AGULLÓ Y PRATS, Buenaventura, índice
de la legislación hipotecaria de España e Islas adyacentes y su reglamento..., veu
"Sucesiones", "Heredero forzoso", "en Cataluña", 3a. ed., Madrid 1889, pp. 337 i ss.,
afegeix, consolidant la idea de crèdit: "Procuren los padres garantizar con hipoteca las
legítimas en el testamento que otorguen".
104 Trobem com a principal exponent d'aquest teoria, SAGUER i OLIVET, Emilio,
"Naturaleza jurídica de la legítima, según el Derecho de Cataluña", RDP, 1918, V,
pàgs. 168 i ss.
105 Afegia el propi SAGUER, op. cit., pàg. 172, que "la precedente consideración,
como manifestación del derecho vivo y puesto en ejercicio en nuestro pueblo, pesa
más, mucho más que todas las opiniones más o menos ingeniosas de los tratadistas
antiguos y modernos y, mientras no se destruya debidamente, queda en pie la
afirmación (...) de que el legitimario queda sin otra garantía que la de pedir la
anotación preventiva, como cualquier legatario".

En el mateix sentit s'expressaran, VIRGILI SORRIBES, "Heredero^ forzoso y
heredero voluntario: su condición jurídica (El llamado heredero forzoso no es
heredero)", RCDI, pàg. 484; PORPETA CLÉRIGO, "Naturaleza jurídica de las
legítimas", dins Estudios de Derecho Sucesorio, 1946, pàg. 354; URIARTE
BERASÁTEGUI, "Revisión de ideas (V): Legítima catalana", RCDI, 1950, pàg. 386.

Actualment LOPEZ BURNIOL, "Las limitaciones..." op. cit., pàg. 78, reflexa també
que abans de la LLH, el dret del legitimari es garantia amb una hipoteca tàcita, i
n'extreu la conseqüència de que existían, doncs, dos drets: un, el de Ilegítima, i l'altre el
de garantia. I si el de Ilegítima precissava per a la seva eficàcia "erga omnes" una
garantia real, era per no tenir aquest dret naturalesa real.
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- que els criteris de prescripció que segueix la doctrina en seu
de Ilegítima no es corresponen amb la consideració de dret real. En
aquest sentit, també manifesta SAGUER que "si de una manera
unánime (...) a la prescripción de la legítima se aplicaron los
principios de la extintiva o liberatoria, y no los de la adquisitiva, tal
proceder acusa que siempre unánimemente fue considerado
constituir la legítima un mero derecho de crédito"106.

A partir d'aquests arguments la naturalesa obligacional de la
Ilegítima no resulta qüestionada, però no hi ha, tampoc, unanimitat,
en la determinació de l'objecte sobre el que recau l'obligació.
D'aquesta manera, es parlarà, bé, d'un dret de crèdit sobre uns béns
- "pars bonorum" - que es podran valorar en diners, bé, d'un dret de
crèdit sobre un valor - "pars valoris"107 - que es concretarà en béns
o en diners.

Aquest criteri és el que recullirà amb posterioritat la IV Ponència del II Congrés,
Llibre del II Congrès, op. cit., pàg. 502: "No ignora la Ponència que si l'acció del
legitimari és merament personal, la inscripció en el Registre no pot pas modificar la
seva naturalesa convertint-la en real".
106 SAGUER, op. cit., pàg. 176, explica a continuació: "Para la prescripción de los
derechos legitimarios, se hace aplicación, por abogados y tribunales, de una manera
universal y sin excepción de ninguna clase, de los principios de la llamada prescripción
extintiva, no de la adquisitiva; o sea, lo mismo, de los principios de la prescripción que
sólo reza con respecto a la extinción de los derechos de obligación y no de los que
tienen cabida con respecto al dominio y derechos reales. Y así es de ver cómo en todas
las sentencias del Tribunal Supremo en que se ha declarado prescrito el derecho a
reclamar legítima o suplemento de ella, se ha aplicado siempre el "usage omnes
causae", con los solo requisitos de la prescripción extintiva, o sea, lo mismo, teniendo
en cuenta los tres requisitos únicos que se requieren para tal prescripción, esto es, d
ehaber nacido la acción, de haber estado en situación de ejercitarla la persona a quien
competía, y de haber transcurrido los treinta años fijados en dicho usage. Y sin
embargo, si el derecho de legítima fuese de naturaleza real (condominio o coherencia),
no podia tener lugar su prescripción hasta que el adversario, esto es, el heredero, diese
origen a la acción mediante la lesión del derecho de legítima (...) exigiéndose, en su
consecuencia, un acto de interversión por parte del heredero".
107 Parlem de valor, entenent que, des del moment en que atenent a la Constitució de
1585 es pot pagar la Ilegítima en béns o en diners, la idea de valor planeja sobre les
opinions dels juristes catalans, encara que fortament influenciats pel dret comú, que
posa l'accent en els béns.
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En el primer sentit, el legitimari serà un creditor d'una determinada
part dels béns: el dret de Ilegítima es configura com un dret de
crèdit a una part dels béns "in natura" que l'hereu podrà pagar en
diners. En aquest sentit DURAN Y BAS, al comentar les
característiques pròpies de la institució legitimaria a Catalunya,
sota la incidència de les Constitucions i el "Recognoverunt" explica
que: "Se ha controvertido extensamente, con este motivo, acerca de
si la legítima era 'pars hereditatis' o 'pars bonorum1, para sostener en
el primer caso que el legitimario como heredero es parte legítima
para promover el juicio voluntario de testamentaría (...); y para
pretender en el segundo que, mero acreedor, el legitimario, no
tiene derecho a promover aquél juicio, mayormente si hay
prohibición en el testamento". Afegeix aquest autor, que malgrat el
Tribunal Suprem s'ha inclinat, de vegades, per la primera opinió,
aquesta resulta "sin embargo contraria al espíritu de la legislación
catalana en materia de sucesiones"108.

108 DURAN Y BAS, M., Memoria..., op. cit., pàg. 202 i ss., (les cursives són
nostres).

La Ressolució de la Direcció General dels Registres de 28 d'octubre de 1907 posa de
manifest la pol.lèmica, sense entrar però en el fons: "En tal supuesto no hay para qué
ocuparse en el presente caso de la cuestión que de antiguo divide a los tratadistas de
derecho catalán, y que en este Expediente sostienen también con opuesto criterio el
Registrador y el Notario recurrente, acerca de si la legítima en Cataluña es 'pars
hereditatis' o 'pars bonorum', y consiguientemente si los legitimarios son herederos con
el heredero instituido de los bienes de la herencia, o solamente acreedores de ésta".

Respecte d'aquesta opinió, VALLET, "Contenido cualitativo...", op. cit., pàg. 68, que
DURAN i BAS, al fer aquesta afirmació "confundía 'pars bonorum', con 'pars valoris',
o 'pars valoris bonorum1". Entenem nosaltres, que si ens atenim al significat estricte
que la doctrina recent ha donat a aquests termes - "pars valoris" com a dret de crèdit;
"pars bonorum" com a quota de béns obtinguda en copropietat -, resulta obvi que
DURAN Y BAS no s'ajusta als mateixos; ara bé, pensem que amb el concepte de "pars
bonorum" es fa referència únicament a l'objecte del dret sense prejutjar el dret sobre el
mateix. Així, DURAN Y BAS, Memòria..., op. cit., pàg. 204, considera al legitimari
com a creditor però de una part dels béns quan assenyala: "Por medio de la facultad, al
heredero concedida, de pagar la legítima en dinero en vez de hacerlo en cuerpos
hereditarios ( y también aquí debe consignarse en rectificación de otro erróneo
concepto, que el privilegio no consiste en poder pagar la legítima en fincas o mejor
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En el fons, i a partir de la Constitució de 1585, que permet a l'hereu
pagar la Ilegítima en diners o en béns, s'està parlant de la mateixa
naturalesa obligacional, i situant la discusió únicament en la
qualificació d'aquesta obligació com a facultativa - es deuen béns,
però el deutor es pot alliberar pagant diners -, o com alternativa - es
deuen béns o diners en pla d'igualtat -.

2.3. LA TEORIA DE LA LLEGITIMA "PARS VALORIS
BONORUM" I LA "MENCIÓ" DE L'ARTICLE 15 DE LA
LLEI HIPOTECÀRIA.

Especial rellevància, cobra, una nova concepció de la naturalesa de
la Ilegítima que apareix amb força de la ma de ROCA SASTRE, i

en cuerpos hereditarios en lugar de hacerlo en dinero, sino al contrario ), la unidad
de patrimonios no se quebranta". . _

En un sentit semblant, FALGUERA, Félix M., Conferencias de Derecho catalan
dadas en el Ateneo Barcelonés, ed. barcelona, 1889, la. Conferencia, pàgs. 16 i ss.,
assenyala que "el espíritu de la legislación catalana rechaza toda idea de continuación
de la-persona del difunto fuera del heredero universal por él elegido: los demás hijos
no se consideran partícipes en esa sucesión universal, por más que tengan una parte
de los bienes...". I afegeix que no té el legitiman "acción real, no puede usar la
petición de herencia, ni la división Tamiliae erciscundae', ha de limitarse a la
'expletoria', que se dirige contra la persona del heredero, y por lo mismo no puede
intentar el juicio de testamentada".
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que es reflectirà, d'una banda, i en especial, en l'àmbit registrai, i
d'una altra banda, en el propi procès compilador 109

La configuració de la Ilegítima com el que s'ha anomenat "pars
valoris bonorum", no pot ser més correctament definida que per
part del seu formulador. ROCA SASTREÜO ho explica així: "La
legítima atribuye en principio a los legitimarios una titularidad
sobre una parte del valor en cambio del patrimonio hereditario
líquido"^ , o més concretament, "la legítima tiene la naturaleza
propia del derecho real de realización de valor que afecta, a modo

109 LOPEZ BURNIOL, op. cit., pàg. 78, es planteja quin significat va tenir en el
procés de configuració de la Ilegítima catalana la posició de ROCA SASTRE, que
determinà tant la inclussió del text de l'art. 15 LLH, com de tota la regulació de la
Ilegítima continguda en la CDCC. Segons aquest autor, la intervenció d'aquest jurista,
suposa "un cambio de sentido en el proceso multisecular de evolución de la legítima;
se refuerza la posición del legitimario y, en la medida que ello ocurre, se produce tal
vez una cierta involución que quizá no concuerde de forma absoluta con la tradición
jurídica catalana". El mateix autor (pàg. 77), sintetitza el pensament de ROCA
SASTRE de la següent manera, posant de manifest la motivació de l'autor, en la seva
preocupació per la manca de garanties registráis pel legitiman a partir de la LLH : "La
legítima catalana no es "pars bonorum", pero tampoco es "pars valons", pues en este
caso no tendría acceso al Registro, y ha de tenerlo para que el legitimario tenga
protección eficaz, luego hay que buscar una salida intermedia que, de una parte,
asegure el acceso registrai de la legítima, y, de otra, no convierta al legitimario en
cotitular de una 'pars bonorum'. Para articular esta salida intermedia, Don Ramón
ROCA utilizó un concepto que, como hipotecarista, le era bien familiar (el derecho de
realización de valor) formulando la teoria de la legítima 'pars valoris bonorum': la
legítima confiere al legitimario la titularidad sobre un valor economico o dinerario fijo
o taxativo, que está subsumido o compenetrado en todos los bienes de la herencia; la
legítima tiene, pues, la naturaleza jurídica propia de un derecho real de realización de
valor que afecta, a modo de carga o gravamen, todo el patrimonio hereditario" (les
cursives són nostres).

Per a PUIG SALELLAS, "Notes..." op. cit., pàg. 216, resulta évident que "el tombant
decisiu per a arribar als plantejaments avui dominants ve amb ROCA SASTRE 5 la tesi
que concep la Ilegítima com a 'pars valoris bonorum', que, no rebutjant, ans al contrari,
la tesi del dret de crèdit, completa la seva posició amb una pretesa acció real sobre
l'herència i, més específicament, en matèria d'immobles, amb la menció legitimaria de
l'art. 15 de la LLH".
110 ROCA SASTRE, R.M., "Naturaleza...", op. cit., RDP, 1944, pàgs. 184 a 209.
111 La cursiva és nostra.
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de "carga o gravamen' a todo el patrimonio hereditario. No es la
legítima ni titularidad hereditaria, ni ereditila!, ni 'pars bonorum1,
sino 'pars valoris bonorum'. Tiene la misma contextura o calidad
intrínseca de todos los derechos de realización de valori 12 , y, por
consiguiente, del derecho real de hipoteca; si bien se diferencia de
esta que en la hipoteca el derecho de realización de valor se
produce en 'funciones de garantia1 del cumplimiento de una
obligación, o sea con una accesoriedad tan enérgica que le resta
autonomía, mientras que, en la legítima es la titularidad sobre el
valor que surge de un modo independiente o autónomo"^ 13 Com
a conseqüència entén que "la legítima afecta con carga real a modo
de una hipoteca general y solidaria sobre todos los bienes de la
herencia", per tant "la pretendida hipoteca es la legítima misma, sin
diferenciación entre lo garantizado y la garantía"

112 El mateix ROCA SASTRE havia formulat ja aquesta teoria, de manera incidental,
en les Sentències del Tribunal de Cassació de Catalunya de 22 de març i de 20 de juliol
de 1937, de les que fou ponent. En la primera declarava que amb les reformes
introduïdes en el sistema legitiman romà per les Constitucions de 1363 i 1585 "quan és
adjudicada directament per la llei, la Ilegítima atribueix una titularitat sobre una fracció
del valor en canvi de l'herència líquida o, com es diu en la tècnica moderna, un dret de
realització de valor, assimilable amb el que, amb funcions de garantia, constitueix el
dret d'hipoteca, i que està protegit per una acció real dirigida a l'efectivitat d'una 'pars
valoris bonorum'". En la segona es remet a l'anterior: "Segons la sentència d'aquest
Tribunal de Cassació, de 22 de març d'enguany, la Ilegítima implica una titularitat
sobre una quota del valor en canvi de l'herència líquida o 'pars valoris bonorum'".
113 Ens diu aquest autor que s'ha de distingir entre la "propiedad de las cosas" i la
"titularidad de su valor". Explica a continuació que "al hablar de dominio y de los
derechos reales, y, en general, de la titularidad o señorío sobre las cosas, concebimos
estas en su expresión física o material (valor en uso), apareciendo sólo
circunstancialmente su apreciación económica o dineraria (valor en cambio) (...). Es
indiscutible que a aquella doble consideración del valor de los. bienes corresponde,
respectivamente una titularidad separada. Al propietario le pertenece una cosa como
objeto físico o material, pero además le corresponde, como elemento posiblemente
diferenciado, el valor económico, en venta o en cambio, de la misma cosa. Así sucede
con la hipoteca".
114 ROCA SASTRE, R. M. - ROCA-SASTRE MONCUNILL, L., Derecho
hipotecario, III, 7a. ed., Barcelona, 1979, pàg. 904 i ss.
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En aquest context, es fa necessari l'adopció d'un mitjà que permeti
al legitiman fer constar el seu dret real en el Registre, i per a això
serà necessari reformar la Llei Hipotecària: la reforma de la Llei
Hipotecaria, l'any 1944, introdueix, en l'article 15Ü5 5 la figura de
la menció legitimàrial 16 ? com a medi per fer constar al Registre -

El règim registra! de la menció legitimaria, establert per aquesta Reforma en l'article 15
LH, es declara de manera expressa aplicable als drets dels "legitimarios sujetos a la
legislación especial catalana". La Compilació catalana, ho confirmará en l'article
140.1.

NAVARRO AZPEITIA, Fausto, "Asignación para pago y concreción en garantía de
legítimas", La Notaría, 1945, pp. 283 i ss., entén que "la afección de todo el
patrimonio al pago de las legítimas nace de la ley y de la naturaleza del mismo derecho
de los legitimarios (...) sin necesidad de acto constitutivo alguno independiente del
título de la sucesión y de las operaciones sucesorias"; la concreció de l'afecció no
constitueix "una garantía especial, sinó una simple reducción o contracción a una
porción concreta de bienes hereditarios (...); o sea, un proceso de acotamiento del
grupo libre y del grupo afectado de bienes...". Així, es concreta respecte de tercers la
garantia del pagament de la Ilegítima sobre determinbats béns, però "inter partes"
seguiran, per la pròpia naturalesa de la Ilegítima globalment afectats tots els del cabal
hereditari. En el mateix sentit, amb posterioritat, PÉREZ TORRENTE, José Antonio
"El suplemento de legítima en la Compilación y en la Ley Hipotecaria", dins de
Estudiós sobre la legítima catalana, op. cit., pàg. 251, assenyala: "La legítima no es
un derecho de constitución registrai, es decir, que la afección real por legítima no nace
de la inscripción en el Registro de la propiedad, sinó que es inherente al propio
derecho, esté o no inserito (problema distinto es si afectará a terceros protegidos por
la fe pública registrai)".
115 L'art. 15. 1 LH estableix: "Los derechos del legitimario de parte alícuota que no
pueda promover el juicio de testamentaría por hallarse autorizado el heredero para
pagar las legítimas en efectivo o en bienes no inmuebles, así como los de los
legitimarios sujetos a la legislación especial catalana, se mencionarán en la inscripción
de los bienes hereditarios".
116 ROCA SASTRE, ibidem, pàg. 894 i ss., entén que la Reforma Hipotecaria de
1944, al regular en l'art. 15 la menció de les Ilegitimes de dret català, no innova el
règim anterior en quant al mode de fer constar les Ilegitimes en el Registre de la
Propietat, encara que en aquest precepte, opina l'autor, la paraula menció és utilitzada
amb "incorrección técnica. Las legítimas se inscriben al modo que se inscriben las
afecciones fideicomisarias y demás elementos de trascendencia real integrantes de un
acto inscribible".

Per la seva banda, LACRUZ, Elementos de Derecho Civil, V, Derecho de Sucesiones,
op. cit., pàg. 499, assenyala que "la ley llama aquí 'mención' a un asiento con un valor
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seguint amb l'afany asseguradorll? - el dret del legitiman català a
la Ilegítima.

Aquesta menció registrai "afecta a todos los inmuebles inscritos;
cuando la afección se concreta, actúa sólo sobre determinados
bienes sobre los cuales el legitimario puede hacer efectivo de forma
preferente su derecho. Ello no quiere decir que los demás bienes
queden desafectados, sino que únicamente los terceros adquirentes
de los immuebles en estas condiciones quedan protegidos por la fe
pública registrai, aunque "inter partes" (heredero-legitimario) sigan
globalmente afectados al pago de la legítima todos los bienes del
caudal hereditario"! 18 .

Però cal remarcar que aquesta afecció funciona solament en
aquelles situacions mencionables. I aquestes situacions es
redueixen a una: aquell supòsit en que el causant deixa la seva
Ilegítima mitjançant l'anomenat llegat simple de Ilegítima.

Per tant, aquesta menció actúa solament en el supòsit en que la
Ilegítima requereix una garantia especial pel seu pagament:

semejante a la inscripción de un derecho atipico de garantía (ROCA SASTRE habla de
una hipoteca general o solidaria sobre todos los bienes de la herencia, preexistente, y
que la LH confirma frente a terceros), y con efectos limitados en el tiempo."
117 En VExposición de Motivos de la Reforma Hipotecaria de 1944, es posava de
manifest que després de la Reforma "los legitimarios obtienen una protección sólida y
eficaz, parangonable a la del acreedor hipotecario".

En aquest sentit, ROCA TRÍAS, E., Nativa i contingut..., op. cit., pàg. 128, observa
que "els autors clàssics catalans, consideraren, erròniament, que el legitimari tenia un
dret de crèdit sobre una 'pars bohorum1 de l'herència; també els poojectes semblen
inclinar-se per aquesta postura". Y assenyala al respecte ( ROCA TRIAS, E.,
"Configuració... ", dins de Estudiós sobre la legítima catalana, op. cit., pàg. 44 ), que
la "equivocada calificación" que d'alguns Projectes es deriva d'assimilar al legitimari
dintre Ja categoria de condòmin dels béns hereditaris: "no reside tanto en la pura
construcción teórica, sino en la necesidad práctica de asegurar el derecho del
legitimario, cuando aún no existía el famoso artículo 15 de la Ley Hipotecaria de 1944
y los Registradores solían mencionar de oficio el derecho de los legitimarios".
118 ROCA TRIAS, Comentari a l'article 140 CDCC, dins de Comentarios..., op. i loe.
cit., pàg. 199.
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solament en el cas en que consituteix pròpiament obligació de
Ilegítima.

La conclusió resulta òbvia: aquesta menció pretén substituir la
garantia que les anomenades hipoteques legals tàcites atorgaven a
la Ilegítima - assimilada al llegat de gènere o quantitat -119. La seva
aplicació es produeix en els mateixos supòsits en els que
funcionava la protecció hipotecària de la hipoteca legal tàcita120 que
establia la responsabilitat solidària dels béns de l'herència.

Així doncs, l'existència d'aquesta menció no fonamenta, en absolut,
la teoria de la "pars valoris bonorum":

- en primer lloc, perquè, malgrat l'opinió d'un sector de la
doctrina, la menció de la Ilegítima en el Registre de la propietat, no
implica necessàriament l'atribució de naturalesa real a aquesta
institució121. Entenem, al respecte, que la naturalesa d'una institució

119 Recordem que aquesta hipoteca legal tàcita, havia estat substituïda per als llegats
per una anotació preventiva, que constituïa una garantia singular.
120 Ara bé, ROCA SASTRE, op. cit., pàg. 892, precisa però que aquest article
solament té aplicació a Catalunya "cuando el heredero se halle autorizado, en virtud
del art. 137.1 de la Compilación del Derecho Civil especial de Cataluña, a pagar la
legítima en dinero o en bienes no inmuebles, pues, por ejemplo, respecto del
legitimario o legitimarios instituidos herederos o designados legatarios, o que hubieren
recibido la legítima por donación, no entrará enjuego dicho artículo 15 de la ley".
121 VIRGILI SORRIBES, "Heredero forzoso y heredero voluntario: su condición
jurídica (El llamado heredero forzoso no es heredero)", RCDI, 1945, pàg. 484,
considera que "la otra tesis, adoptada por el Código civil alemán y por el austríaco y,
aunque discutible, por el Derecho catalán, de que el legitimario tiene un simple crédito
contra el heredero, no dudamos en reputarla como más técnica, como más conforme
con la naturaleza de las cosas y con la intuición popular". I afegeix, que "Los'intereses
de los legitimarios quedan perfectamente garantidos en Cataluña con la aplicación de
la nueva Ley Hipotecaria".

Tampoc en les Ressolucions de la Direcció General deis Registres s'ha entès resolt el
problema, i s'aplica l'article 15, al marge d'aquesta qüestió. Com a mostra, la ressolució
de 27 de març de 1952 declara que "sin necesidad de abordar el estudio de la legítima
catalana (...) no ha lugar que se cancele la mención, conforme al artículo 88 del
Reglamento, sin que la interesada (la legitimaria) expresamente lo consienta, o perciba,
o renuncie, se declare satisfecha de su legítima o recaiga sentencia firme que así lo
ordene".
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civil vé determinada per la seva regulació substantiva i no per les
possibles garanties que la legislació hipotecària pugui aportar122 : en
aquest sentit, l'article 15 de la LH no ens pot servir per definir la
naturalesa de la Ilegítima catalana123 ;

122 PORPETA CLÉRIGO, Florenci, "Naturaleza jurídica de la legítimas" dins,
Estudios de Derecho Sucesorio, publicats pel Collegi de Notaris de Barcelona, 1946,
s'inclina per considerar la Ilegítima, en el cas de l'existència d'una afecció real, com un
crèdit garantit. Diu el següent: "Si se enlazan los dos conceptos de 'pars valoris1 y 'pars
bonorum' en un complejo 'pars valoris bonorum', tendremos que ir a parar, como
consecuencia ineludible, a que de unos determinados bienes se extraiga su propio
valor. No que se ponga en lugar de ellos una suma de dinero de cualquiera otra
procedencia (pues entonces estaríamos en la hipótesis de 'pars valoris' pura), sino que
se reduzcan a metálico, para que sea su mismo precio el que quede subrogado en lugar
de la cosa. Ahora bien, esto exigiría, o que la forma normal de pago de la legítima
consistiera en una forzosa enajenación de los bienes hereditarios o que el derecho de la
legítima, por su propia naturaleza, estuviese asegurado con una afección real por
ministerio de la ley. Lo primero no ocurre nunca. Lo segundo supondría una anotación
preventiva (incompatible con el derecho que al legitimario otorgan las leyes para
promover el juicio de testamentaria) o a una hipoteca. Y en ambos casos quedaría
desvanecido el pretendido carácter autónomo de la titularidad sobre el valor, y
convertida ésta, como no puede ser menos, en un simple derecho accessorio".
123 URIARTE BERASÁTEGUI, José, "Revisión de ideas (V): Legítima catalana",
RCDI, 1950, pág. 386, analitzant les repercussions de l'article 15 de la Llei Hipotecaria
entén que "si el derecho civil configurase la legítima catalana considerando a herederos
y legitimarios como coherederos, se inscribirían los bienes inmuebles de la herencia
como formando parte de la masa hereditaria en la que aparecerían como cotitulares de
un derecho hereditario abstracto. No procedería la división hereditaria sin la
concurrencia del heredero y los legitimarios".

Afegeix aquest autor, al tractar l'art. 15 LLH, abans de la CDCC que, no atorga una
determinada naturalesa a la Ilegítima, en tant en quant "el Registro no crea ni define
derechos, sino que publica su existencia extrarregistral". I no pot succeir mai que el
legislador hipotecari "alegando dar efectos regístrales no obstante ser extraños al
sistema registra!, legisle civilmente". Aquest art. 15 dóna als legitimaris una protecció
parangonable a la "del acreedor hipotecario".

En aquest mateix sentit, la IV Ponència del II Congrés, Llibre del II Congrés, op. cit.,
pàg. 502, afegeix, al comentar aquest article 15 LH: "Segons la LLei Hipotecaria,
durant cinc anys a comptar des de la inscripció, el legitimari pot fer valer el seu dret
enfront d'un tercer. La legislació civil substantiva mai no ha concedit tant al legitimari;
no hi ha cap motiu, doncs, perquè la legislació hipotecària, que és accessòria de la
civil, creï un sistema legitimari autònom. No ignora la Ponència que si l'acció del
legitimari és merament personal, la inscripció en el Registre no pot pas modificar la
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- en segon lloc, perquè la regulació substantiva aplicable a
aquesta Ilegítima continua essent la reflectida en les Constitucions
catalanes124 ;

- en tercer lloc, i lligat amb els dos anteriors, perquè, com ja
hem assenyalat, aquesta menció no és res més que la concreció
d'aquella hipoteca legal tàcita que tradicionalment s'ha reconegut
sobre la Ilegítima.

On sí es reflectirà la nova teoria serà en el procés Compilador, en
concret en el Projecte de Compilació de 1955125, en el que la

seva naturalesa convertint-la en real." I afegeix que "un cop fixada amb claredat a la
Compilació l'afecció que la Ilegítima projecta sobre els béns immobles inscrits, cal
superar la pregona manca de cohesió en què es mouen ambdós ordenaments, el civil i
l'hipotecari. Com a conseqüència hauran d'esmentar-se en la inscripció dels béns
hereditaris els drets de tots els legitimaris que el causant no hagués instituït hereus o
a favor dels quals el causant no hagués disposat llegat o assenyalat o assigant
quantitat o béns en concepte de Ilegítima o imputable a ella" (la cursiva és nostra).

Ademes la Ponència en un intent clarificador estima que "aconseguiríem una notable
aproximació de la legislació hipotecària a la naturalesa dels drets del legitimari si hom
rectifiqués l'actual redacció en els següents termes: Art. 15 ' Hom farà constar en là
inscripció dels béns hereditaris els drets del legitimari de part aliquota, quan el dit
legitimari no pugui promoure el judici de testamentària per tal com l'hereu és
autoritzat per a pagar les Ilegitimes en efectiu o en béns mobles, així com també hom
farà constar l'afecció de l'article 140 de la CDCC"1 (la cursiva és nostra).
124 De les que es desprèn, com hem vist, aquesta naturalesa obligacional.

Així, malgrat la vigència d'aquest article 15 LH, la jurisprudència del Tribunal Suprem
continua mantenint la teoria de la Ilegítima com a dret de crèdit. Així ho veiem en les
Sentències de 10 d'abril de 1947, en la que es qualifica la Ilegítima com a deute de
l'herència; la sentència de 5 de juliol de 1949 en que es declara "siendo la legítima un
crédito contra la herencia, y resultando confundida en una misma persona, la posición
de acreedor, por ser legitimario, y deudor, por ser heredero fiduciario"; també la
sentència de 24 de març de 1962, que encara que posterior a la CDCC resol un supòsit
anterior, declara que "en realidad es un débito de la herencia y el legitimario un
acreedor desde que se origina su derecho al abrirse la sucesión", encara que amb
posterioritat atribueixi els fruits o interessos al legitimari des de la mort del testador
perquè "aquél tiene la consideración de ser condómino con el heredero".
125 Reproduït al "Número especial dedicado al Proyecto de la Compilación del
Derecho Civil especial de Cataluña", RJC, septiembre - diciembre 1956.
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intervenció de ROCA SASTREresultarà decisiva i en el que es
recullirà fidelment la teoria de la "pars valoris bonorum".

Així, en l'article 273 s'estableix que "la legítima confiere por
ministerio de la ley el derecho a obtener en propiedad, en la
sucesión del causante, un valor patrimonial de la cuantía que
determina el artículo 283, y que deberá atribuir el causante a sus
legitimarios a título de institución hereditaria, de legado, de
donación o de otra manera". Afegint en l'article 297 l'afecció real de
tots els béns de l'herència al pagament de la Ilegítima, a manera
d'hipoteca general o solidaria, per acabar dient que, "en
consecuencia corresponderá al legitimario acción real para
reclamar la legítima, sin perjuicio de las demás acciones que le
competan según sea la forma empleada por el causante al
atribuirla"126, descartant la interposició per part del legitimari del
judici de testamentaria (article 297.4). I afegint en el segon
paràgraf: "Concretada la garantía de la legítima en determinados
bienes inmuebles de la herencia, el legitimario, de acuerdo con el
artículo 15 déla Ley Hipotecaria, podrá perseguir preferentemente
estos bienes"127.

El text de 1952.- redactat per Jaime MANS PUIGARNAU (Cfr. CAMPS ARBOIX,
-Joaquín de, Historia del Derecho catalán moderno, Barcelona 1980, pàg. 321) -, fou
rebutjat pel pie de la Comissió, i s'acordà el nomenament d'una subcomissió amb
l'encàrrec d'elaborar un nou Projecte de Compilació. Dintre d'aquesta subcomissió -
l'anomenada "Comissió petita" -, s'encarregà a ROCA SASTRE la part referent a les
successions. El resultat d'aquest treball fou el "Proyecto de Compilación del. Derecho
civil especial-de Cataluña"; amb aquest títol es publica el .1956, en-un número
extraordinari de la Revista Jurídica de Catalunya; posteriorment, el -1958 s'edita a
Barcelona, qualificant-se.d'avantprojecte en el CS.
126 No succeeix el mateix en l'article 122 de la CDCC que eludeix la menció a
l'adquisició "en propiedad' de la Ilegítima, amb la qual cosa la idea de titularitat sobre
el valor no queda reflectida. Això permet, que en el Codi de Successions, que com
veurem, adopta clarament per a la Ilegítima la naturalesa obligacional es mantingui la
mateixa redacció de l'article 122.
127 L'article 314. 1 del Projecte de 1955 assenyala que "La acción para exigir la
legítima y su suplemento prescribirá a los 30 años a contar de la muerte del causante".
Assenyala, doncs, aquest article, el mateix termini de prescripció per ambdues
situacions, encara que per a la Ilegítima s'atorga acció real, mentre que per a la
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Amb la regulació del Projecte la naturalesa de la Ilegítima adquireix
unes connotacions especials:

- constitueix un deure del causant: "deberá atribuir el
causante a sus legitimarios";

- opera, doncs, exclus s ivament en la successió testada;

- es reconeix al causant la tradicional facultat d'atribuir la
Ilegítima per qualsevol títol;

- atorga al legitimari un dret real sobre un valor determinat
del patrimoni hereditari: "derecho a obtener en propiedad, en la
sucesión del causante, un valor patrimonial";

- es reconeix a aquest legitimari acció real per reclamar aquest
valor;

- es garanteix aquest dret amb l'afecció real solidària dels
béns de l'herència. En conseqüència, el legitimari podrà perseguir
tots aquests béns - amb la possibilitat de concretar la seva
preferència sobre determinats béns, a l'empar de l'article 15 LH -.

reclamació del suplement, l'article 297.3 del Projecte li atorga solament "acción
personal para exigirlo".
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CAPITOL III

LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE CATALUNYA.

1. LA NATURALESA DE LA LLEGITIMA EN LA
COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE CATALUNYA.

Amb la promulgació de la Compilació de Dret Civil de Catalunya,
l'any 1960, s'obra un nou període en el tractament de la naturalesa
jurídica de la Ilegítima, caracteritzat bàsicament per l'existència
d'un concret text legal de referència on fonamentar les diferents
posicions, i on la teoria de la "pars valoris bonorum" s'erigirà - en
principi i sens perjudici de puntualitzacions posteriors - com a
teoria dominant.

La redacció dels diferents articles que composen la regulació de la
Ilegítima en la Compilació, i, en concret els articles 122 i 140

77



CDCC, posen de manifest, als efectes que tractem, els següents
aspectes:

En primer lloc, en l'article 122 CDCC es confirma el contingut de la
Constitució de 1363 de Pere III, configurant la Ilegítima com el dret
a obtenir un valor en la successió del causant, que aquest pot
atribuir per qualsevol títol128. En conseqüència es confirmen,
l'eliminació de la consideració de la Ilegítima com una "pars
hereditaris"129, en tant que el causant pot atribuir la Ilegítima per
qualsevol títol., l'eliminació de la consideració de la Ilegítima com a
"pars bonorum"130, en tant que s'explicita el concepte de valor,
apuntat ja per la doctrina anterior; i, l'eliminació de la configuració

128 El contingut de l'art. 122 CDCC és el següent: "La Ilegítima confereix per
ministeri de la llei a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant
un valor patrimonial que aquest els podrà atribuir a títol d'institució hereditària, llegat,
donació o de qualsevol altra manera".
129 La Constitució de Pere III a les Corts de Montçó, el 1363, que derogà el sistema
de la Novella 115 tot admetent que la Ilegítima es deixés per qualsevol títol i no per
títol d'hereu, fa que aquesta deixi de ser successió forçosa i, per tant, "pars
hereditatis". En aquest sentit, PUIG SALELLAS, Josep M., "Notes sobre l'eventual
reforma de la Ilegítima", op. cit., pàg. 214 i ss.

VALLET DE GOYTISOLO, J., "Contenido cualitativo de la legítima de los
descendientes en el Código Civil", ADC, 1970, I, pàg. 14, manifestava amb
anterioritat: "Legítima 'pars hereditatis1 es tanto como legítima 'cuota de herencia1, o
sea, parte aliquota del 'universum ius', con todo su activo y su pasivo", i en aquest
sentit opina l'autor, que la Ilegítima no ha estat mai una "pars hereditatis".
130 Aquestes dues qüestions resulten evidents: el legitimari no és un hereu, descartant,
doncs, definitivament la teoria de la "pars hereditatis", i la Ilegítima tampoc és una
titularitat sobre quota concreta de béns, sinó, en tot cas, i com l'article 122 deixa clar,
un valor, de manera que a allò que el legitimari pròpiament té dret, no és als béns "in
natura", sinó al valor d'aquests béns, descartant doncs la teoria de la "pars bonorum"
en la seva accepció de titularitat sobre els béns.

Així ho reconeixen CONDOMINES VALLS, Francisco de A., - FAUS ESTEVE,
Ramón, Derecho civil especial de Cataluña, comentari als articles 122 a 146,
Barcelona, 1960, pàg. 178: "Leyendo al definición del articulo 122 se aprecia ya de
modo inmediato que la legítima en el Derecho especial de Cataluña consiste en part del
valor de los bienes y nunca en parte de los bienes mismos".
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de la Ilegítima com a obligado del causant™. Es confirma, d'altra
banda, la idea de la Ilegítima com a dret sobre la successió del
causant, com un dret sobre l'herència.

En segon lloc, en l'article 137 CDCC es recull el principi inspirador
de la Constitució de 1585 atorgant a l'hereu - i, com veurem,
extenent-la a a d'altres subjectes - la facultat d'elecció en el
pagament de la Ilegítima o el seu suplement132. Aquesta facultat es
configura com alternativa™.

En tercer lloc, s'imposa, en l'article 140. 1 CDCC, una afecció real
de tots els béns de l'herència al pagament™ de la Ilegítima135 i, en

131 Recordem que el precedent immediat d'aquest article - Projecte de 1955 -,
assenyalava aquesta facultat del causant com una obligació.
132 Aquest article 137 CDCC disposa: "La Ilegítima o el seu suplement es podran
pagar en diners o en béns de l'herència, a elecció de l'hereu que hagi de satisfer una
cosa o altra, sempre que no hagi correspost als legitimaris de percebre-les per via
d'institució, de llegat, d'assenyalament o d'assignació de cosa específica o donació.
Començat el pagament en diners o en béns, el legitiman podrà exigir la resta en la
mateixa forma inicial. ;

L'hereu, les persones facultades per a efectuar la partició, per a distribuir l'herència
i per assenyalar i pagar Ilegitimes, podran optar pel pagament en diners, eticara que
no n'hi hagi a l'herència. Si optaven pel pagament en béns i el legitiman no es
conformava amb els que aquell hagi assenyalat, decidirà el Jutge competent, en acte de
jurisdicció voluntària".
133 La redacció d'aquest article ens inclina per la consideració de l'obligació entre
hereu i legitknari -en d'cas" de que entenguem que aquesta existeixi- com alternativa a
diferència de la mateixa opció que s'atorga a l'hereu obligat al pagament d'un llegat de
part aliquota, que es configura.com a facultativa. Així l'article 224 de la CDCC
assenyalava: "El llegat de part aliquota" atribueix al legatali el dret que li siguin
adjudicats béns de l'actiu hereditari líquid, determinat d'acord amb les normes de la
quarta falcidia, salvant la deducció de despeses funeràries, pel valor de la seva quota i
segons les regles de formació de lots en la partició; però l'hereu podrà optar per
pagar-li en diners encara que no n'hi hagi a l'herència, i serà d'aplicació el que
ordena el segon paràgraf de l'article 203".
134 I remarquem aquí l'utilització del terme pagament, clarament obligacional.
135 L'art. 140 CDCC queda de la següent manera: "Tots els béns de l'herència són
afectes al pagament de la Ilegítima llevat el que disposa la Llei Hipotecària. En
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el mateix article in fine, es descarta explícitament la interposició
del judici de testamentària per part del legitimari apartant tota idea
de condomini amb l'hereu136. La configuració d'aquesta afecció serà
discutida per la doctrina: un sector l'entendrà com a manifestació de
la naturalesa real de la Ilegítima; un altre, ho farà com a clara

conseqüència, correspondrà al legitimari l'acció real per a reclamar la Ilegítima,
sens perjudici de les altres accions que li competeixin en cada cas.

El suplement de Ilegítima solament confereix al legitimari acció personal per a exigir-
lo.

El dret a la Ilegítima no autoritza a promoure el judici de testamentària, però el
legitimari podrà demanar que sigui anotada preventivament en el Registre de la
Propietat la demanda en què reclami la Ilegítima o el seu suplement".

Aquesta idea de l'afecció real, apareixia ja en l'article 283 del Projecte de 1930, i es
reproduïa en l'article 297 del Projecte del 1955. Ara bé, hem d'advertir que el Projecte
de 1955, parlava d'afecció dels béns hereditaris amb càrrega real, concepte que va
desaparèixer a la Compilació, que parlava solament d'afecció.
136 Criticarà l'apreciació ROCA TRIAS, E., "Configuración..", op. i loe. cit., pàg. 63:
"Consideramos vacía la afirmación de ROCA SASTRE de que el legitimario no puede
promover el juicio de testamentaria porque se lo prohibe el art. 140 Comp., la razón es
más honda y está, como hemos dicho en la especial naturaleza de la legítima catalana",
ja que "el art. 1038 LEG, exige para promoverlo el poseer la cualidad, o bien de
heredero testamentario, o bien de legatario de parte alícuota, o bien ser acreedor (del
testador)", (Aquesta autora fa referència a l'afirmació feta per ROCA SASTRE, R.M.,
Derecho Hipotecario, III, Barcelona 1968, pàg. 887 i ss.)

Així s'assenyala en el Llibre del II Congrés, IV Ponència, op. cit., pàg. 493: "El judici
de testamentària és totalment inadequat a la naturalesa del dret del legitimari, tal com
sense discussió possible ha estat configurat per la Compilació. A Catalunya, el
legitimari no té dret a una porció de béns, no és un condòmin. És justament per això
que el pagament de la Ilegítima no es equivalent a una divisió de béns. Des del moment
en que el legitimari té dret a una "pars valoris bonorum", i la Ilegítima catalana pot
satisfer-se en diners o en béns elegits per l'hereu, no hi ha lloc a la formació de la
testamentària, puix que el legitimari no té acció per exigir la divisió de l'herència. D'ací
ve l'estricta lògica amb què la Compilació rebutja aquesta mena de judici". S'afegeix, a
la pàg. 494, fent referència a l'assegurament dels béns del cabal que el judici de
testamentària comporta que: "L'hereu és propietari ple i exclussiu dels béns, i sobre
ells no hi té el legitimari cap quota dominical que pugui assegurar". Per la qual cosa, es
conclou a la pàg. 497: "El judici de testamentària és inadequat, tant en la seva vessant
particional com d'intervenció i assegurament, per defensar els drets del legitimari".
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manifestació de la necessitat d'assegurar un dret de crèdit amb una
garantia real137.

En quart lloc, l'article 141 CDCC estableix l'extensió del Privilegi
de Barcelona de 1339 a tot Catalunya138, en el sentit de que la
preterició intencional139 i el desheretament injust donen dret a
exigir solament allò que per Ilegítima correspon, sense suposar la

137 Es planteja ROCA TRIAS, E., "Configuración...", op. cit., pàg. 62, quin és el
significat d'aquesta afecció. Entén que no es pròpiament una hipoteca, en el sentit de
dret real de garantia, ja que si així fos "sería insuficiente para garantizarla la mención
que se establece en el artículo 15 LH (...). La afección consiste, pues, en un derecho
real de garantía, que no tiene una relación directa con el crédito, aunque éste existe, y,
por consecuencia, podrá ejercitarse la acción real derivada del derecho real de
afección, sin que antes haya necesidad de ejercitar la acción personal que ostenta el
heredero".
138 En aquest sentit, ROCA TRIAS - PUIG FERRIOL, "Fundamentos..." op. cit.,
pàg. 321.

Així, en l'article 141 CDCC es declarava: "És pretèrit el legitimari que no hagi estat
esmentat en el testament del seu causant, sense que abans o després aquest li hagi
atorgat donació en concepte de Ilegítima o imputable a ella. També hi ha preterició
quan, malgrat ésser mencionat, el causant no li faci, en el mateix testament, alguna
atribució en concepte de Ilegítima o imputable a ella, o no el deshereti, encara que
sigui injustament.

La preterició del legitimari, no donarà lloc a la nul·litat del testament; però al pretèrit
li quedarà salvat el dret a exigir allò que per Ilegitima li correspongui".

I en el darrer paràgraf, afegeix aquest article: "El desheretament injust, o sia, el fet
sense expressió de causa o per causa, la certesa de la qual, si fos contradita no fos
provada, o que no sigui cap de les assenyalades per la llei, produiran els mateixos
efectes, previstos en el paràgraf segon d'aquest article".

Ja DURAN Y BAS, en la seva Memòria..., op. cit., pàg. 189, entenia que "el
privilegio, como favorable a la libertad de testar, es conveniente sostenerlo; y si alguna
alteración debiese hacerse en este punto en el Derecho de Cataluña vigente, seria
extender a todo el resto de ella el privilegio concedido a su capital". I en el texte
articulat de la seva Memoria, op. cit., pàg. 372, art. CCLXXIX, així ho reflecteix: "En
Barcelona y poblaciones que gozan de sus privilegios es válido el testamento en todas
sus partes à pesar de la preterición de los descendientes, quedando a éstos salvo su
derecho á la legítima".
139 També l'errònia quan els instituïts hereus "fossin el cònjuge o descendents del
testador" (art. 141. 3 CDCC).
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rescissió de la institució d'hereu, la consegüent anulació del
testament en que s'hagués produït, i l'apertura de la successió
intestada. S'elimina, doncs, qualsevol conseqüència negativa a la
manca d'atribució del causant, confirmant que la Ilegítima no
constitueix, doncs, una obligació d'aquest, un deure del causant. Al
mateix temps, s'amplien els supòsits en què el dret de Ilegítima,
adoptarà la seva configuració estrictament legal; és a dir, els
supòsits en què és la pròpia llei, per manca d'atribució concreta del
causant, la que posa en mans del legitiman el mitjà de satisfacció
del seu dret: quan el causant lega o deixa allò que per Ilegítima
correspon - llegat simple de Ilegítima -; en cas de preterició
intencional i, de desheretament injust.

Així doncs, i en funció dels dos darrers punts, la qüestió que es
planteja a partir de la Compilació és també la determinació de la
naturalesa jurídica legal de la Ilegítima; és a dir, la naturalesa del
dret dels legitimaris als que el causant ha atribuït en testament un
"llegat simple de Ilegítima"140, i d'aquells als que el testador ha
pretèrit intencionalment - també erròniament en els supòsits
indicats - o ha desheredat injustament141.

En aquest sentit cal assenyalar la teòrica unanimitat que impera en
la doctrina posterior a la CDCC, que qualifica a aquesta Ilegítima,
utilitzant l'expressió de ROCA SASTRE, com una "pars valoris
bonorum".

Ara bé, sota aquesta aparença d'unanimitat, es reprodueix de nou la
diversitat doctrinal en l'atribució d'un contingut concret a aquesta

140 Article 131.3 CDCC: "(...) També podrà consistir (el títol atributiu) en un llegat
simple de Ilegítima, que hom entendrà ordenat quan el causant expressi que llega o
deixa al legitimari 'allò que per Ilegítima li correspongui1,. o empri expressions
anàlogues, baldament en lloc de la paraula llegat usi un altre terme equivalent".
141 Així ho reconeix la IV Ponència del II Congrés, Llibre del II Congrés, op. cit.,
pàg. 502, que limita l'aplicabilitat de l'article 140 CDCC als "legataris simples de
Ilegítima a favor dels quals el causant no hagi atorgat cap donació imputable a
Ilegítima, / als legitimaris injustament pretèrits". I recordem que l'article 141 infine
CDCC, establia els mateixos efectes pels injustament desheredats.

82



qualificació. La qüestió es centra en determinar, si, en virtut dels
l'articles 122 i 140 CDCC, els legitimaris ostenten una titularitat
real sobre un determinat valor - teoria de la "pars valoris bonorum"
tal com la formula ROCA SASTRE -, o el seu dret constitueix un
dret de crèdit a obtenir aquell valor en la successió del causant,
garantit amb l'afecció real de tots els béns de l'herència142.

I és precisament aquesta segona interpretació la que rebrà el suport
majoritari de la doctrina postcompilatòria: sota la concepció de
"pars valoris bonorum" s'entendrà que la Ilegítima consisteix
simplement en una relació obligacional entre hereu i legitiman
reforçada per una acció real i, per una menció registrai si es tracta
d'immobles inscrits143. En aquest sentit, es descarta la consideració

A manera de la hipoteca legal o general tàcita, que tradicionalment s'entenia
va sobre l'herència en presència de legitimaris.

142

pesava ;

La mateixa IV Ponència del II Congrés, cfr. nota anterior, pàg. 498, s'expressava així,
sobre el significat d'aquesta afecció real: "L'art. 140 de la Compilació crea una mena
d'hipoteca legal tàcita o penyora legal tàcita".
143 VALLET DE GOYTISOLO, "Contenido cualitativo..." dins de Estudiós sobre la
legítima catalana, op. cit., pàg. 90, s'inclina per la Ilegítima "pars valoris bonorum"
però en el sentit de "un valor patrimonial en la sucesión del causante, abonable
alternativamente en bienes o en dinero, y garantizado frente a todos con una afección
real de todos los bienes de la herencia" (la cursiva es nostra).

O'CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier, "Acción procesal del legitimario en el derecho
civil catalán de reclamación de legítima, antes de la aceptación de la herencia por el
heredero", dins de Estudios sobre la legítima catalana, Cátedra Duran y Bas,
Barcelona 1973, pàg. 267, iot acceptant que la Ilegítima té la naturalesa d'una "pars
valoris bonorum" ens explica que "una vez haya éste (l'hereu) aceptado la herencia se
establece una relación obligatoria entre él y el legitimario, en virtud de la cual el
legitimario -acreedor - puede exigir del deudor - el heredero - el cumplimiento de una
prestación, consistente en el pago de la legítima, en dinero o en bienes de la herencia, a
elección del heredero (art. 137) es decir, del deudor: por tanto la acción de que goza
el legitimario como acreedor, es una acción derivada de un derecho de obligación, es
una acción personal: pero el art. 140, después de disponer que todos los bienes de la
herencia están afectos al pago de la legítima, establece que corresponderá al
legitimario acción real para reclamar la legítima, lo cual se debe entender en el sentido
de que el legitimario tiene acción personal contra el heredero para reclamar la
legítimas, es decir la satisfacción de un crédito, y tiene también una acción real que
afecta a todos los bienes de la herencia, acción que sirve de garantia real para el
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de la Ilegítima com a titularitat real amb un argument ja conegut: el
valor de la Ilegítima es congela a la mort del causant ( cfr. art. 129
CDCC)'44.

Dintre d'aquesta consideració ha dedicat especial consideració al
tema ROCA TRIAS que, tot y adoptant la formulació de ROCA
SASTRE de la "pars valoris bonorum"145 considerant la Ilegítima,

cumplimiento de la obligación: esto último, que se deriva de la disposición del art.
140 tiene su complemento en el art. 15 de la Ley Hipotecaria, aunque tan solo en lo
que se refiere a los bienes inmuebles de la herencia, que estén inscritos en el Registre
de la Propiedad".
144 En aquest sentit PUIG SALELLAS, "Notes..." op. cit., pàg. 216.

Així ho reconeix la sentència TS de 27 de maig de 1967 que "la legítima catalana,
según se deduce del art. 122 de la Compilación, consiste en un valor patrimonial, pero
nunca en parte de los bienes hereditarios, con lo que se ha consagrado la doctrina de
que el legitimario es un acreedor de la herencia que tiene un derecho de crédito, i no
de condominio, puesto que es el heredero el que elige la forma de pago de la legítima
en dinero o en bienes de la herencia, y para determinar su valor hay que atenerse al que
tengan los bienes hereditarios al fallecer el causante (art. 129) desde cuya fecha
devengará interés legal (art. 139) (...) que cuando el heredero decide pagarla en
dinero, la suma en que consiste devenga el interés legal desde la muerte del causante,
constituyendo en realidad una deuda pecuniaria, la que ha de satisfacerse a tenor del
sistema nominalista imperante en nuestra legislación, con arreglo al cual se atiende
exclusivamente al valor nominal del dinero, cualquiera que sean las variaciones de
valor intrínseco o comercial que experimente (...) que el presente recurso va contra la
doctrina expuesta, puesto que pretende dar una interpretación extensiva al artículo 138
de la Compilación catalana, inaceptable dado que, al separar, el 137 el dinero de los
bienes de la herencia, no puede estimarse incluido aquél en éstos, por lo que no puede
deducirse de dicho precepto que el valor ha de fijarse en el momento del pago, y como
el derecho a la legítima surge desde el fallecimiento del causante, pudiendo el
legitimario reclamarla, ha de pechar con las consecuencias de su inactividad".
145 ROCA TRIAS manté aquesta teoría a ROCA TRIAS, E., Natura i contingut de la
Ilegítima, op. cit., pàg. 238.

De la mateixa manera a "Configuración...", op. cit., pàg. 56 entén que "hoy, el artículo
122 de la CDCC, configura la legítima para el legitimario, como un derecho a obtener
un valor en la herencia del causante y más aún, como derechohabiente de una porción
de valor (...), aunque quizás el objeto de la legítima catalana no sea tanto ese valor
como el derecho a obtenerlo" (les cursives son nostres).

I la mateixa autora al comentari a l'article 122 CDCC, dins de Comentarios al Código
Civil y Compilaciones/orales, op. cit., t. XXVIII, vol. 2, pàg. 19, resol la qüestió de
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no un crèdit "garantizado con un derecho real de realización de
valor, sino que la legítima misma es un derecho real"146, posa de
manifest la dificultat d'adaptar exactament aquesta definició147 a la
regulació obligacional de la Ilegítima en la Compilació.

Per la nostra part, entenem que en la Compilació de Dret Civil de
Catalunya, la naturalesa legal de la Ilegítima es clarament
obligacional: la Ilegítima constitueix una obligació alternativa de
l'herència - de l'hereu -. Es considera al legitiman, des d'aquesta
posició, com un creditor de l'herència - de l'hereu -, amb una

la següent manera: "El articulo 122 consagra la teoria de la legítima como pars valoris
bonorum, formulada por ROCA SASTRE para la legítima castellana", puntualitzant, al
respecte, a la nota 57 de la pàg. 21 que: "En obras anteriores había sostenido la
postura de que la legítima constituía un derecho de crédito garantizado con un derecho
real, la afección legitimaria del art. 140, (...). Sin embargo, una posterior reflexión, y
una lectura más profunda de la obra de ROCA SASTRE y de la regulación compilada,
me han inclinado por considerar que la legítima catalana opera como un derecho real
sobre los bienes hereditarios", entenent que el reconeixement d'una acció real, a
l'article 140 CDCC, "supone la existencia de un derecho real que la justifique, y este
derecho real es la propia legítima".
146 ROC A TRIAS, iWdfew, pàg. 21.
147 ROCA TRIAS, Encarna, "Configuración jurídica de la legítima en derecho
catalán", dins as Estudios sobre la legitima catalana, op. cit., pàg. 48. Així entén que
"Esta teoría, que sólo es cierta en parte en derecho catalán, lleva implícita (...) la
contradicción entre el art. 122 Comp., que parece conceder al legitimario un simple
crédito contra la herencia de su causante y el art. 137 Comp., que confirma esta idea,
con el art. 140 Comp., que reconoce al legitimario acción real para reclamar la
legítima". I seguint amb la seva reflexió, a la pàg. 50 afegeix: "Es necesario, para que
exista un derecho de garantía como el configurado en la Compilación, que exista un
derecho que deba ser garantizado y éste es el que ostenta el legitimario (...). La
afección real hace que la legítima pese como una carga real sobre los bienes
hereditarios, a efectos registries y de garantía, pero ello no quiere decir que la legítima
sea únicamente una carga real". A la pàg. 55, argumenta que: "La legítima catalana, al
igual que la alemana, consiste en un valor patrimonial, aunque se diferencia de ésta por
su garantía, y en esto radica la esencia de su naturaleza". I a continuació (pàg. 64)
afegeix: "Al legitimario catalán le corresponde, como titular real de una parte del
activo hereditario, una acción personal contra el heredero para reclamarle la
concreción o materialización de este valor, reforzada con una muy fuerte garantia
real, que hace que dicha acción aparezca con las características de una acción real de
garantía, aunque esta no será nunca subsidiaria de la personal en el caso de impago,
sino que irá íntimamente ligada a ella".
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garantia real sobre els béns de la mateixa pel pagament de la
Ilegítima.

Es manté doncs, amb aquesta regulació, la tradicional configuració
de la Ilegítima que ja, pel que respecta a la seva naturalesa es
desprenia de les Constitucions148.

148 Així ho va posar de manifest, també, al comentar la reforma de la regulació de la
Ilegítima, FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO, Francisco, "Nueva regulación de la
legítima en derecho catalán", LA LLEI, Gener 1991, pàg. 2 i ss.,: "Creo que tal
naturaleza no ha cambiado. Nuestra legítima era y es la misma: un derecho de crédito
contra al herencia. Si este derecho de crédito viene constituido simplemente por una
cuota de valor (pars valoris) o por una cuota de valor que se infiltra a través de todos
los bienes hereditarios, impregnándolos por el propio derecho de legítima (pars valons
bonorum) es algo que no afecta a su naturaleza sino a sus garantías, en la medida
que en el segundo caso, toda la herencia quedaba afectada con carácter real al pago de
la legítima (aunque no a su suplemento). Es interesante advertir que el art. 140, tanto
en el texto de 1960 como en el de 1984, precisaba que "todos los bienes de la herencia
están afectos al pago de la legítima, y que, corresponderá al legitimario acción real"
para reclamarla. Esto, a nuestro entender, quiere decir que la legítima no se inserta en
la herencia ni otorga al legitimario una pretensión dentro de ella. La herencia, además
de su función como medida del valor de la legítima, operaba en función de garantia de
su pago. La pretensión legitimaria, en todo caso, se situa "ad extra" y por ello puede
afirmarse que la legítima es siempre un derecho de crédito que, desde fuera puede
actuarse contra la herencia. El hecho de que la herencia (o bienes determinados, art.
15 b) 1° i 3° LH) quedara afecta con carácter real al pago de la legítima, no transfigura
la naturaleza de ésta, sino que se limita a garantizar eficazmente su pago. Por esta
causa, el actual art. 22 de la Compilación puede continuar definiendo la legítima con
las mismas palabras que en 1960 y en 1984 a pesar de que las garantías reales hayan
quedado excluidas" (la cursiva es nostra).
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2. L'AFECCIÓ REAL DE TOTS ELS BÉNS DE L'HERÈNCIA
AL PAGAMENT DE LA LLEGÍTIMA.

Ja en el Projecte de Compilació de 1955, l'article 297 establia
l'afecció dels béns al pagament de la Ilegítima amb càrrega real,
amb la qual cosa, el legitiman gaudia d'acció real per a reclamar la
seva Ilegítima, sens perjudici, naturalment, de la resta d'accions de
les que podia gaudir, en funció del mitjà d'atribució de la Ilegítima.
Afegia aquest article que aquesta afecció funcionava a manera
$ "hipoteca general y solidaria".

L'article 140 de la CDCC, reprodueix l'anterior, suprimint, però, la
referència a la "hipoteca general o solidària". Aquest article
estableix: "Tots els béns de l'herència són afectes al pagament de la
Ilegítima llevat el que disposa la Llei Hipotecària. En conseqüència
correspondrà al legitiman l'acció real per a reclamar la Ilegítima".

Aquesta afecció real que estableix l'article 140 CDCC, es defineix
com un gravamen establert sobre tots els béns de l'herència - sense
distingir els mobles i vis immobles - subjectant-lojs al pagament del
deute de Ilegítima. Ara bé, l'abast d'aquesta afecció es veurà limitat
per l'aplicació de l'article 75 LLH. que es manté amb la
Compilació, que protegeix a aquells tercers recollits a l'article 34 de
la mateixa llei.

Per tant, conviuen sota el règim de la Compilació:

- en primer lloc, Vafecció de tots els béns de l'herència al
pagament de la Ilegítima, durant el temps en que el legitimari
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conservi la seva acció per a reclamar-la. Constitueix aquesta
afecció, una garantia real per a aquest pagament;

- i, en segon lloc, en virtut de la menció, i exclussivament
sobre els immobles, una especial protecció al tercer adquirent,
que impedirà al legitiman exercir aquella garantia real contra
aquell adquirent protegit per l'article 34 de la Llei Hipotecària™.

Així, el dret de Ilegítima, quan no ha estat atribuït de manera
concreta pel testador - és a dir, en el cas del llegat simple de
Ilegítima, de la preterició intencional y del desheretament injust -
150, es configura com un dret de crèdit assegurat amb una garantia
real: en cas d'incumpliment de l'hereu - o de subjecte facultat per a
pagar la Ilegítima -, el legitimari es podrà dirigir directament sobre

149 PÉREZ TORRENTE, José Antonio, "El suplemento de legítima en la
Compilación y en la Ley Hipotecaria", dins de Estudiós sobre la legitima catalana,
op. cit., pàg. 259, entén que: "Es obvio que el articulo 15 de la Ley Hipotecaria no
coincide exactamente con la legislación Civil. Dejando aparte el hecho de que el
Registro de la propiedad sólo garantiza al legitimario respecto de los bienes inmuebles,
siendo así que el caudal hereditario puede estar compuesto por bienes de muy diversa
naturaleza, cuya cuantía supere incluso la de los inscribibles en el Registro de la
Propiedad, la primera diferencia que salta a la vista es que la mención registrai no
cubre el plazo de prescripción de las acciones del legitimario, que es de treinta años -
recordem que aquest autor fa referència a la CDCC, que estableix aquest termini en
l'article 146 -. Elio no significa que la afección real desaparezca al transcurrir los
plazos y sobrevenir las incidencias que más arriba hemos resumido. La afección real
subsistirá mientras el legitimario conserve la acción para reclamar su legítima; lo que
sucederá será que el legitimario no podrá hacer valer su derecho frente al adquirente
protegido por el artículo 34 de la ley Hipotecaria. El Derecho Hipotecario es,
ciertamente, accesorio del civil, pero en ocasiones sus categorías no son reflejo exacto
de las sustantivas".
150 Ens diu PÉREZ TORRENTE, "El suplemento...", op. cit., pàg. 254, que
"únicamente reunirá los caracteres del legitimario arquetípico, dotado de acción real,
el definido en el último lugar - que ha rebut un llegat simple de Ilegítima -, y el
preterido por el testador que no tenga derecho a obtener la anulación del testamento,
conforme al artículo 141 de la Compilación. Los restantes legitimarios, es decir el
instituido heredero o el que hubiere recibido algo del causante por legado, donación
señalamiento o asignación en concepto de legítima o imputable a ella, queda reducido
al ejercicio de una mera acción personal frente al heredero, para reclamar el defecto de
su derecho legitimario - fent referència doncs al suplement de Ilegítima -."
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el patrimoni hereditari en virtut de l'afecció real que l'article 140. 1
CDCC estableix.
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PART II

LA CONFIGURACIÓ DE LA LLEGÍTIMA EN EL CODI
DE SUCCESSIONS



CAPÍTOL I

LA LLEGÍTIMA COM A OBLIGACIÓ LEGAL DEL CABAL
RELICTE.

1. INTRODUCCIÓ: LA DISTINCIÓ ENTRE EL DRET DE
LLEGÍTIMA IL'OBLIGACIÓ DE LLEGÍTIMA.

El Codi de Successions, i en concret l'article 350, configura la
Ilegítima com el dret que la llei atorga al legitiman, d'obtenir en la
successió del causant un determinat valor patrimonial, que aquest
pot atribuir per qualsevol títol.
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Aquesta definició -ja present en l'article 122 CDCC -, abasta, per la
seva laxitut, totes aquelles situacions que podem incloure dintre de
la institució legitimaria, i permet assenyalar, seguint el seu
enunciat, les característiques fonamentals del dret de Ilegítima: en
primer lloc, el seu origen legal, en segon lloc, la seva relació amb
un patrimoni concret, el del causant1, i en tercer lloc, la facultat del
causant de decidir el mitjà de satisfacció d'aquest dret.

Així doncs, és la llei la que crea i tutela el dret de determinats
subjectes a obtenir un determinat valor patrimonial en la successió
dels seus causants. En aquest sentit, constitueix la Ilegítima un dret
legal

Però és que ademes de ser la Ilegítima un dret legal, atribuït i
configurat per la llei, és una institució de dret necessari2. No és, per
tant, una figura dominada per l'autonomia de la voluntat, sinó que
està regulada per les normes coactives que sustreuen o eliminen
tota injerencia dels particulars - causant, legitiman, hereu - en la
seva regulació bàsica. Així, el Codi de Successions no permet que
es desconegui ni que es modifiqui el contingut legal de la
Ilegítima3.

Ara bé, el propi Codi reconeix, dintre d'aquest contingut legal, un
cert àmbit d'actuació a l'autonomia de la voluntat:

- és la pròpia llei la que permet al causant satisfer al legitiman,
aquest dret legal per qualsevol títol (art. 350 CS);

- i és també la llei la que, configurada la Ilegítima com
obligació, atorga al subjecte obligat, en l'àmbit del cumpliment, la
facultat d'optar entre béns de l'herència o diners. - -

1 I, com veurem, no solament relació, sinó dependència, en tant en quant si en aquell
patrimoni no hi ha actiu, no neix.
2 En aquest sentit, ROCA SASTRE, R. Ma., "Naturaleza jurídica...", RDP, op. cit,
pàg. 174, qualifica la Ilegítima com a figura de Dret coactiu o necessari.
3 De tal manera que si es desconeix o es modifica, la llei atorga els mitjans per exigir-
lo (c/r. arts. 358.2, 360.2 i 361.2 CS).
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És precisament per la facultat que la llei atorga al causant de
satisfer el dret legal de Ilegítima i de decidir-ne el mitjà de
satisfacció, que la institució legitimaria admet diferents continguts.
En aquest sentit, podem dir que la Ilegítima constitueix un dret en
abstracte del legitimari, consistent en l'obtenció d'un determinat
valor patrimonial en la successió del causant, la naturalesa del qual
pot configurar - per acció u omissió -, el causant.

Aquesta atribució del causant està abastament reconeguda pel Codi
de Successions, que, en l'article 350 atorga, al causant, les més
amples facultats. Així, si bé la llei imposa necessàriament la
destinació d'una part del valor del patrimoni hereditari del causant
al pagament de la Ilegítima, concedeix a la vegada, a aquest
causant, la possibilitat de ser ell mateix qui atribueixi aquest valor
per qualsevol del títols que l'article 350 del Codi de Successions
reconeix4.

Segons el Codi de Successions, qualsevol atribució procedent del
causant té aptitut per a constituir atribució de Ilegítima: no es
diferencia si aquesta atribució es realitza mitjançant acte "mortis
causa" o "inter vivos"5, ni, si en aquest darrer cas, la seva eficàcia
resulta ser també "inter vivos" o "post mortem"6.

4 Aquests títols s'erigiran en aquests supòsits, en mitjans tècnics d'atribució de
Ilegítima (BADOSA, F., notes d'adaptació al Derecho de Sucesiones, KIPP, op. cit.,
tom V, vol. 1, pàg. 83).
5 Evidentment, la satisfacció del dret de Ilegítima solament pot tenir lloc, en els títols
"inter vivos", per imputació, ja que aquest dret, com sabem, no neix fins a la mort del
causant. I encara amb més motiu, en els títols l'eficàcia dels quals és també "inter
vivos", en els quals, aquesta imputació serà sempre sobrevinguda. No hi ha pròpiament
atribució de Ilegítima en el moment en que es produeix, sinó solament imputació a la
mort del causant.

I és que ademes, i a tenor de l'article 359.2 CS, solament seran donacions d'eficàcia
"inter vivos" imputables a Ilegítima, aquelles fetes pel donant tenint present la qualitat
de legitimari del donatali i establint-ne expressament la vinculació.
6 Com seria el cas de les donacions per causa de mort, o dels heretaments no fets

efectius.
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Però, ademes, no solament considera el Codi que tota atribució serà
apta per ser-ho de Ilegítima, sinó que la voluntat de la Ilei és que
aquesta atribució sigui efectivament atribució de Ilegítima. En
aquest sentit, el Codi disposa que tota atribució del causant
realitzada en favor d'aquell subjecte que ostenta la qualitat de
legitimari - que té dret a la Ilegítima -, constituirà atribució de
Ilegítima, bé perquè així ho ha establert el propi causant, afegint a
aquesta atribució que la realitza "en concepte de Ilegítima"7, bé per
ministeri de la llei, que, mitjançant imputació*, realitzarà
l'adscripció del contingut del títol atribuït al dret de Ilegítima.

Així, quan el causant ordena en la seva successió una determinada
atribució patrimonial per al subjecte legitimari, la llei imputarà?
aquesta atribució a la satisfacció del dret de Ilegítima, dret que es
manifestarà amb la naturalesa del títol amb el que es fa efectiva.

En el cas en que el causant no realitzi una atribució plenament
satisfactòria del contingut que la llei assenyala per Ilegítima,
derivaran de la pròpia llei, els mitjans que es considerin necessaris

7 Argument ex article 358.1 CS: "La institució d'hereu i el llegat a favor de qui resulti
ésser legitimari impliquen atribució de Ilegítima, baldament no s'expressi així".

D'una manera més directa ho expressen els articles 360.2 CS: "No obstant això, la
disposició per causa de mort atorgada en concepte de Ilegítima (...)"; l'article 358.2 pel
que fa als llegats: "El llegat disposat en concepte de Ilegítima (...)"; l'article 367.1: "És
pretèrit el legitimari no esmentat en el testament del causant, sense que abans ni
després aquest li hagi atorgat donació en concepte de Ilegítima (...)".
8 L'article 358.1 CS determina: "La institució d'hereu i el llegat a favor de qui resulti
ésser legitimari impliquen atribució de Ilegítima (...) i s'imputen a ella mentre el
causant no disposi un altra cosa, encara que el legitimari repudiï l'herència o renunciï el
llegat".

L'article 367.1 CS pel que fa a les donacions estableix: "És pretèrit el legitimari no
esmentat en el testament del seu causant, sense que abans o després aquest li hagi
atorgat donació en concepte de Ilegítima o imputable a ella".

L'article 359.2 CS fa referència als assenyalaments o assignacions "d'una cosa
específica hereditària en concepte de Ilegítima o imputable a ella".
9 Articles 358 i 359 CS.
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per tal que el legitiman pugui satisfer el seu dret: la Ilegítima
adoptarà, en aquest cas, la naturalesa que li atorgui la llei.

Quina és però, aquesta naturalesa jurídica legal del dret de
Ilegítima!.

Entenem que el Codi de Successions, recollint la idea que informa
tota la tradició jurídica catalana, atorga al legitiman, com a mitjà
per fer efectiu el seu dret de Ilegítima en abstracte, un dret de
crèdit contra l'herència que s'exercirà contra l'hereu, contra el titular
del patrimoni sobre el que recau el dret.

Per tant, la naturalesa del dret en abstracte que s'atorga al
legitimari dependrà de que existeixi o no atribució del causant. En
el cas de que aquesta existeixi, la naturalesa de la Ilegítima
dependrà de la naturalesa de l'atribució10. Si no existeix atribució
del causant, el propi Codi posa a disposició del legitimari el mitjà
per satisfer el seu dret: li atorga un dret de crèdit. La Ilegítima
consistirà, en aquest cas, en una obligació imposada per la llei
sobre el patrimoni hereditari, que atorgarà al legitimari una acció
personal11.

"L'obligació de Ilegítima suposa, doncs, únicament una de les
possibles manifestacions o continguts que pot presentar el dret de
Ilegítima: la manifestació legal del dret de Ilegítima, quan aquest
no ha estat satisfet correctament pel causant.

10 Normalment serà la de dret real, ja que el títol atributiu serà la institució d'hereu, la
donació o el llegat d'eficàcia real - llegat "per vindicationem"-.
11 En aquest .sentit, es descarta tota configuració real del dret legal de Ilegítima.
S'assimila, encara que només fins a cert punt, a la configuració també crediticia, que es
produeix en el dret alemany. Així, BINDER, Derecho de sucesiones, op. loe. cit., pàg.
290, argumenta que el BGB, concedeix únicament al legitimari un dret de crèdit "cuya
eficàcia, no alcanza en modo alguno a la anulación del testamento, y que no hace
heredero al legitimario. Con esto ha quedado eliminado entre nosotros el derecho de
herencia forzosa como una particular categoría de la sucesión universal".
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2. EL NEIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ: FONT,
PRESUPÒSITS I REQUISITS.

Com ja hem assenyalat, V obligació de Ilegítima no és més que una
de les possibles manifestacions del dret de Ilegítima en abstracte.

Per tal que neixi aquesta obligació serà necessari, doncs, que es
produeixin tant aquells fets que determinen l'aparició del dret, com
aquells fets que determinen que el dret a la Ilegítima adopti la
naturalesa de dret de crèdit i es manifesti, doncs, com obligació. En
conseqüència, en el neixement de l'obligació hem d'estudiar tant
aquells elements que determinaran en concret l'existència de
d'aquesta obligació, com aquells que constitueixen la base del dret
i que conformen el "sine qua non" de la posterior obligació.
Diferenciarem tots aquests elements, agrupant-los sota els següents
conceptes:

- entenem per font del dret, aquell fet al qual la llei lliga el
neixement del dret a la Ilegítima, i que constitueix el punt de
referència per a valorar l'existència de tots els seus presupòsits i
requisits. La font que origina el neixement del dret de Ilegítima és
la mort del causant;

- considerarem presupòsits del dret a la Ilegítima, aquells fets
que han de concórrer necessàriament a la mort del causant per a
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que neixi efectivament el dret a la Ilegítima. És un: l'existència de
subjectes amb la qualitat de legitimaris.

- entenem per requisits del dret, aquells fets dels que dependrà
que el dret a la Ilegítima, que ja existeix, pugui ser efectivament
adquirit, i per tant, exercitat, pel subjecte legitimari. En trobem un:
la capacitat dels subjectes amb qualitat de legitimaris.

- finalment, presupòsits de l'obligació, seran aquells fets que
determinin l'efectiva manifestació del dret de Ilegítima com
obligació. Són dos: l'existència d'actiu en la successió del causant
i la no atribució concreta de la llei o del causant del contingut de
la Ilegítima;

2.1. FONT DEL DRET DE ILEGITIMA.

La mort del causant constitueix la font12 que origina el neixement
del dret del legitiman^ : abans de la mort del causant el legitimari
no ostentarà cap dret sobre la Ilegítima. La Ilegítima, per ser una
institució de naturalesa "mortis causa", no ens permet parlar d'un
concret dret a l'obtenció del valor de Ilegítima, fins que no es

12 En expressió de BADOSA COLL, Ferran, Dret d'obligacions, Publicacions de la
Universitat de Barcelona, Ed. Barcanova, Barcelona 1990, pàg. 46, que assimila
l'expressió "supòsit de fet" de l'obligació al de "font" de l'obligació.
13 CANTELMO, Vinzenzo Ernesto, Fondamento e natura dei diritti del legittimario,
Publicazioni dellà Scuola di perfezionamento in diritto civile dell'Università do
Camerino, Camerino, pàg. 20 i ss., ens parla de que el fet constitutiu de la relació
legitimaria el constitueix l'existència de la relació de parentiu, però que aquest fet
constitutiu no és el que determina els efectes successoris, sino que està subjecte a la
producció d'un fet que anomena modificato!, com és la mort d'una de les parts.
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produeix la mort del causant i, per tant, fins que no es procedeix a
l'apertura de la successió14.

Així ho posa de manifest el Codi de Successions en diferents
articles. En primer lloc, l'article 350 C S atorga als legitimaris el dret
d'obtenir un valor patrimonial en la successió del seu causant; la
referència a la successió ens sitúa clarament el neixement del dret
un cop mort del causant15.

L'article 355 C S determina que el valor de la Ilegítima serà la
quantitat que resulti d'aplicar una sèrie de regles sobre el valor dels
béns de l'herència, en el moment de la mort del causant^. A aquest
moment es referirà la composició del cabal i la seva valoració, fins
a tal punt que, si el resultat és negatiu, no neixerà el dret de
Ilegítima.

Lògicament, la prescripció de l'acció per a reclamar la Ilegítima no
començarà a córrer fins que no es produeixi el neixement del dret.
En aquest sentit, l'article 378.1 C S estableix la prescripció de
l'acció als 15 anys a partir de la mort del causant; l'article 378.2 CS
determina la caducitat de l'acció de nul·litat per preterició errònia i
de l'acció de supressió de disposicions inoficioses als 5 anys de la
mort del causant11, i l'article 372.2 CS assenyala que la caducitat de
l'acció d'impugnació per desheretament injust es produirà als 5 anys
de \amort del causant.

14 En aquest sentit ens diu ROCA SASTRE, R. Ma., "Naturaleza..."' RDP, op. cit.,
pàg. 174, que la Ilegítima: "Pertenece al derecho sucesorio o hereditario,
constituyendo un modo "de adquirir valores patrimoniales por causa de muerte". -
15 L'article 4 CS estableix: "La successió es defereix en tot supòsit en el moment de la
mort del causant".
16 Quant al moment de la determinació del valor dels béns per al càlcul de la Ilegítima,
vid, SAT 18-12-1963 (RJC 1964, pàg. 529), SAT 27-11-1967 (RJC 1968, pàg.
1072), SAT 3-7-1974 (RJC 1974, pàg. 423) i STSJC 22-11-1993 (RJC 1994, pàg.

317).
17 Sobre l'inici del còmput de l'acció per sol·licitar la nul·litat del testament per
preterició, vid., SAT 3-10-1986 (RJC, 1987, pàg. 43).
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D'igual manera, en tant que el dret no existeix, l'article 365.2 CS
disposa que la Ilegítima no meritarà interès abans de la mort del
cansant™.

L'article 351.2 CS, ademes de qualificar els legitimaos de
presumptes19 quan la Ilegítima encara no ha estat deferida, declara
expressament que aquesta Ilegítima no deferida, és a dir, abans de
la mort del causant "no pot ésser objecte d'embargament o
d'execució" pels deutes d'aquells20.

D'igual manera, quan el causant abans de la seva mort ha realitzat
alguna atribució patrimonial al presumpte legitiman, el Codi de
Successions estableix que s'imputaran a Ilegítima. Aquesta
imputació solament tindrà lloc un cop produïda la mort del causant,
si neix a favor del legitiman que l'ha rebut, el dret de Ilegítima
(c/r. art. 359 CS).

18 Sobre el moment a partir del qual la Ilegítima meritarà interessos, vid., SAT 9-4-
1965 (RJC, 1966, pàg. 481), SAT 3-7-1974 (RJC, 1974, pàg. 423), SAT 6-12-1977
(RJC, 1978, pàg. 31).
19 L'article 351.2 CS parla aquí de presumptes legitimaris, ja que la qualitat i la
capacitat dels legitimaris, per ser tais i adquirir efectivament el dret a la Ilegítima, es
determinarà en el moment de la mort del causant, mai abans.
20 En realitat hauríem de fer referència a la Compilació de Dret Civil de Catalunya
que en l'article 123.1 disposava: "La Ilegítima no deferida no podrà ésser objecte
d'embargament o execució per deutes dels presumptes legitimaris, ni de pacte o
renúncia, llevat el que disposa l'article 145".

En quant al precedents, es recollia ja en la Memòria de DURAN Y BAS, article
CCLXIX: "Durante la vida del ascendiente o del descendiente no puede trabarse
ejecución, ni embargo sobre los bienes de uno y otro bajo pretexto u ocasión de la
legítima del descendiente o del ascendiente por deudas de éstos". Aquest precepte es
repeteix quasi amb els mateixos termes en l'article 270 del projecte d'Apèndix de 1930:
"Durante la vida del ascendiente o del descendiente no puede trabarse ejecución ni
embargo sobre los bienes de uno u otro bajo pretexto u ocasión de la legítima del
respectivo descendiente o ascendiente por deudas del legitimario". Així mateix, l'article
274 2 del projecte de Compilació de 1955, assenyalava: "La legítima no deferida no
podrá ser objeto de contrato, pacto o renuncia, salvo lo dispuesto en el artículo 311, ni
embargo o ejecución por deudas de los presentes legitímanos".
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Ara bé, ni la idea generai de que el dret a la Ilegítima neix a la mort
del causant, ni el contingut concret de l'article 351.2 CS, que així
ho reflexa, representen cap innovació del Codi de Successions: els
trobem ja en una Constitució de 1585, que regula la responsabilitat
del pare pels deutes civils o criminals dels fills, i que fou
interpretada unànimement en aquest sentit per la totalitat de la
doctrina clàssica catalana21 :

"Com lo fill vivint lo pare no tinga legitima en sos bens, ni puga
demanar aquella, y per consegüent lo Fisc no pot dir, que per lo
delicte del Fill puga instar en los tais bens executio, per ço statuim,
e ordenam ab consentiment de la present Cort, que levais tots
abusos, nos puga vivint lo pare, o la mare fer executio per delicte
algú del fill, ni per altra qualsevol occasio, o causa civil, y
criminal en los bens del pare, o de la mare, ab titol, ni occasio de
la legittima del fill, y si algun Jutge proveirà la tal executio,
incidesca en las penas posadas per als qui contrastan a
Constitucions, o altras leys de la terra"22.

21 CÀNCER, J., Variarum resohitiomim..., op. cit., Pars 3, cap. 15, num. 50 diu:
"Certum, est, quod filius nullum ius habet in haereditate patris, eo vivo". També a la
pars I, cap. III De légitima, num. 46, es planteja al respecte: "An pater cogatur solvere
legitimam filii condemnati? (...). Haec etiam opinió iure nostro municipali probatur, ut
in constit. final, titul. 'Quam lo pare es obligat per lo fili', qua cavetur pro delicio filii,
non posse executionem in bonis patris, aut matris viventis praetextu legitimae filii". En
el mateix sentit PEGUERA, L. Decisiones aurea..., op. cit., Pars II, Cap. LVI, num.
2.

nbé, amb posterioritat BROCA i MONTAGUT, G.M. -'AMELL I LLOPIS, J.,
iituciones del derecho civil.., op. cit., pàg. 425, i BORRELL I SOLER, Antoni

També,
Instituciones del derecho civil..., op.
M, Derecho civil vigente en Cataluña, t. V (segona edició), Barcelona 1944, pàg.

354.
22 Constitució única, Llib. 4, Tít. 18, vol. 1, de les Constitucions i altres Drets de

Catalunya, op. i loc. cit.
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2.2. ELS PRESUPÒSITS I REQUISITS DEL DRETA LA
ILEGÍTIMA.

2.2.1. PRESUPOSIT DEL DRET: LA QUALITAT
DE LEGITIMARI.

L'existència d'un subjecte amb la qualitat de legitimari constitueix
el pressupòsit necessari per a que es pugui parlar del dret a la
Ilegítima.

Aquest subjecte assumirà, concurrint la resta de circumstàncies, la
titularitat del dret de Ilegítima, i, en conseqüència, si és el cas, del
dret de crèdit.

Aquesta qualitat de legitimari admet dos continguts segons es
contempli abans o després de la mort del causant.

2.2.1.1. La qualitat de legitimari abans de la
mort del causant.

El legitimari adquireix la condició o la qualitat de tal pel fet de
l'existència, entre dues persones, d'una relació de filiació. En aquest
sentit, el Codi de Successions atribueix la qualitat de legitimaris, en
primer lloc, als "fills matrimonials, no matrimonials i adoptius" i,
amb caràcter defectiu al "pare i la mare per meitat"23.

23 L'article 352.1 CS disposa: "Són legitimaris els fills matrimonials, no matrimonials i
adoptius per parts iguals"; i l'article 353 CS: "Si no hi ha descendents amb dret a
Ilegítima, són legitimaris el pare i la mare per meitat."

No coincideixen doncs, en el dret civil català, les categories de legitimaris i de
successors abintestat, ja que el cònjuge pertany a aquesta categoria però no a l'anterior
(cfr. arts. 330, 333, 336. l i 338 CS).
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Característiques d'aquesta qualitat de legitimari són, d'una banda, el
seu origen legal, ja que és la llei la que determina en concret els
subjectes que l'ostenten; d'aquesta manera l'article 125 de la CDCC
establia com a legitimaris, ademes dels descendents, els pares i
ascendents, mentre que el Codi de Successions en la línia ascendent
atribueix aquesta qualitat exclussivament als pares (c/r. art. 353
CS).

D'altra banda, constitueix també una característica d'aquesta
qualitat el seu caràcter personalíssim, ja que es fonamenta en una
relació personal amb el causant; i, en tercer lloc i derivat d'aquesta
circumstància, el seu caràcter recíproc.

En aquest moment, anterior a la mort del causant, el contingut
d'aquesta qualitat de legitimari és certament limitat: atorga al

Mereix atenció especial l'article 353 CS quan declara que en absència de "descendents
amb dret a Ilegítima, són legitimaris el pare o mare per meitat". Cal deixar clar, en
primer lloc, el contingut d'aquest dret a Ilegítima al que l'article al·ludeix: entenem que
l'article serà d'aplicació a aquells descendents legitimaris que ostenten en aquest
moment una expectativa de dret, i no a aquells que siguin ja efectivament titulars del
dret de Ilegítima. Així, l'existència de fills del causant o de descendents d'aquells fills
premorts, declarats indignes, i justament desheretats, provocarà que els pares del.
causant no adquireixin aquest dret. Però és que ademes, si tots els descendents del
causant resulten desheretats o indignes, i sense descendència, els pares tampoc
adquiriran la titularitat del dret: la simple existència de descendents amb la qualitat de
legitimaris, encara quejio arrivin a tenir el dret a la Ilegítima, exclou sempre la dels
progenitors, doncs el dret de representació no es dóna en línia ascendent. En aquest
sentit JOU, Comentari a l'article 353,-tiincs de-Comentarios al Código de Sucesiones,
op. cit., pàg. 1196. També ROCA TRIESTE. Institucions de Dret Civil de Catalunya.
Dret de Successions, València, Tirant lo Blanc, 1992, pàg. 345.

En segon lloc, pot resultar també inexacta, la referència a la "meitat" de la Ilegítima
que correspondrà al pare i la mare. En el supòsit de causant adoptat pel cònjuge o
persona de sexe diferent que conviu maritalment de manera estable amb el pare o mare
per naturalesa "podria llegar a existir tres ascendientes legitimarios: el padre y la madre
por naturaleza y el adoptante que, bien por razón de segundas nupcias "post divorcio",
bien por convivencia marital estable, haya adoptado al causante. Así parece deducirse
del artículo 354 CS y del 27.2 a) de la LPMA. En este supuesto, los tres se repartirían
su legítima por partes iguales" (Cfr. JOU, ibidem.).
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subjecte una mera expectativa de dret24. No s'atribueix cap dret i,
com a conseqüència, es nega qualsevol actuació sobre el dret
efectiu25 tant dels propis legitimaris com dels seus creditors26.

24 Mentre visqui el causant, ens diu explícitament ROCA SASTRE, "Naturaleza..."
op. cit., pàg. 84, la qualitat de legitiman atorga al subjecte una "simple expectativa".

En relació al Codi de Successions, JOU i MIRABENT, L., comentari a l'article 351
CS, Comentarios..., op. loe. cit., pàg. 1193, entén que en aquell moment, el
pressumpte legitimari ostenta una "expectativa legitimaria que no le confiere derecho
concreto alguno".

En aquest sentit, no suposa cap excepció a aquesta regla l'article 373.3 CS que regula
la reducció o la rescissió de donacions inoficioses, ja que malgrat la pretensió que
concedeixen és a causa de disposicions "inter vivos", el seu exercici presuposa
l'apertura de la successió.
25 La Llei 13/1984 de 20 de març suprimí la dot obligatòria, que permetia a les dones
reclamar al pare o a la mare per dot al contreure matrimoni, l'equivalent a "la meitat de
la Ilegítima individual presumpta", suprimint així qualsevol dret del legitimari contra el
causant en vida d'aquest. Notem, però que no s'atorgava pròpiament un dret a la
Ilegítima sinó un dret a la Ilegítima presumpta. En aquest sentit, el dot s'imputava a
Ilegítima, i podia ser reduït per inoficiositat, quan es produís l'efectiu neixement del
dret, és a dir, a la mort del causant.

D'altra banda, el Codi de Successions no recull el contingut de l'article 222 CDCC,
que atorgava al presumpte legitimari una certa protecció jurídica. Així, és permetia a
aquest subjecte instar la declaració de prodigalitat del pare o la mare. Ara bé, aquesta
possibilitat, s'havia d'entendre solament com a mesura preventiva, sense suposar,
tampoc, una actuació directa sobre el dret de Ilegítima. Així ho assenyala VALLET
DE GOYTISOLO, Limitaciones de Derecho Sucesorio, óp. cit., pàg. 1189: "la
protección familiar que significa la incapacitación y tutela del pròdigo, pese a concurrir
a la protección de la legítima,. no trata directamente de protegerla, sino que,
simplemente, coincide en la protección de los intereses del mismo círculo de personas
que aquella ampara".
26 Artide 351.2 CS.
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2.2.1.2. La qualitat de legitiman després de
l'apertura de la successió.

El contingut d'aquesta qualitat de legitiman sofreix, després de la
mort del causant, un canvi significatiu. En aquest moment,
l'expectativa de dret del legitimari, abans de la mort del causant, es
converteix en el dret a rebre un determinat valor de la successió del
causant27.

La pluralitat de mitjans de satisfacció del dret del legitimari no
formen part del contingut d'aquesta qualitat de legitimari. El
contingut d'aquesta qualitat és simplement el dret en abstracte a
rebre un determinat valor, amb independència del mitjà amb que
aquest es farà efectiu28.

Aquest valor, el pot rebre el legitimari:

27 Ens diu ROCA SASTRE, "Naturaleza..." op. cit., pàg. 84: "Cuando fallece el 'de
cuius1 es el momento en que cristaliza el derecho de percepción legitimaria y cuando
debe precisarse la verdadera naturaleza jurídica de la correspondiente titularidad de los
legitimarios".
28 Podem recollir la conclusió de BADOSA, anotacions a KIPP, Drei de Successions,
op. i loc. cit., pàg. 84, en relació a aquesta dualitat amb que es presenta la posició
jurídica del legitimari, en funció de la seva qualitat de tal i del mitjà tècnic en virtut del
qual es produeix l'adquisició. En aquest sentit assenyala que la posició del legitimari no
suposa la suma d'ambdós. Així, entén que aquesta posició jurídica ve donada
exclussivament per la qualitat de legitimari "con independencia de que haya llegado o
no a adquirir los bienes, y en su caso, de cual haya sido dicho título". I per tant, per
configurar jurídicament la qualitat de legitimari "se debe hacer de modo que no
interfiera la correspondiente al medio técnico (título de heredero, de legatario,
donatario, transmisión del objeto de la donación reducida, etc.) en virtud del cual se
opera efectivamente la atribución de los bienes".

Així, la qualitat de legitimari consisteix en el dret a rebre en la successió del causant un
determinat valor, sense limitar la naturalesa del dret pel qual s'ha de rebre aquest valor.
Així ho assenyala VALLET DE GOYTISOLO, J., "Aspecto cuantitativo de las
legítimas", ADC 1971: "Las legítimas, (...) cualquiera que sea objectivamente su
contenido'cualitativo (quale), siempre se refieren, de un modo u otro, a una masa de
bienes contemplada cuantitativamente (quantum)".
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- bé, per atribució voluntària del causant mitjançant títol
successori;

- bé, per atribució voluntària del causant mitjançant títol
gratuït "inter vivos";

- bé, en defecte d'atribució voluntària que cobreixi la totalitat
del dret, per l'exercici del dret de crèdit contra l'hereu o els
subjectes legitimats per pagar la Ilegítima;

- bé, per l'exercici de l'acció de reducció de donacions
inofícioses contra el donatari.

En aquest sentit, aquesta qualitat de legitimari, que s'adquireix per
la sóla relació de filiació i en el moment de la mort del causant, pot
tenir conseqüències diferents: solament una d'aquestes
conseqüències serà la pretensió de Ilegítima, és a dir, el dret a
reclamar la Ilegítima, o el seu suplement, mitjançant l'exercici d'una
acció personal29.

2.2.2. REQUISIT DEL DRET DE ILEGÍTIMA: LA
CAPACITAT DELS LEGITIMARIS.

Com hem assenyalat, a la mort del causant, l'existència de subjectes
amb la qualitat de legitimaris, permetrà el neixement del dret de
Ilegítima. Ara bé, l'adquisició efectiva d'aquest dret i el seu exercici
per part d'aquells dependrà d'una sèrie de circumstàncies que
podem recollir sota el concepte de "capacitat".

Si ens atenim a la regulació general de la capacitat successòria que
realitza el Codi de Successions - Capítol II, Títol I -, veurem que
aquesta capacitat fa referència:

29 Així, expressament, BINDER, Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 296.
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- a la propia existència dels legitimaris i a la seva
supervivència al causant30 i,

- a l'absència de qualsevol causa d'indignitat que recaigui sobre
aquells legitimaris31.

A aquests requisits de capacitat, aplicables a tot adquirent per causa
de mort, s'han d'afegir, en l'àmbit de la Ilegítima:

- la no existencia d'un desheretament just32, i,

30 En relació a la determinació i existència dels legitimaris, la regla general és que el
legitiman ha d'existir en el moment de la mort del causant, altrament la Ilegítima
atribuïda a una persona ja morta o inexistent en el moment de la delació és ineficaç,
d'acord amb la regla general dels arts. 4 i 9.1 CS.

De tota manera, cal tenir present que, per aplicació de l'art. 352 CS funciona en seu de
Ilegítima el dret de representació.

L'article 351 CS, no recull, com tampoc ho feia ja l'article 123 CDCC, la referència a
la concreta existència dels legitimaris, que l'article 124.1 del projecte de Compilació de
1955 determinava així: "La legítima se defiere a los legitimarios que existan o estén
concebidos al tiempo de fallecer el causante". Ara bé, de les pròpies disposicions de
l'article 351 CS, junt amb les del 352 CS en podem deduir que és el moment de
l'apertura de la successió, és a dir, el de la mort del causant, el determinant per a
conceixer l'existència o no de legitimaris.
31 Es en el moment de la delació, en el que s'ha de considerar la capacitat successòria
del legitimari, de manera que s'han de tenir en compte tant les normes d'indignitat -.
arts. 11 a 15 CS -, com també les prohibicions de succeir de l'art. 147 CS. Pel que fa a
la indignitat, s'ha de notar que una vegada declarada, els seus efectes es retrotrauen al
moment de la delació - art. 12 -, de manera que es tractarà com si no s'hagués produit
aquella delació; i això farà que, si el declarat indigne hagués entrat en possessió de la
Ilegítima, l'haurà de restituir amb els fruits i les rendes" percebudes més una
d'imdemnització pels danys i menyscabaments - art. 13 -, de la mateixa manera que ho
faria un posseïdor de mala fe. Pel que fa a, les prohibicions de succeir, i referent a les
prohibicions absolutes, les trobem a l'art. 147 CS.
32 Regulat als article 368 a 372 CS. L'origen de l'expressió "Exheredatio" tenia el
significat de privar a un subjecte de la condició legal d'hereu. En aquest sentit,
COMES, Josephus, Viridiamm artis notariatos sive tabellionum vireïum ex odoriferis
doctonim..., Gerundae, 1704, Tom. I, Pars Secunda, Cap. V, "De Exheredatione &
Praeteritione", núm. 1 ens defineix aquest terme: "Nihil alium est exhaeredare, quam
eum, qui ad successionem nostram, vel haereditatem nostram legibus vocatur, ab
eadem expresse excludere, & alienum constituere". Aquest sentit originari es manté
encara en els heretaments i en concret, en l'art. 91.3 CS que fa referència a un supòsist
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- a tenor de l'article 377 CS, l'inexistència de renuncia prèvia
del legitimari capaç al seu futur dret33.

de revocació de l'heretament. Ara bé, la "exheredado" significa privar de la qualitat
legal d'hereu, mentre que en els heretaments aquesta qualitat és voluntària.

A partir del moment en que no és necessari deixar la Ilegítima a títol d'hereu,
desheretament significa exclussivament privació de Ilegítima. En aquest sentit ja
CÀNCER, Variamm..., op. cit., pars. 3, Cap. 11, num. 1, entenia el desheretament
com una "poenam privationis legitimae, et successionis hereditatis parentum".

El dret català tingué normes pròpies per al desheretament, contingudes a l'Usatge
"Exheredare", Constitucions i altres drets de Catalunya, Llibre 6, Títol 3, 1er, del vol.
1, núm. 77, que fan referència a les causes de desheretament dels descendents,
reconeixent únicament quatre causes. En aquest sentit, s'expressava GIBERT,
Vicentius, Theorica Artis Notariae, Barcinonae, 1772, Pars "De ultimis voluntaris",
Cap. I "De testamentis", Tit. IV "De Exheredatione et Praeteritione", fol. 226 "His
consonai jus nostram municipale; nani quodam Usatico (Usat. Exheredare, lib. 6, tit. 3,
de fills y pares preterits) caventur, Patrem non posse filium exheredare, nisi exprimât
aliquam justam causam; et aliter facía exheredatio est nulla". En canvi per a la
deshereíamení d'ascendents seguia vigent el Drei romà i les causes contingudes a la
Novel.la 115 de Justinià. Aquesta Novella, modificant el sistema anterior establí ja
una limitació a les causes de desheretament, establiní ademes, la necessitat d'al.legar-
les. Si no s'allegaven aquestes causes, el desheretament era considerat injust i es
rescindia la instiíució d'hereu.

La CDCC, seguint la tendència majoritària dels diferents Projecíes i avant projectes,
tañí privais com oficials, írencà amb la regulació d'aquestes causes, amb franca
contradicció amb la docírina i es remití a les causes que assenyalava el Codi Civil.
33 Malgrat la redacció de l'article 376.1 CS, segons el qual: "la renúncia pura i simple
de la Ilegítima, el desheretament just, la declaració d'indigniíat per a succeir i la
prescripció extingeixen la respectiva Ilegítima individual", ens fa pensar, interpreíat
literalment, que toís aquests supòsits extingiran una llegííima ja exisíent, l'anàlisi del
funcionament dels mateixos ens porta a la següení conclusió: la renúncia prèvia a la
delació, el deshereíamení jusí i la indigniíaí per a succeir, impediran que el dret arrivi a
néixer, impedint la delació, i per tañí la presumpta acceptació; mentre que la renúncia
a la Ilegítima ja deferida i la prescripció exíingiran pròpiamení el drei de llegííima ja
nescuí.

JOU I MIRABENT, comeníari al l'article 376 CS, Comentarios al Código de
Sucesiones", op. cit., II, pàg. 1265, eníèn que el deshereíamení jusl i la declaració
d'indigniíaí "impide que el legiíimario sea llamado a la legííima". Ara bé, en el cas de la
indigniíaí, serà necessari per a que funcioni d'aquesía manera "la prèvia invocación por
el heredero", d'acord amb els articles 11 a 15 CS.
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Els subjectes que, malgrat ostentar la qualitat de legitimaris a la
mort del causant, per l'existència d'una relació de filiació, no
cumpleixin aquests requisits de capacitat no gaudiran mai del dret
a la Ilegítima.

Tanmateix, a partir de la regulació de l'article 357.1 CS, veiem que,
paradoxalment, aquests legitimaris incapaços que, per tant, no
adquiriran el dret a la Ilegítima, "faran nombre" per al còmput de la
Ilegítima individual: així, en cas de pluralitat de legitimaris, el valor
de la Ilegítima global obtingut per aplicació de les regles de l'article
355 CS es dividirà entre tots aquells subjectes que ostenten la
qualitat de legitimaris, amb independència de l'eficàcia de la seva
qualitat34.

Què succeeix, doncs, amb la Ilegítima individual d'aquells
legitimaris que han fet nombre en la divisió, però que per ser
incapaços no poden adquirir?. Si existeixen fills o descendents,
funcionarà, en aquests casos, el dret de representació i l'adquiriran
aquests, per estirps (art. 357.2; art. 352.2 CS); si no existeixen fills
o descendents, "la Ilegítima s'integra en l'herència, sense que mai
acreixi als altres legitimaris" (art. 376.2 CS).

Cal fer, però, una observació a aquesta destinació: si bé l'article
352.2 CS estableix que funcionarà el dret de representació en els
supòsits de premoriència, l'article 357.1 CS no compta amb el fill
premorì com a divisor -"fer nombre"- a l'hora de determinar la
Ilegítima individual. Ens preguntem llavors, quina part, i amb quin
fonament s'atribuirà aquesta Ilegítima al "representant", si no s'ha
comptat amb el "representat" en la divisió.

Una possible solució per salvar aquest dret de representació del fill
o descendent del premorì - i, per tant, el contingut de l'article 352.2
CS -, passaria per entendre que els fills premorts faran nombre
solament quan tinguin descendents i no en els altres supòsits.

34 A tenor de l'article 357.1 CS faran nombre: "el que és hereu, el legitimad que l'ha
renunciada, el que ha estat desheredat justament i el declarat indigne de succeir al

causant".
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D'aquesta manera, la part del fill premorì, tindria exclussivament
una possible destinació: l'adquisició pel fill o descendent
"representant" -art. 352. 2 C S-, i mai l'acreixement a l'hereu -art.
376. 2 CS-, doncs aquest fill premort no faria mai nombre en
supòsits de manca de fills o descendents.

Ara bé, si analitzem els precedents, observem, ademes de la
tendència anterior, una tradicional diferenciació formal en la
regulació del dret de representació per al supòsit de premoriència,
respecte dels supòsits de desheretament i indignitat, que podem
considerar com origen d'aquesta diferenciació i, que permet
assimilar les conseqüències de les diferents causes d'incapacitat35

als efectes de la Ilegítima36. D'aquesta manera, s'observa en la
doctrina anterior a la Compilació l'exclussiva referència al dret de
representació en el supòsit de premoriència37, essent la pròpia

35 Així, eis descendent ostentaran els mateixos drets i obligacions que els seus pares
premots, desheredats o indignes. Per això hauran d'imputar a la Ilegítima les mateixes
lliberalitats que el seu pare hagués hagut d'imputar d'haver adquirit el dret efectiu a la
Ilegítima, i també podran accionar, evidentment, per preterido aquell testament en el
que es deshereta justament al legitimari intermig.
36 L'article 130 de la CDCC de 1960, fou modificat per la Llei 13/1984 de 20 de març
de reforma de la Compilació. La Llei 8/1990 de reforma de la regulació de la Ilegítima
modificà de nou aquest article que passà a ser el 129, per tal de prescindir de la
remissió que es feia al Codi Civil.

Com manifesta JOU, ibidem, "Probablemente hubiera sido más práctico que en sede
de legítimas el CS hubiere hecho una remisión a los dos primeros artículos (fent
referència als arts. 328 i 329 CS), pero por razón de los antecedentes históricos, el
legislador ha optado por mantener la regulación que proviene de la CDCC de 1960,
que, como es sabido, no contenia una regulación del derecho de representación".
37 VIVES i CEBRIÀ, P.N., Traducción al castellano de los usages i demás derechos
de Cataluña,..., op. cit., tom II, pàg. 337, entén que en el cas de la desheredado, com
els fills són, per a aquests supòsits, incapaços, "no toman parte en la división, y en
consecuencia, la legítima o sea la cuarta parte de la herencia, debe dividirse entre los
demás hijos sobrevivientes o los nietos de los premuertos que sean capaces".

En aquest sentit trobem també els diferents Projectes i Avantprojectes d'Apèndix i
Compilació. Així, en l'article CCLXX de l'articulat de la Memòria de DURAN y BAS
es diu: "Los descendientes son preferidos en la legítima a los ascendientes", i a
continuació, l'article CCLXXI precisa que "cuando hay hijos la legítima se reparte
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Compilació la que introduirà aquest dret per al desheretament i la
indignitat38. Conseqüència d'aquesta remissió serà el tractament
formal diferenciat d'ambdós supòsits, encara que el seu contingut
material s'entengui assimilat.

entre todos ellos, incluido el instituido heredero por partes iguales. En lugar de los
hijos premuertos entran sus descendientes legítimos por derecho de representación, y
suceden por estirpes", i en ordre a la Ilegítima individual assenyala en l'article
CCLXXXIII que: "En la distribución de la legítima no debe contarse el hijo que la
renuncia, a no ser que le hubiese premuerto dejando descendientes legítimos; pero sí al
emancipado, al postumo, al adoptado por alguno de sus ascendientes, y al hijo que
renunció a ella y sobrevivió al padre, si bien la porción de éste último quedará a favor
del heredero, lo propio que la del desheredado". Per tant si bé s'entenia que el
desheredat feia nombre, expressament es disposa que la seva porció acreixerà
l'herència, amb la qual cosa es descarta tot dret de representació. En el mateix sentit,
l'article 271 del Projecte d'Apèndix de 1930.

Malgrat la seva naturalesa de Projecte privat, cal destacar la redacció de l'article 155
del projecte d'Apèndix d'ALMEDA segons el qual "en la legítima de los descendientes,
en lugar de los hijos premuertos, entran sus descendientes legítimos por derecho de
representación y suceden por estirpes. Los nietos tienen derecho propio a la legítima".
38 És ja en el Projecte de Compilació de 1955 on s'amplia el dret de representació als
fills i descendents del deheredat i de l'indigne. Així, en l'article 276 del Projecte de
1955 es determina: "Son legitimarios los hijos y descendientes legítimos respecto de
sus padres y ascendientes legítimos. Si solo hay hijos, serán legitimarios por partes
iguales. En lugar del hijo o nieto premuertos al causante serán legitimarios los
descendientes legítimos de aquéllos, por derecho de representación y división por
estirpes". En l'article 284 s'estableix: "Para determinar la legítima individual entre
varios legitimarios cuenta o hace número el que de ellos sea heredero, así como el
desheredado justamente y el declarado indigno par suceder al causante. Los hijos y
descendientesJegitimos del desheredado o declarado indigno, que sea hijo legítimo o
natural del testador, tendrán derecho a lo que por legítima hubiera correspondido a su
ascendiente". - - " _

L'article 130 de la CDCC, tant en la seva redacció originària, com després de la
Reforma de 1984, es remet al Codi Civil: "Per a determinar la Ilegítima individual entre
diversos legitimaris fa nombre el que sigui hereu, així com. el legitimari que l'hagi
renunciada, el qué hagi estat desheretat justament i el declarat indigne de succeir al
causant", sens perjudici que els fills o descendents legítims del desheretat o declarat
indigne, que sigui fill del causant, tinguin el dret que els atribueixen els articles 761 i
857 del Codi Civil". L'article 124 CDCC, per la seva banda assenyalava: "Són
legitimaris els fills legítims per parts iguals, representant els prenions llurs respectius
descendents legítims, per estirps".
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Sense entrar en el fons de la qüestió, volem deixar constància de
que els autors catalans anteriors a la Compilació afirmaven que els
néts reben la Ilegítima per dret propi en defecte de pare, i en virtut
de la crida que els fa la llei: existeix, doncs, en favor dels ulteriors
descendents una crida legal, i per tant, en defecte de pares, hauran
de rebre una atribució expressa si volen evitar la preterició. Per
tant, els néts entren per dret propi en la successió legitimaria, però
sempre en relació al pare i en el mateix lloc que aquest ocuparia39.

La llei catalana de Successió Intestada de 7 de juliol de 1936
únicament establia el dret de representació pels supòsits de
premoriència i absència declarada del fill o germà del causant (art.
10 LSI), doncs per als supòsits d'indignitat i repudiació actuava la
"successió graduum et ordinum" (art. 6 LSI). Igual criteri seguia el
Projecte de Compilació de 1955 en els seus articles 481 i 480. La
Compilació de 1960 no recull aquesta doctrina romanista del dret
de representació i de la "successió graduum", a l'igual que la llei
catalana de Successió Intestada de 25 de maig de 1987, a l'admetre
el dret de representació, per aplicació del Codi Civil, en la majoria
dels casos. I aquesta regulació és la que ha passat als arts. 328 CS
pel que fa al dret de representació, i 327 CS pel que fa a la
"successió" i al dret d'acrèixer40.

39 Així BORRELL i SOLER, A.M., Derecho civil vigente en Cataluña, Barcelona
1944, tomo V, pàg. 351, afirma que el dret de representació solament indica els casos i
la quantia en la que els néts són legitimaris: doncs en el fons tenen Ilegítima per dret
propi, ja que aquest deriva de la llei i no de l'ascendent intermig.

En aquest mateix sentit ho entenia ROCA SASTRE, Ramón Ma., "La adquisición y la
repudiación de herencia en el derecho común y en el derecho foral", dins de Estudios
de Derecho Privado, II, Madrid 1948, pp. 288-290.
40 ROCA TRIAS, E., comentan a l'art. 130 CDCC, dins de Comentarios al Código
Civil..., op. cit., tomo XXVIII, vol. 2, pàg. 93, entén que l'art. 130 salva del dret de
representació de l'estirp "(...) cuando no exista legítima por haber incurrido quien
podria acreditarla en desheredación justa o indignidad para suceder", essent aquest
dret de representació "idéntico al regulado en el artículo 124 para los supuestos de
premoriència", i té com a finalitat principal "evitar el efecto establecido en el artículo
144, es decir, la absorción por el heredero de la parte de legítima correpondiente al
desheredado o al indigno", i per tant en aquest sentit "la estirpe del desheredado o
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2.3. ELS PRESUPOSITS DE L'OBLIGACIÓ DE
LLEGÍTIMA.

2.3.1. EXISTÈNCIA D'ACTIU: TRASCENDENCIA
DEL "RELICTUM".

De l'existència d'actiu en la successió del causant, en dependrà el
neixement del dret del legitiman a obtenir una part d'aquest actiu.
La Ilegítima constitueix en tot cas un benefici per al legitiman, ja
que, a tenor de l'article 350 CS és el dret a obtenir un valor en la
successió del causant. Si no existeix aquest valor no neixerà el dret
que recau sobre ell.

Per a que aquest dret adopti la naturalesa de dret de crèdit sobre
l'herència es demana, no ja l'existència de valor - d'acord amb les
normes de l'article 355 CS -, sinó en concret l'existència de
"relictum". La relació entre l'existència d'actiu amb el neixement de
l'obligació resulta complexa fonamentament per la valoració de la
base comptable per a la determinació d'aquest actiu hereditari i, en
concret, de la Ilegítima.

indigno (...) adquieren por sí mismos la cualidad de legitimarios, aunque no suceden al
decendiente intermedio excluido por estas causas, porque éstos no han adquirido
nunca la legítima. El descendiente de ulterior grado ocupa su lugar como si el
descendiente intermedio no hubiese existido nunca. Por ello hay que decir que los
descendientes posteriores no suceden en el título voluntario atribuido por el causante
al indigno".

En el mateix sentit JOU I MIRABENT, L., comentari a l'article 352 CS, dins de
Comentarios al Código de Sucesiones, op i loe. cit., pàg. 1194), entén que en el Codi
de Successions "el segundo párrafo del artículo -352 CS- deja bien claro que los
descendientes del hijo premuerto son legitimarios por derecho de representación y no
por derecho propio, tal y como una parte considerable de la doctrina habia defendido
antes de 1960".
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Cal recordar, en aquest sentit, que el procediment per a determinar
aquella base comptable ve establert per l'article 355 CS.

D'acord amb aquest article, el primer pas per a l'obtenció de la
quantia de la Ilegítima consisteix en la valoració del patrimoni
relicte41 que s'obtindrà deduint del valor dels béns de l'herència del
causant els "seus deutes" i "les despeses de darrera malaltia, de
l'enterrament i del funeral"42.

El primer component de la base comptable el consitutirà, doncs,
l'actiu net de l'herència deferida: el que es denomina "relictum"
net43.

41 Ja CÀNCER, Variarum..., op. cit., pars I, cap. Ill, cit., num. 67, es planteja: "An
legitima amittatur ob non confectum inventarium? Resp. quod non".
42 Cal observar, en aquest sentit, que aquests conceptes que l'article 355 CS
détermina com a reduïbles, no constitueixen la totalitat del passiu de l'herència, sinó
solament aquells que es poden considerar com obligacions del causant que no
s'extingeixen per la seva mort, i als que l'article 1.1 CS fa menció -"L'hereu succeeix en
tot el dret del seu causant. Consegüentment, adquireix els béns i els drets de l'herència
i se subroga en les obligacions del causant que no s'extingeixen per la mori"-, i
solament alguns, no tots, dels conceptes que l'article 34 CS classifica com a càrregues.

La raó per que no es dedueixin de l'actiu determinats conceptes, que pesen llavors, en
certa manera, sobre la Ilegítima, en tant que redueixen la seva base de càlcul, deriva de
la preferència dels mateixos sobre el propi dret legitiman. Així, s'entendran preferents,
tant les càrregues de l'herència per raó de la succesió, com aquelles càrregues
hereditàries per raó de la mort.

ROCA SASTRE, "Naturaleza..." op. i loe. cit., pàg. 184, entén que: "En materia de
legítima, como ésta es una fracción de valor de la herencia líquida o haber hereditario
neto, para calcular hay que deducir previamente el pasivo del activo, y, por ello, es
evidente que las deudas u obligaciones del causante minoraran el valor base sobre el
cual se computa la "portio debita". I afegeix: "Los derechos de los acreedores
hereditarios son preferentes a los de los legitimarios, y por ello, las deudas de la
herencia afectan a éstos por repercusión. Si el importe de las deudas supera el de los
bienes y no existen donaciones computables, incluso no habrá legitima".
43 En aquest sentit, VIRGILI SORRIBES, "Heredero forzoso...", op. cit., RCDI,
pàg. 482, estudiant la Ilegítima, assenyala que el legitimari "no sucede en todos los
derechos y obligaciones del "auctor" (...), la legítima es siempre un activo hereditario
(...). Tanto es así, que si en el as hereditario no hay derechos, sino sólo obligaciones,
no existirá el heredero forzoso, aunque sí el voluntario" (les cursives són nostres).
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Ara bé, l'article 355 CS afegeix a continuació que, a aquest actiu
net, s'hi afegiran els "béns donats pel causant" - el "donatum"-,
prèvia la seva determinació i valoració. Aquest "donatum",
constituirà el segon component de la base comptable44.

La suma del "relictum" net i del "donatum" constituirà la base sobre
la que es determinarà la Ilegítima com a valor global, que serà, en
virtut del propi article, la quarta part d'aquell valor45.

Si bé, doncs, es qualifica la Ilegítima com una part de l'actiu
hereditari, hem de parlar, més pròpiament, de que el dret de
Ilegítima atorga un dret a obtenir part de l'actiu hereditari
qualificat, en tant que es computen com a actiu, béns que ja havien
sortit del patrimoni del causant - el "donatum" -.

D'aquesta composició qualificada de l'actiu, en resultaran
importants conseqüències: si, com hem dit, quan no hi hagi actiu
no sorgeix el dret a la Ilegítima, i aquest actiu està format pel
"relictum" i el "donatum", la manca absoluta de "relictum"
comportarà que l'existència de la pròpia Ilegítima depengui
exclussivament de l'existència de "donatum" computable. En aquest
cas, el valor de la Ilegítima seria la quarta part d'aquest "donatum" i,
el dret del legitiman, recauria exclussivament sobre uns béns que
no estan en el patrimoni hereditari.

Així, la sóla existència de "donatum", sense "relictum", originarà
igualment el neixement del dret a la Ilegítima, però no comportarà

44 Amb les particularitats que l'art. 355 CS detalla. L'article 355 CS^ presenta la
qüestió negativament i proporciona els criteris de la no computabilitat. Ademes, els
criteris per a la valoració varien en funció de diferents consideracions: de si els béns
donats estan o no en poder del donatari; de si s'han produït millores; de si s'ha destruït
la cosa i a qui és imputable aquest fet, etc...

Ja resultava clara aquesta particularitat pels clàssics catalans. Així TRISTANY i
BOFILL, Bonaventura, Sacri Surpemi Regii Senatus Cathaloniae Decisiones,
autore..., Tomus tertius, Barcinone 1701, 71, núm. 8, 9 i 11, assenyala que: "In
calculanda legitima computantur bona, quae pater inter vivos per ingentes, & in
officiosas donationes alienava".
45 La determinació d'aquest valor prové, com ja hem vist, de la Constitució de 1585.
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mai el naixement de la concreta obligació de Ilegítima. El crèdit
contra l'hereu sorgirà solament, en tant que aquest signi titular del
patrimoni hereditari, en tant que aquest sigui adquirent d'actiu de
l'herència - és a dir, del "relictitm" -, i precisament amb el límit
d'aquest actiu adquirit^.

Si únicament existeix "donatum", el legitimari tindrà dret a la
Ilegítima, però no satisfarà mai el seu dret mitjançant un crèdit
contra l'hereu atorgat per la llei, sinó solament mitjançant l'exercici
de l'acció de reducció o supressió de donacions inofícioses que
contempla l'article 373. 3 C S contra el donatari47.

Per tant, la manifestació de la Ilegítima com a dret de crèdit
solament resultarà possible quan a la mort del causant existeix actiu
en el "relictum".

2.3.2. LA NO ATRIBUCIÓ CONCRETA DE LA
LLEI O DEL CAUSANT DEL CONTINGUT DE LA
LLEGÍTIMA.

Per a que el dret de Ilegítima esdevingui un dret de crèdit i, per
tant, la Ilegítima una obligació cal, ademes de "relictum" net en la
successió, la concurrència d'un segon presupòsit: la manca
d'atribució concreta del contingut d'aquell dret.

46 BADOSA, actualització de les anotacions de ROCA SASTRE, Derecho de
Sucesiones, KIPP, op. i loe. cit., pàg. 124, assenyala que les obligacions que
incumbeixen a l'hereu en quant a tal, deriven, o de la seva sóla qualitat de successor, o
de l'efectiva adquisició d'actiu, i en aquest cas, com la Ilegítima, són obligacions que
per manca d'actiu, no neixen.
47 Les regles de l'article 355 CS, funcionen doncs, tant per a fixar el valor de la "base
comptable", i, en conseqüència, de la propia Ilegítima, en tant que constitueix la quarta
part d'aquella base, com per determinar l'aparició del concepte d'inoficiositat entès com
a sistema de control de l'actuació patrimonial no onerosa del causant, que denota, ja,
una preferència del dret dels legitimaris sobre qualsevol altre adquirent a títol lucratiu
del causant.
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En aquest sentit, si el causant realitza una atribució concreta que
satisfaci el contingut legal del dret de Ilegítima, el legitimari
adquireix aquesta atribució en funció del títol utilitzat. Un cop
oberta la successió, si el legitimari veu cobert el seu "quantum"
legitimari - és a dir, satisfet el seu dret a la Ilegítima - per qualsevol
títol, no neix ja l'obligació legal de Ilegítima**.

2.3.2.1. L'obligació de Ilegítima en la successió
testada.

Sorgeix Vobligació de Ilegítima entre hereu i legitimari quan el
causant, malgrat haver organitzat la destinació dels seus béns per
després de la seva mort, no realitza al legitimari una concreta
atribució en concepte o imputable a Ilegítima.

Això succeeix, en primer lloc, en el cas del llegat simple de
Ilegítima^. Amb aquest llegat de Ilegítima s'entén que el causant es
limita a respectar el contingut legal de la Ilegítima - deixa o llega la
Ilegítima -: el testador solament declara que el legitimari queda
limitat a la seva pretensió legitimaria legal, que no és altra cosa que
un dret de crèdit per obtenir en la successió del causant un
determinat valor patrimonial. El llegat simple de Ilegítima

48 Els autors clàssics catalans acceptarent - com ja hem vist - com a doctrina
inconcussa que el pare podia deixar la Ilegítima per qualsevol títol. Així, CÀNCER,
Variamm..., op. cit., pars. I, cap. 3, num. 16; i en el mateix sentit FONTANELLA,
Tractatiis De Pactis Niiptialibits..., op. cit., cl. 5, gì .8, par. 2, num. 52 i ss.
49 Que contempla l'article 358.3 CS a l'assenyalar: "La Ilegítima també pot llegar-se
en forma simple, emprant la fórmula 'allò que per Ilegítima correspongui' o d'altres
anàlogues o similars".
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originarà una pretensió del legitimari contra l'herència -contra
l'hereu50- de caràcter personal.

També sorgeix quan, malgrat el causant realitza una atribució
concreta al legitimari, la quantia d'aquesta resulta insuficient per
cobrir el valor patrimonial degut. En aquest cas, s'atorga per la resta
del "quantum" no atribuït un dret de crèdit al legitimari que li
permet exigir a l'hereu aquest valor - la part de Ilegítima que no s'ha
atribuït i a la que es té dret - : és el que s'anomena "suplement de
Ilegítima"51. Així es deriva de l'article 361. 2 CS, quan fent
referència a l'atribució del causant per institució, llegat, donació o
assenyalament o assignació, afegeix que "si allò que han rebut per
tais conceptes és inferior a la Ilegítima corresponent, poden exigir
el suplement, excepte si, després de deferida aquella, hom s'ha
donat per totalment pagat de la Ilegítima o ha renunciat
expressament el seu dret al suplement". I del pagament d'aquest
suplement, d'acord amb l'article 366. 1 CS, en respondrà l'hereu
personalment52.

50 Ens diu BINDER, Derecho de sucesiones, op.cit., pàg. 298, que "del derecho de
legítima nace, en ciertos supuestos, la pretensión de legítima. Tal pretensión existe, en
principio, cuando el legitimario ha sido excluido de la sucesión del causante por
disposición a causa de muerte y éste no le ha atribuido nada por otro concepto, sin que
además le haya privado con justa causa de la legítima. La legítima, consiste entonces,
en la mitad del valor de la cuota hereditaria abintestato: no en la misma cuota
hereditaria: la pretensión de legítima es siempre, por consiguiente un crédito de dinero.
Nace esta también cuando el causante ha declarado que el legitimario debe haber
sólo su parte legítima o lo limita a ella, pues tal institución no supone ni institución
de heredero ni de legado. El testador solo declara que el legitimario debe quedar
limitado a su pretensión legitimaria legal".
51 L'article 378.1 CS atorga a aquest suplement naturalesa també crediticia, en tant
fixa el termini de prescripció de l'acció de reclamació de suplement, a l'igual que el de
reclamació de Ilegítima, en quinze anys a partir de la mort del causant.
52 Sobre el significat d'aquesta responsibilitat personal, vid infra capítol IV d'aquest
treball.
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Tanmateix, en el cas en que el causant realitzi una concreta
atribució de Ilegítima que sigui quantitativament correcta pot sorgir
l'obligació legal de Ilegítima. Això succeeix quan la lesió en
l'atribució recau sobre el seu contingut qualitatiu.

En aquest sentit, es prohibeix al causant gravar o limitar la quota de
Ilegítima en la seva atribució al legitimari, o des de l'òptica del
legitimari, es reconeix el dret d'aquest a rebre la Ilegítima lliure de
gravamens o limitacions. Això reflexa, com es sap, l'anomenada
intangibilitat qualitativa de la Ilegítima a la que es refereix l'article
360. 1 del CS, atorgant al legitimari la possibilitat de tenir-los
simplement per no posats53.

53 L'article 360.1 C S assenyala: "El causant no pot imposar sobre la Ilegítima
condicions, terminis, modes, usdefruits, fideicomisos ni altres limitacions o càrregues;
si les imposa, han d'ésser tinguts com a no formulats"

Així ho recollia també l'art. 133 CDCC, amb el precedent clar de l'art. 269.2 del
Projecte de 1930, i el 275 en relació al 289 del Projecte de 1955 de la CDCC. Aquest
darrer text establia: "El causante no podrà privar de la legítima, salvo por justa
desheredación, ni imponer sobre ella condiciones, términos, modos, usufructos,
fideicomisos u otras limitaciones o cargas, y si las impusiere se tendrán por no puestas,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 289 (Cautela Socini). Este precepto será de
aplicación a las disposiciones por causa de muerte en concepto de legítima, o
imputables a ella, pero tan sólo en la parte que cubran el valor de ésta".

El gravamen o la limitació és ineficaç "de iure" i solament podrà subsistir si el
legitimari ho admet, sense que es pugui entendre com acceptació tàcita el guardar
silenci a l'acceptar l'herència.

Així s'entenia j a-per part de la-doctrina clàssica, i ha estat recollit en igual sentit per la
doctrina posterior. D'entre els autors clàssics, vid per tots, TRISTANY, Bonaventura
de Sacri Supremi Regii Senatus Cathaíóniae Decisiones, Tomus Tertius, Barcinone,
1701, Decisió 71, núm. 11: "Onus, seu gravamen licet reciprocum legitime impositúm,
ipso iure reiicitur". Per a la doctrina catalana de finals del s. XIX, DURAN Y BAS,
Manuel, Memoria acerca de las instituciones del derecho civil de Cataluña, escrita
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 40 del Real Decreto de 2 de febrero de 1880,
Barcelona 1883, Part 6, cap. IV, pàg. 200; BROCA I MONTAGUT, Guillem Ma de i
AMELL I LLOPIS, Joan, Instituciones del derecho civil catalán vigente ó sea
exposición metódica y razonada de las leyes, costumbres y jurisprudencia de los
autores y de la antigua Audiencia del Principado; completada con las doctrinas del
Tribunal Supremo y precedida de una introducción histórica por..., Barcelona 1886,
vol. Il, pàg. 430.
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Ara bé, dos supòsits trenquen aquest principi, permetent al
legitimari renunciar a l'atribució i reclamar simplement allò que per
Ilegítima pertoca.

En primer lloc i d'acord amb l'article 358. 2 CS, quan el causant
deixa, atribueix, la Ilegítima mitjançant un llegat, en concepte de
Ilegítima o imputable a ella, que recau sobre béns que no són
d'exclussiva, plena i lliure propietat del causant, habent-n'hi en
l'herència, el legitimari pot "acceptar simplement el llegat o
renunciar-lo i exigir allò que per Ilegítima li correpongui". En
aquest cas sorgeix també, l'obligació de Ilegítima, que comportarà
doncs l'exercici del crèdit per part del legitimari front a l'hereu.

En el mateix sentit, l'article 360. 2 CS recull l'anomenada "Cautela
Socini", en els mateixos termes que ho feia la Compilació de Dret
Civil de Catalunya54. Aquesta Cautela constitueix l'opció atribuïda
expressament pel testador al legitimari d'acceptar l'atribució que es
realitza en concepte de Ilegítima per un valor superior a aquesta
però amb limitacions o càrregues, o d'obtenir estrictament allò que
per Ilegítima li correspon, mitjançant, en aquest cas, l'exercici d'una
acció personal contra l'hereu.

Per a la doctrina posterior a la Compilació, vid. ROCA TRIAS, E., comentari a
l'article 133 CDCC, dins de Comentarios al Código Civil..., op. cit., T. XXVIII, vol.
2, pàgs. 132 i ss.
54 Article 133 CDCC. L'article 360.2 CS estableix: "...la disposició per causa de mort
atorgada en concepte de Ilegítima i per un valor superior a aquesta amb la prevenció
expressa que, si el legitimari no accepta les dites limitacions o càrregues, el seu dret es
redueix estrictament a la Ilegítima faculta aquest per optar entre acceptar l'esmentada
disposició amb les limitacions o càrregues referides o fer seva solament la Ilegitima,
lliure d'aquestes".

Referent a la "Cautela Socini" vid, VALLET DE GOYTISOLO, J., "Cautelas de
opción compensatoria de la legítima", Centenario de la Ley del Notariado, Secció
3a.,vol. 1, Madrid, 1964, pàgs. 399 i ss.; VALLET MAS, L. M., "La protección
contra gravámenes cualitativos de la legítima y la Cautela Socini en la Compilación
catalana", Estudios sobre la legitima catalana, op. cit., pàgs. 329 i ss.; LACRUZ
BERDEJO - SANCHO REBULLIDA, Derecho de Sucesiones, II, op. cit., pàgs. 133 i

ss.
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Ara bé, si en els supòsits anteriors l'obligació legal de Ilegítima
sorgia del desconeixement parcial, bé quantitatiu, bé qualitatiu, per
part del causant del dret del legitimari, també sorgeix aquesta
obligació per al cas de que aquest desconeixement sigui absolut.
Així, quan el causant, malgrat la realització d'un acte de destinació
successòria, no realitzi una atribució concreta en concepte o
imputable a Ilegítima, la llei reconeix al legitimari - pretèrit o
desheredat injustament55 - un "dret a exigir allò que per Ilegítima li
correspon".

Per tant, sempre que el causant realitza qualsevol acte de destinació
successòria i no respecta, bé qualitativament, bé quantitativament,
el contingut legal del dret de Ilegítima, la pròpia llei atorga al
legitimari el mitjà per a fer-lo efectiu: un dret de crèdit contra
l'herència, contra l'hereu.

2.3.2.2. L'abast de la institució legitimaria en la
successió intestada.

Amb la regulació del Codi de Successions, la Ilegítima es considera
com una institució que opera també en l'àmbit de successió
intestada.

Aquesta afirmació es fonamenta en les següents circumstàncies:

55 Articles 367 i 368.2 CS, referits a la preterido el primer i al desheretament injust el
segon. Sobre preterido i desheretament vid. entre d'altres, VALLET DE
GOYTISOLO, J., "El apartamiento y la desheredación", ADC, 1968, pàg. 3 i ss.;
GARCÍA BERNARDO LANDETA, "La preterición formal y material y la nulidad de
la institución", ADC, 1969, pàgs. 313 i ss.; O'CALLAGHAN MUÑOZ, J., "La
preterición en Catalunya", a Estudios sobre la legítima catalana, op. cit., pàgs. 289 i
ss.; PUIG SALELLAS, J.M., "Sobre preterición no errónea y desheredación injusta",
RJC, 1975, pàgs. 119 i ss.; ROCA TRIAS, E., comentari a l'article 141 CDCC, dins de
Comentarios al Código Civil..., op. cit., t. XXVIII, 1982, pàgs. 203 i ss.
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- en primer lloc, en l'organització sistemàtica del Codi, que no
sitúa la Ilegítima dintre del capítol de la successió testada, sinó al
marge, tant d'aquesta com de la intestada56 ;

- en segon lloc, perquè el propi Codi, expressament, salva les
Ilegitimes en l'ordre successori intestat57 ;

56 Sota l'epígraf "Altres atribucions determinades per la llei". Abans, en la CDCC, la
regulació de la Ilegítima constituïa el Capítol IV, del Títol II "De la successió testada".
57 L'article 323 CS, situat en seu de "Disposicions Generals" en àmbit de successió
intestada, fa una clara referència a la Ilegítima. Aquest article diu: "En la successió
intestada, la llei crida com a hereus del difunt els parents per consanguinitat i per
adopció i el consort supervivent en els termes i amb els límits i els ordres fixats per
aquesta llei, sens perjudici, si s'escau, de les Ilegitimes i de la reserva".

En el mateix sentit podem citar l'article 331.2 CS, que en matèria d'usdefruit vidual
assenyala: "Aquest usdefruit 770 espot estendre a les Ilegitimes ni a les donacions per
causa de mort o als llegats fets en codicil a favor d'altres persones".

Ara bé, de fet, encara que d'una manera un tant més confusa, ja la Compilació
permetia afirmar la incidència de la Ilegítima en la successió intestada. Així, malgrat la
regulació de la Ilegítima s'integrés en el Títol II "De la successió testada", la pròpia
CDCC permetia intuir un cert reconeixement de la Ilegítima en àmbit de successió
intestada. Així, d'una banda, l'article 250.3 CDCC al contemplar l'usdefruit universal
de viudetat, establia que "l'esmentat usdefruit no s'estendrà a les Ilegitimes...", i d'altra
banda, l'article 251 CDCC que regulava la successió intestada del causant impúber,
indicava que malgrat la troncalitat en la successió dels béns, "si hi ha ascendents d'altra
línia, conservaran llur dret a la Ilegítima sobre els dits béns". En aquest sentit,
SALVADOR CODERCH, Pablo, "El usufructo vidual intestado en el Derecho
catalán", RJC, 1986, pp. 316-317, assenyalava que "la sucesión intestada no está al
margen del derecho de legítimas".

Incidia també en aquest aspecte l'article 145.1 CDCC que entenia lícit, com excepció
"el pacte de supervivència efectuat entre consorts en capítols matrimonials, pel qual el
qui sobrevisqui d'ells renuncia a la Ilegítima que li podria correspondre, segons el que
preveu la regla segona de l'article 251". Malgrat els dubtes doctrinals respecte de la
interpretació d'aquesta renúncia, en la seva referència a la Ilegítima, ja VIVES I
CEBRIÀ, Pedro Nolasco, Traducción al castellano de los usages y demás derechos
de Cataluña, que no están derogados ó no son notoriamente inútiles, con indicación
del contenido de estos y de las disposiciones por las que han venido a serlo, ilustrada
con notas sacadas de los más clásicos autores del Principado..., Madrid-Barcelona,
1862, llibre VI, tit. II, pàg. 321, l'interpretava en aquest sentit: "Se pone á veces en los
capítulos matrimoniales el pacto que se llama de sobrevivencia; en el cual mutuamente
se pactan los contraentes una cantidad fija para el sobreviviente sobre los bienes del
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- en tercer lloc, per la consideració de la Ilegítima com un dret
legal i ademes necessari, que s'imposarà, en conseqüència, a tota
destinació successòria que la vulneri, tant si aquesta destinació té el
seu origen en la voluntat del causant, com si el té en la propia llei;

- en quart lloc, per la conceptuació de la Ilegítima com un
valor que ha de rebre el subjecte legitimari, per qualsevol títol, en la
successió del causant: la dessignació legal d'hereu intestat
funcionarà, en aquest cas, com a títol atributiu, com el que hem

premoriente, con renuncia a la legítima que podria corresponder á aquel en los bienes
de este despues de la muerte del impúber".

Amb posterioritat a la promulgació de la CDCC, reforçava la teoria de les Ilegitimes a
la intestada, la Llei 9/ 1987, de 25 de maig de Successió Intestada, que mantenint la
redacció de la CDCC, en els articles 11.3 i 29 b), substituïa, en l'article 2.1 LSI, la
remissió al Codi Civil del derogat article 248 de la Compilació, establint: "En la
successió intestada, la Llei crida com a hereus del difunt els parents per consanguinitat
per adopció plena i el consort supervivent en els termes i amb els límits i els ordres
fixats per aquesta Llei, sens perjudici si s'escau, de les Ilegitimes i de la reserva de
l'article 269 de la compilació de Dret Civil de Catalunya".

De tota manera, i donada l'ambigüetat de la Compilació en aquests aspectes, aquestes
referències a la Ilegítima, no eren interpretades en aquest sentit per la major part dels
autors que s'hi aturaven. Pel que fa a l'usdefruit vidual vid., SALVADOR CODERCH,
Pablo, Comentari a l'article 250 CDCC, Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales", t. XXIX, vol. Ill, Madrid 1982, pàg. 123; PUIG FERRIOL, Lluís - ROCA
TRIAS, Encarna, Fundamentos del Derecho civil de Cataluña, t. III, Derecho
sucesorio catalán, vol. 2, La vocación testamentaria (a título particular). La
vocación paccionada. La vocación legal. Limitaciones a la libertad de disponer
mortis causa y la adquisición de la herencia. Barcelona, 1979, pàg. 257.

En relació a la LLei 9/1987, de 25 de maig, de successió intestada, CASANOVAS I
MUS SONS, Anna, "Entorn de la Llei 9/W87, de .25 de maig, de successió intestada:
aspectes problemàtics", RJC 1990, húm. 2, pàgs. 301 a 305, comentant l'esmentat
article 2.1 d'aquesta llei assenyala que a tenor de la incardinació de la Ilegítima
exclussivament en àmbit de successió testada "el 'sens perjudici, si s'escau, de les
Ilegitimes' de l'article 2.1 'in fine' LSI és d'impossible aplicació: senzillament, no pot
'escaure'".

Referent a aquesta qüestió amb posterioritat al Codi de Successions, vid. PARA
MARTÍN, Antonio, "Legítima y sucesión intestada", en Setenes Jornades del Dret
Català a Tossa. El nou Dret Successori de Catalunya, Barcelona, 1994, pp. 410-406;
ESPIAU ESPIAU, S., "El usufructo vidual y la legítima de los descendientes", RJC,
1996, pàg. 629 i ss.
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anomenat "mitjà tècnic d'atribució"58. Sobre aquest subjecte
recauran dues qualitat diferents: la de legitimari per la relació de
filiació amb el causant; la d'hereu intestat per la mateixa relació i la
manca de testament.

En aquest sentit, podem establir un paral·lelisme amb el
funcionament de la Ilegítima en la successió testada: en aquesta, el
causant atribuirà la Ilegítima al legitimari "a títol d'institució
hereditària, llegat, donació o de qualsevol altra manera" (art. 350
CS); en la intestada, aquesta atribució la farà la llei però amb un
únic títol atributiu possible: el d'hereu (art. 323 CS). A l'igual que
en l'atribució del causant, l'atribució legal implicarà "atribució de
Ilegítima" i s'imputarà a ella (art. 358 CS). En aquest cas s'entén
doncs, que la llei satisfà el dret a la Ilegítima del legitimari.

Tanmateix, i seguint amb el paral·lelisme, quan la llei no realitza
una atribució concreta als subjectes legitimaris que cobreixi tot el
"quantum" legitimari, és quan, la pròpia llei salva el dret d'aquests.
En aquest cas, a l'igual que en la successió testada quan no hi ha
atribució concreta del causant, el dret de Ilegítima adoptarà la seva
naturalesa legal i es manifestarà doncs com un dret de crèdit.

Aquesta situació es produeix quan la manca de coincidencia en la
jerarquització dels subjectes d'ambdues institucions
llegítima/successió intestada59 -, fa que determinats subjectes

58 Tal com assenyala B ADOS A COLL, F., notes d'adaptació al Derecho de
Sucesiones, KIPP, op. cit., t. V, vol. 1, pàg. 99: "Entre cualidad de legitimario y
delación legal o abintestato, no hay contradicción de principio, porque la primera-es un
derecho a la atribución de bienes, mientras que la segunda es uno de los posibles
títulos atributivos".
59 L'article 330 CS estableix que en la successió intestada "l'herència es defereix
primerament als fills del causant, matrimonials, no matrimonials i adoptats, per dret
propi, i als seus descendents, per dret de representació; a manca de fills i descendents,
l'article 333 CS estableix que "succeejx el cònjuge supervivent"; i, a manca de fills,
descendents i cònjuge, succeiran "el pare i la mare, per meitats".

Mentre, que, en seu de Ilegítima, l'article 352 CS, estableix, que els subjectes
legitimaris són, per aquest ordre: els fills matrimonials, no matrimonials i adoptius, per
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legitimaris no obtinguin, via abintestat, "allò que per Ilegítima els
correspon". Així, parlarem d'obligació de Ilegítima en els següents
supòsits:

a) En la successió intestada del causant impúber, per a aquell
ascendent - pare o mare - apartat de la successió troncal60.

parts iguals - els fills premorts són representats per llus respectius descendents per
estirps -, i, el pare i la mare per meitat.
60 L'article 349.2 CS manté la regulació de l'article 251.2 CDCC, i de l'article 29 b)
de la LSI de 1987, referint-se als ascendents.

La successió intestada del causant impúber constitueix "una excepción al orden
romanista regular de la sucesión intestada acogido tradicionalmente en Cataluña
(aunque actualmente rija la versión modificada del mismo que se establece en el
Código Civil), y constituye una aplicación concreta del principio 'paterna paternis,
materna maternis"' (SALVADOR CODERCH, P. comentari a l'article 351 de la
CDCC, op. loe. cit., pàg. 132 i ss.).

Les fonts clàssiques d'aquesta normativa són tres Constitucions contingudes en el Títol
II "De pupillars y altras substitutions, y de successions dels impubers", del Llibre IV
del vol. I, de l'edició de 1704 de les Constitucions i altres drets de Catalunya: La
primera, de Jaume I, donada a les Corts de Tarragona l'any 1260 (vol. 1, 6, 2, 1), que
remet a una altra anterior i desconeguda, fa referència exclussivament a la consideració
dels béns com a troncáis. La segona, la trobem en la Constitució 2, Tít. 2, Llib. 6, vol.
1, de les Constitucions i altres drets de Catalunya, donada per Pere III a les Corts de
Monco de 1363. La darrera Constitució que fa referència al tema és de Felip II a les
Corts de Monco, el 1585 (vol.l, 6, 2, 3), extèn a la substitució pupil.lar el criteri
normatiu de la troncalitat.

Derivat d'aquestes Constitucions, el reconeixement d'aquest dret de Ilegítima a aquest
ascendent apartat de la successió troncal, és general. Això és recollit per l'article
CCCXXXV de la part articulada de la Memòria de DURAN Y BAS: "Si hay
ascendientes de otra línea, conservan su derecho a la legítima sobre dichos bienes".
L'article 351.2 del Projecte d'Apèndix de 1930 coincideix amb aquesta redacció. En
igual sentit s'expressen l'article 30 de la Llei de Successió Intestada de 7 de juliol 1936,
de la Generalitat de Catalunya, en el seus apartats segon i tercer, i l'article 485.2 del
Projecte de Compilació de 1955. I així és recull en l'article 251.2 de la CDCC. En tots
ells es reconeix el dret a la Ilegítima als ascendents apartats de la successió troncal.

Ara bé, aquesta referència a la Ilegítima dels ascendents de l'altra línia, s'entenia no
bàsicament com a tal Ilegítima, sino com un límit al principi de troncalitat
(SALVADOR CODERCH, P., comentari a l'article 251 CDCC, op, loe. cit., pàg.
174). També CASANOVAS i MUSSONS, Anna, "Entorn la Liei 9/1987..." op. loc.
cit., pàg. 303, enten que "la 'Ilegítima' representaria un límit a la 'troncalitat' en favor
d'aquest ascendent. La qüestió és saber si realment es tracta d'una 'Ilegítima1, atesa la
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b) En la successió intestada del cònjuge supervivent, en
absència de descendents, en favor dels pares. Aquest supòsit resulta
de la necessitat de compatibilitzar, d'una banda, els articles 333 i
336 CS que, en l'ordre successori intestat situen al cònjuge
supervivent quan no hi ha descendents61 abans que l'ascendent62,

contradicció que implica la seva detracció en una successió intestada, tot i el caràcter
irregular d'aquesta. Entenem que aquí el terme 'Ilegítima' no té sinó un significat
purament quantitatiu, per a indicar l'extensió i contingut econòmic (el de l'art. 129
CDCC) d'un dret legal de difícil qualificació jurídica". Entenem que, superada la
consideració de la Ilegítima com una institució que opera exclussivament en la
successió testada, aquest supòsit d'ha d'incloure plenament en l'àmbit legitiman.
61 L'ordre successori intestat sitúa el cònjuge abans que els descendents. L'article 333
CS disposa que "en el cas que mori el causant sense fills ni descendents, el succeeix el
cònjuge supervivent". L'article 336.1 CS diu: "Si el causant mor sense fills, ni
descendents ni cònjuge, li succeeixen el pare i la mare a parts iguals. Si solament
existeix un d'ells, aquest succeeix en tota l'herència.
62 Tradicionalment s'havia considerat rebuda a Catalunya la doctrina de Dret Comú,
segons la qual el cònjuge succeïa darrera dels collaterals de 10è grau i abans que el
Fisc (CÀNCER, lacobus, Variarum resolutionnm inris caesarei, pontifìcii, et
municipalis principatus Cathaloniae, Lugduni, 1670, Pars. I, cap. V, núms. 1 i ss.;
COMES, Josephus, Viridiarnm artis notariatos sive íabelliomim viretum ex odoriferis
doctornm..., Gerundae, 1704, cap. XX, par. VI, quaestio 9, núms. 41 i ss, pàgs. 108 i
ss.), però després de la promulgació de la 'Ley de Mostrencos' de 16 de Maig de 1835,
els autors catalans (BROCA - AMELL, Instituciones..., op. loc. cit., II, num. 682,
pàg. 285) entengueren que, per aplicació del seu article segon, el cònjuge succeïa
després dels colaterals de quart grau, i abans que els del 5è al 10è i l'Estat. Des de
llavors, i com ens diu SALVADOR CODERCH, P., comentari a l'article 250 CDCC,
op. loc. cit., pàg. 99: "Durante el siglo largo que va desde la 'Memoria1 de DURAN Y
BAS (1881-1883), hasta la reciente reforma de la Compilación catalana de 1960
(1984) (...) las propuestas de política jurídica formuladas durante los últimos cien años
han tratado casi siempre de (...) mejorar ¡aposición del cónyuge viudo en relación a
lo que hemos visto que era el derecho tradicional. Con el paso de los años, aunque en
manera alguna de forma lineal, se va abriendo paso la idea de que hay que situar al
viudo en lugar cada vez más preferente en la sucesión intestada del causante" (la
cursiva es nostra).
En aquest sentit ja DURAN Y BAS, M., Memoria..., op. cit., pàg. 271, opinava al
respecte que: "No podemos dejar aquí de consignar nuestra opinión favorable a que en
la sucesión intestada se conceda más preferente lugar al cónyuge sobreviviente,
conforme lo proponen varios escritores modernos, se ha hecho en algunas
legislaciones extranjeras, y se verifica en el proyecto del Código Civil".
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amb, d'altra banda, l'article 353 C S63 en seu de Ilegítima, que, en
absència de descendents, contempla els ascendents com a
legitimaris, en absència de descendents, desconeixent al cònjuge
com a subjecte legitiman64.

Aquesta voluntat, és recollida, pels successius Projectes, i es tradueix, de manera
positiva, en la redacció de l'article 248.1 CDCC, que tant en la redacció de 1960, com
en la de 1984, es remet, per a l'ordre de succeir als preceptes del Codi Civil, que sitúa
al cònjuge darrera immediatament dels descendents i els ascendents, i trova en la Llei
9/1987, de 25 de maig, de Successió Intestada la seva màxima expressió quan, tal com
s'assenyala en l'Exposició de Motius de la mateixa: "Pel que fa als diversos ordres
successoris, es millora la posició del cònjuge vidu, de manera que aquest és cridat si
falten aquests, abans que els pares i els ascendents" (art. 13).
63 Article 353 CS al principi: "Si no hi ha descendents amb dret a Ilegítima, són
legitimaris el pare i la mare per meitat."

JOU I MIRABENT, Lluís, Comentari a l'article 353 CS, Comentarios..., op. loc. cit.,
pàg. 1198, diu \_ "El artícujo 3.32 CS obliga a hacer constar de manera expresa en las
declaraciones de herederos intestados el usufructo del cónyuge viudo. Ninguna norma
similar obliga a atribuir al legítima de los padres en dichas declaraciones cuando el
cónyuge resulte heredero: Ello no" obstante, entiendo que cuando el notario que
autorice el acta de notoriedad correspondiente con arreglo al artículo 979 LEC, tenga
constancia de la existencia de padres legitimarios debe mencionar los derechos de
éstos siguiendo, cuando menos, la expresión de estilo "sin perjucio de...".
64 No succeeix el mateix en el Codi Civil, en el que l'ordre de la successió intestada es
correspon plenament amb l'ordre legitimari. D'aquesta manera, en el Codi Civil, si per
defecte de la voluntat del causant, entra a regir la successió intestada "falta el
presupuesto mismo del fenòmeno legitimario. El título hereditario legal por cuantía
superior a la legítima, lo hace inútil", B ADOS A COLL, F. actualització de notes al
Derecho de Sucesiones, de KIPP, op. cit., tom V, vol. 1, pàg. 84.
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3. L'OBLIGACIÓ DE LLEGÍTIMA.

Un cop delimitat l'àmbit de l'obligació de Ilegítima, estudiarem, en
aquest apartat, quines són les seves característiques.

3.1. OBLIGACIÓ LEGAL.

Derivat de la consideració del dret de Ilegítima com un dret legal,
quan aquest dret es manifesta com obligació la Ilegítima constitueix
una obligació legal.

En general entenem per obligació legal, aquella obligació
configurada per la llei que sorgeix automàticament quan es
produeix un determinat supòsit de fet legalment tipificat65. El
concepte d'obligació legal presenta un doble vessant:

65 ALBALADEJO GARCIA, Manuel, Derecho civil, II, Derecho de obligaciones,
vol. 1, La obligación y el contrato en general, Ed. BOSCH, novena edición,
Barcelona 1994, pàg. 266, entén per obligació legal tota obligació que sorgeix quan es
produeix un determinat fet previst per la llei, al que la mateixa llei li.lliga una
conseqüència obligacional, i sempre que aquest fet no estigui previst en l'article 1089
CC. El que caracteritza aquesta categoria és el supòsit de fet que contempla: els actes
en sentit estricte i els fets naturals. Així podem dir, que la llei en contemplar uns fets
determinats, els concedeix la possibilitat de producció d'efectes jurídics: aquests
efectes neixen de la llei (entesa, en general, com a norma jurídica, no en sentit
estricte), perquè aquesta com a norma jurídica ho disposa. També DIEZ PICAZO,
Luís, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, II, Las relaciones obligatorias, Ed.
Civitas, cuarta edición, Madrid 1993, pàg. 154 i ss., manifesta que l'obligació legal
"nace de supuestos de hecho legalmente tipificados" i "basta la producción o aparición
a la realidad social del supuesto de hecho previsto en la norma para que
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- d'una banda, serà legal la seva pròpia existència, que vindrà
determinada per l'aparició d'un concret supòsit de fet assenyalat per
la llei66,

- d'altra banda, serà legal el seu contingut, que estarà totalment
configurat per la mateixa llei.

Vist això, l'obligació de Ilegítima constitueix clarament un supòsit
d'obligació legal.

En primer lloc, perquè el neixement de l'obligació no deriva de la
voluntat dels subjectes, sinó de la llei, d'un concret supòsit de fet
recollit en una disposició legal. Així, \afont, els presupòsits i els
requisits configuren el supòsit de fet que determina la seva
aparició. En la Ilegítima aquest supòsit de fet establert per la llei no
és un fet únic, sinó una pluralitat de fets: constituex un supòsit de
fet complexe, integrat tant per aquells fets que originen el
neixement del dret legal de Ilegítima, com per aquells que originen
el neixement de l'obligació. Per tant, la mort del causant,
l'existència d'un legitiman capaç, l'existència d'actiu en l'herència, i
la no atribució concreta a aquell legitimari d'un determinat valor,

automáticamente pueda ser considerada nacida una obligación". En aquest sentit es
distingeix entre fets jurídics i actes jurídics. Ja acollia aquesta diferenciació
CLEMENTE DE DIEGO, Felipe, Instituciones de Derecho Civil, II, Madrid, 1930,
pàg. 86, entenent que les obligacions s'originaven "o por hechos voluntarios en forma
de acto jurídico, o por otros hechos a los que la ordenación del Derecho anuda la
originación de alguna obligación". Vid. en aquest sentit, la interpretació de l'article
1090 del Codi Civil feta per SALVADOR CODERCH, Pablo, "El articulo 1.090 del
Código Civil", RJC, 1978, pp. 551 i ss.; MARTÍN PÉREZ, Antonio, "Comentario al
artículo 1.090", dins de Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, T.
XV, vol. l, EDERSA, Madrid, 1989, pàg. 167 i ss.; LUNA SERRANO, A., comentari
a l'article 1090 CC, dins Comentario del Código Civil, II, Ministerio de Justicia,
Madrid 1991, pàg. 9 i ss.
66 LACRUZ BERDEJO, J.L. - SANCHO REBULLIDA, F. de A. - LUNA
SERRANO, A. - DELGADO ECHEVERRÍA, J. - RIVERO HERNÁNDEZ, F. -
RAMS ALBESA, J., Elementos de Derecho Civil, II, Derecho de obligaciones, vol.
1, Parte General, Teoria general del contrato, Bosch, tercera edición, Barcelona,
1994, pàg. 127, afegeixen que aquests supòsits de fet es caracteritzen, perquè són
independents de la voluntat, i la llei els contempla i descriu individualment "señalando
y conformando las obligaciones que de cada uno nacen".
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constituiran aquell supòsit de fet, del que la llei predicarà el
neixement d'una obligació67.

En segon lloc, perquè la llei dota de contingut a aquesta obligació
establint-ne el seu règim jurídic pel que respecta al seu objecte
(arts. 350 i 355 CS), els subjectes (arts. 352 a 354 CS i 362 CS), el
pagament (arts. 362 a 364 CS), les garanties (art. 366 CS), i també,
l'extinció (art. 376 CS)68.

3.2. OBLIGACIÓ DEL PATRIMONI HEREDITARI.

El legitimari té dret a rebre un valor determinat del patrimoni
hereditari del causant: si aquest dret és un dret de crèdit, aquest

67 POTHIER, Robert Joseph, Traite des obligations, II, a Oeuvres de..., Paris, 1825
(rep. anast. Barcelona, 1974, pàg. 59), atribueix a la llei natural l'origen d'aquestes
obligacions. Recordem, al respecte, que en l'origen d'aquesta institució es troba
l'anomenat "officium pietatis", és a dir, el cumpliment d'un deure moral del testador de
deixar una determinada porció als seus parents més propers. És quan sorgeix la
"querella inofficioso testamento", que permet impugnar el testament que no respecta
l'"ofFicium", quan aquest deure moral es converteix en un deure legal. Vid. Part I,
Cap. I, d'aquest treball.

Per la seva banda, DIEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., II, op. cit., pàg. 154,
distingeix actualment entre aquelles obligacions legals que tendeixen a reparar o
restituir un equilibri patrimonial trencat com a conseqüència d'un acte il·lícit o d'una
atribució injustificada, d'aquelles que neixen d'un determinat estat o situació. I entre
aquestes segones sitúa aquelles reconegudes per la llei com a "deberes primarios que la
conciencia general hace derivar de un determinado contacto social entre personas".
Situaríem entre aquestes segones a la Ilegítima, precisament pel seu origen en
T'officium pietatis".
68 El carácter legal de la Ilegítima ja havia estat tradicionalment destacat per la
doctrina clàssica. Ja en aquest sentit, PEGUERA, Ludovicus (Lluís de), Decisiones
aureae in actu practico freqüentes ex variis Sacri Regii Concilii Cathaloniae
conclusioni bits collecta cum additíonibus in quinquaginta priores quae antea sine eis
ediíae fuerunt, Barcinonae, 1605, Tomus primus, cap. 127, fol. 344: "Et probatur
legitimam deberi ex disposinone legis...". També FERRER, Michaelis,
Observantiarum Sacri Regii Caíhaloniae Senatus, Ilerdae, 1608, cap. 403.
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patrimoni hereditari sobre el que recau aquest dret serà el patrimoni
obligat. L'obligació de Ilegítima constitueix, doncs, una obligació
del patrimoni hereditari: el patrimoni de responsabilitat és aquest
patrimoni.

En la Compilació, l'afecció real de tots els béns de l'herència al
pagament de la Ilegítima que establia l'article 140 CDCC semblava
confirmar aquesta teoria.

L'article 366 del Codi de Successions, suprimeix aquesta afecció
real, però es manté igualment la consideració de la Ilegítima com
obligació del patrimoni:

- En primer lloc, per la pròpia redacció de l'article 350 CS que
defineix la Ilegítima com el dret a obtenir un valor determinat en la
successió del causant, de la mateixa manera que ho feia l'article
122 CDCC;

- En segon lloc, per la necessària existència d'actiu - de
patrimoni - en la successió, per tal que existeixi Ilegítima (cfr. art.
355 CS)*9;

- En tercer lloc, per la possibilitat que l'article 362 CS reconeix
al legitimari de reclamar la seva Ilegítima a l'hereu i a determinats
subjectes que estan en relació amb l'herència, fins i tot abans de
l'acceptació de l'hereu. En aquest sentit, l'hereu esdevé deutor de la
Ilegítima amb l'acceptació de l'herència a la que ha estat cridat:
quan adquireix la condició d'hereu i la titularitat del patrimoni
hereditari. En conseqüència, el legitimari es dirigirà contra l'hereu
que és el titular d'aquest patrimoni. L'hereu serà el" subjecte obligat
al cumpliment de l'obligació: efsubjecte passiu de l'obligació70. Ara

69 Recordem que l'existència d'actiu se'ns revel.la com apresupòsit del dret. Vid. Part
II, Cap. I, epígraf 2.3.1. d'aquest treball.
70 Malgrat entenem que la Ilegítima és una obligació del patrimoni hereditari, el
deutor d'aquesta obligació és l'hereu, descartant així la consideració de les teories que
configuren l'obligació com a vinculació entre patrimonis (GAUDEMET, Theorie
generale des obligations, Paris, 1965, pàgs. 12 i 13), o, com a dret directament
exercitable sobre un patrimoni (POLACCO, Vitorio, Le obbigazioni nel Diritto civile
italiano, I, Roma, 1915, (2a. ed), pp. 68-69; PACCHIONI, Giovanni, Diritto civile
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bé, - i encara que sense entrar en el fons doncs serà objecte d'estudi
posterior -, el fet que determinats subjectes que representen o
posseeixen el patrimoni hagin de pagar la Ilegítima, respon d'una
manera directa al fet d'estar expressa i personalment facultats - i
obligats - per la llei per a realitzar tal pagament. Com veurem,
aquells subjectes resulten obligats al pagament de la Ilegítima, en
tant que aquesta activitat constitueix una de les activitats pròpies
del càrrec que ostenten en relació a l'herència. Però, evidentment,
aquesta facultat deriva de la seva efectiva relació amb el patrimoni.

Així, la pretensió de Ilegítima s'exercirà sempre, bé contra l'hereu,
en quant titular d'aquell patrimoni obligat - el "relictwn" net -, bé
contra aquells subjectes vinculats amb aquest patrimoni, que
resulten especialment facultats per la llei.

Cal fer dues consideracions respecte a aquesta configuració de la
Ilegítima com obligació que recau sobre un patrimoni:

- en primer lloc, que el patrimoni sobre el que recau l'obligació
de Ilegítima és solament l'actiu que adquireix l'hereu. Així,
donataris i legataris, malgrat que poden arrivar a suportar el dret de
Ilegítima per manca d'actiu en la successió, mai seran deutors ni
subjectes obligats al seu pagament71 ;

- en segon lloc, que l'hereu serà subjecte obligat en tant que
adquirent d'actiu en la successió del causant però precisament per

italiano, Parte seconda, vol. 1 (Diritto delle obbligazioni. Delle obbigazioni in
generale), Padova, 1935, pàg. 45). - -
71 L'accio d'inoficiositat no es sitúa pròpiament en el concret àmbit de l'obligació de
Ilegítima, sinó en el més ampli del dret de Ilegítima. El seu exercici no assenyala,
doncs, el cercle de subjectes obligats.

Així, en el cas de la inoficiositat de llegats la qüestió es sitúa, com veurem, en seu de
preferències sobre la successió; mentre que la inoficiositat de donacions, es configura
com una garantia del dret de Ilegítima, al marge de la concreta obligació de l'hereu i,
en defecte d'aquesta. La subsidiarietat d'aquesta acció anirà referida a la capacitat del
"relictum" net de cobrir la totalitat del dret a la Ilegítima, i solament en aquest sentit

es podrà exercir.
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la seva condició d'hereu72. Així, malgrat aquest hereu alieni la
totalitat d'aquest actiu rebut, els subjectes obligats a pagar la
Ilegítima no seran mai els successius adquirents, que adquiriran
béns, però no la qualitat d'hereus. No constitueix, per tant, una
mena d'obligació "propter rem"13, en la que la persona obligada a
cumplir la prestació és aquella en que cada moment sigui titular de
la cosa sobre la que recau la prestació. Entenem, doncs, que
l'obligació de Ilegítima que neix "ex novo" per a l'hereu a la mort
del causant resulta inherent a la "qualitat d'hereu", qualitat que no
es transmet per la venda del patrimoni hereditari. Així, quan l'hereu
aliena l'herència, com universalitat, aquesta alienació compren la
totalitat de les posicions jurídiques que la composen: es transmeten
totes aquelles posicions jurídiques transmissibles que integren el
concepte d'herència; no, però, la condició o qualitat d'hereu, que
constitueix l'aspecte personal del títol d'hereu. En aquest sentit,
entenem lligats a aquesta qualitat, tots aquells deutes i obligacions
que es creen per a l'hereu, com a conseqüència de la mort del
causant: llegats, deutes i obligacions derivats de la liquidació,
despeses de funeral..., i Ilegitimes74.

72 Cfr. arts. 362, 366.1, 373.1.2 i 3 CS
73 Compari's amb la configuració que d'aquest tipus d'obligacions realitzan, DÍEZ
PICAZO, Fundamentos..., II op. cit., pàg. 161; LACRUZ, Elementos..., II, op. cit.,
pàg. 34; GIORGIANNI, La obligación, Barcelona, 1958, pàgs. 46 i ss. En aquest
mateix sentit BADOSA, Dret d'obligacions, op. cit., pàg. 25, entén que, en les
obligacions propter rem, "el supòsit de fet del deute consisteix en la titularitat d'un
dret real sobre una cosa respecte de la qual es qualifica de 'càrrega real1".
Conseqüència d'això, continua aquest autor, es que "la titularitat del deute vindrà
determinada per la titularitat del dret real i, per tant, canviarà a cada transmissió
d'aquest dret".

Precisament i en relació a la Ilegítima, ROCA SASTRE, anotacions al "Tratado...", T.
V, vol. 2, pàg. 122, deia ja que "hay que excluir del concepto que damos de cargas
hereditarias las relativas a legítimas, modos y fideicomisos y predetracciones viduales.
Sólo en el sentido económico pueden concebirse como cargas de la sucesión respecto
del heredero afectado por ellas".
74 Tal com assenyala LALAGUNA, "la venta de herencia no supone que el
comprador asuma, ni siquiera que comparta, la posición del deudor, que, en principio
corresponde exclusivamente al heredero (...). Puesto que el comprador ni es heredero
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3.3. LA LLEGITIMA NO CONSTITUEIX UNA
OBLIGACIÓ DEL CAUSANT.

Tal com hem vist, la font del dret de Ilegítima i, per tant, de
l'obligació, és la mort del causant: abans de que aquesta es
produeixi, ni el dret ni, per tant, l'obligació, existeixen. Així,
l'obligació de Ilegítima sorgeix "ex novo" a la mort del causant:
l'hereu no l'assumeix, doncs, com a successor en els deutes del
causant - perquè no era tal deute -, sinó com a titular del patrimoni
obligat.

Ara bé, si a partir de la regulació del Codi de Successions, es fa
patent aquesta configuració de la Ilegítima com obligació "ex novo"
que sorgeix entre hereu i legitimari a la mort del causant75, no
sempre ha estat així. La Ilegítima ha comportat tradicionalment un
cert sentit, més o menys acusat, d'obligació del causant en tant en
quant es considerava, amb més o menys fonament, que aquest
havia d'atribuir necessàriament en la seva successió, el contingut

ni asume la posición jurídica del heredero, se debe conduir que no es responsable de
las deudas y cargas de la herencia. De tal modo que las deudas que forman parte del
caudal relicto, solo pueden considerarse, dentro del conjunto patrimonial que transmite
al comprador, en su significado económico de pasivo en la cuenta del patrimonio que
se adquiere, nunca en el sentido jurídico de obligaciones asumidas por el comprador,
que sólo responderá como deudor frente a los acreedores mediando con ellos
convenio de novación" (LALAGUNA, "La venta de herencia en el Código Civil", dins
Estudios homenaje Santacniz Teijeiro, València, 1974, pàg. 467). També, en aquest
sentit, ROCA SASTRE, "Problemas de la venta de herencia", AAMN, VII, 1953, pàg.
665; LACRUZ -SANCHO, Elementos de Derecho Civil, V, Derecho de Sucesiones,
op. cit., pàg. 200. Vid. sobre el tema, en general, ALBALADEJO, "La enajenación de
la herencia en el Derecho español", RDP, 1978.
75 En aquest sentit, s'expressa el propi Preàmbul, IV, e), quan assenyala la nota comú
a totes les institucions regulades al Títol V, sota l'epígraf Altres atribucions
successòries determinades per la llei: "atribueixen a determinades persones per raó
d'una relació familiar amb el causant, acció per exigir als hereus d'aquests unes
atribucions concretes".
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de la Ilegítima al subjecte legitiman76, i que per tant, si no ho feia,
era l'hereu, com a successor del subjecte obligat, el que esdevenia
deutor de la mateixa.

Aquesta idea de deure del causant11, que es manifestava
expressament en la redacció de l'article 273 del Projecte de
Compilació de 195578, desapareix amb la Compilació de 1960.

Ara bé, si a partir de la promulgació de la Compilació de 1960 es
suprimeix, en la redacció de l'article 122, la referència a tot deure
del causant79, part de la doctrina postcompilatòria continua
mantenint l'existència del mateix, matitzant però el concepte de
deure, que, en un intent de fer la terminologia més estricta,

76 L'anomenat "officium pietatis", Vid., al respecte Part I, Cap. 1, d'aquest treball.
77 Precisament aquesta concepció comportava que el dret de Ilegítima solament
tingués lloc en la successió testada, és a dir, en presència d'una actuació del causant
destinant els seus béns.
78 Article 273 del Projecte: "La legítima confiere por ministerio de la ley el derecho a
obtener en propiedad, en la sucesión del causante, un valor patrimonial y que deberá
atribuir el cansante a sus legitimarios, a título de institución hereditaria, de legado, de
donación o de otra manera".

En aquest sentit s'havia expressat ja la jurisprudència. La STS de 25 de setembre de
1899 afirmava que "la legítima sólo se debe desde el fallecimiento de la persona
obligada a darla". Igualmentv en la sentència de 20 de novembre de 1899, i en la d'ú
d'octubre de 1870 s'establia: "En Cataluña el hijo instituido heredero por el padre es su
sucesor universal, en el que recaen todos sus bienes, derechos y obligaciones, entre
estas la de satisfacer a sus-hermanos" lo que les corresponda por legítima o suplemento
de la misma". També entre la doctrina posterior incidirá en aquesta idea: ROCA
SASTRE, Ramón Ma., "Naturaleza jurídica de la legítima", RDP 1944, pàg. 177:
"Éste (el causant), conservando en principio la libertad de disponer por testamento,
tiene el deber de usar de ella, en forma que no deje de destinar-una parte de valor
patrimonial hereditario a los legitimarios".
79 L'article 122 CDCC disposa: "La Ilegítima confereix per ministeri de la llei a
determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor
patrimonial que aquest els podrà atribuir a títol d'institució hereditària, llegat, donació
o de qualsevol altra manera".
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anomenaran "faceré". Així, ROCA TRIAS80 opina que la Ilei,
imposa al testador8' "la obligación de atribuir la legítima al
legitimario y esta obligación se concreta en una carga. Ahora bien,
impone al testador una obligación o carga positiva: así la
Compilación sanciona la legítima de tipo romano, no priva al
testador de la disposición de una determinada parte de sus bienes,
atribuyéndola 'ipso iure' al legitimario (...). La legítima implica un
'faceré' para el causante". En aquest sentit qualifica la Ilegítima
$ obligació legal per al causant*2.

No es pot mantenir aquesta reflexió en el marc del Codi de
Successions, d'igual manera que, pensem, tampoc ho permetia la
Compilació83. Entenem que els títols successoris que el causant
atribueix a aquells subjectes que ostenten la qualitat de legitimaris,
no constitueixen el cumpliment d'un deure, inexistent per a aquest,
sinó solament els mitjans amb els quals la llei, permet a aquest
causant satisfer voluntàriament un dret que la pròpia llei - dret
legal -, atorga a dits legitimaris.

La llei no estableix una obligació del causant, en el sentit
d'imposar-li el deure de destinar un valor del patrimoni a uns
determinats subjectes, sinó un dret dels legitimaris a rebre aquest
valor84.

80 ROCA DE LAQUÉ, Encarna, "Configuración jurídica de la legítima en el derecho
catalán", Estudios sobre la legítima catalana, Càtedra "Duran i Bas", Barcelona 1973,
pàg. 29 i ss.
81 Parla expressament de testador, i no de causant, mantenint la Ilegítima en l'àmbit
exclussiu de la successió testada.
82 ROCA TRIAS, E., Natura i contingut de la Ilegitima en el dret civil català,
Càtedra "Duran i Bas", Barcelona 1975, pàg. 14.
83 Recordem que la redacció de l'article 350 CS no ha modificat la de l'article 122
CDCC.
84 Així ho entén JOU MIRABENT, L., comentari a l'art. 350 CS, Comentarios..., op.
cit., pàg. 1120, quan ens diu que "la legítima no puede ser hoy considerada como una
obligación del'causante, ni como una limitación de la facultad de disponer". Es té
absoluta llibertat per a destinar "inter vivos" i "mortis causa" del propi patrimoni tant a
títol onerós, com gratuït, es tinguin o no legitimaris; no obstant això, la Ilei, com a
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L'actuació del causant, respectant o desconeixent aquella destinació
legal, resulta indiferent per al subjecte legitimari als efectes de
l'efectiva adquisició del seu dret. Així, si no existeix atribució,
operarà la configuració legal que fa del dret de Ilegítima un dret de
crèdit85.

La única influència que l'actuació del causant pot tenir es sitúa en la
determinació del títol pel qual es rebrà el contingut del dret dret del
legitimari, i per tant, en la configuració de la naturalesa d'aquest
dret.

Per tant, la Ilegítima no constitueix una obligació del causant, que
assumeix l'hereu en quant a successor d'aquell i responsable dels
seus deutes: la titularitat del deute per part de l'hereu deriva de la
seva titularitat sobre el patrimoni hereditari.

Reforça aquesta idea, la determinació dels diferents grups de
deutes, càrregues i obligacions que poden recaure sobre
l'herència86 :

mecanisme de protecció a determinats parents del causant els atribueix un dret a exigir
un determinat valor que ha de satisfer l'hereu.
85 En aquest sentit, es deslliga aquesta no atribució de la destrucció del testament o
de la ineficàcia de la designació d'hereu no legitimari, atorgant la llei, en aquests casos,
al legitimari, el simple dret a reclamar la Ilegítima.

Així ho expressen els articles 367. 2 - "La preterido del legitimari no dóna lloc a la
nul.litat del testament, però el pretèrit té dret a exigir allò que per Ilegítima li
correspon" -, i 368. 2 CS - "El desheretament injust (...), produeix els efectes de la
preterició intencional"-.

Vid., al respecte O'CALLAGHAN MUÑOZ, "La preterición en Cataluña", Estudios
sobre la legítima catalana, Barcelona, 1972, pàgs. 289 i ss; PUIG SALELLAS,
"Sobre preterición no errónea y desheredación injusta", RJC, 1975, pàgs. 119 i ss..
86 Seguint en aquest punt la classificació que en fa GONZALEZ GARCIA, J.,
Responsabilidad del heredero y derechos de los acreedores sobre el patrimonio
hereditario, Ed. Montecorvo, Madrid 1989, pàg. 24 i ss.
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a) Les que assumeix el causant durant la seva vida i subsisteixen a
la seva mort: són pròpiament les obligacions del causant, que
adquireix com a successor.

b) Les obligacions i càrregues que el causant imposa als seus
hereus precisament en actes de darrera voluntat, o que sobre
aquests pesen per disposició de la llei: és en aquest punt, on podem
situar de manera general, els llegats, els modes, els fideicomisos, la
quarta trebel.liànica, la quarta falcidia, la quarta vidual i les
Ilegitimes.

c) Les obligacions i càrregues que neixen amb ocasió de l'acte
successori o de l'administració de l'herència, que responen a
despeses d'administració o a imposicions de tipus fiscal. Entre
aquestes podem trobar, les que contempla l'art. 34. 2 CS com a
càrregues hereditàries, és a dir "les despeses de darrera malaltia,
d'enterrament o incineració, funeral del causant i altres serveis
funeraris; les de formació d'inventari, partició i defensa dels béns
de l'herència; les dels judicis de testamentaria o d'abintestat
causades en interès comú; les de lliurament de llegat, pagament de

Per a una classificació diferent, vid., LACRUZ BERDEJO, J.L., Derecho de
Sucesiones. Parte General del Tratado teórica-práctico de Derecho Civil, tom V,
vol.1, Barcelona, 1983, pàg. 365, nota 5.

BADOSA COLL, anotacions al "Tratado...", op. cit., tom. V, vol. 2, pàg. 124, a
l'examinar el grup d'obligacions que "el heredero asume por razón de su título"
distingeix entre : a) aquelles que l'afecten donat el fet jurídic que les va originar, entre
les que diversifica les ocasionades per "actuación del causante (arts. 659, 661 CC), el
hecho de su fallecimiento (arts. 902.1, y arg. ex 1.894.1 CC); gestión de la herencia en
cuanto patrimonio (arts. 1033, 1064 CC)."; b) "Y deudas que le incumben en cuanto
es, además, adquirente de bienes, es decir, sólo para el caso de que el título
hereditario tuviera una efectiva tracendencia adquisitiva respecto del activo". En
aquest punt s'inclouen les Ilegitimes i els llegats.
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Ilegitimes87 o retribució de marmessors, i altres de naturalesa
anàloga"88.

El contingut de l'article 355 C S ratifica aquesta classificació. En
efecte, el precepte assenyala el procediment de fixació de la quantia
de la Ilegítima, establint la prèvia deducció en l'esmentat patrimoni
dels "deutes del causant" - el que hem anomenat obligacions del
causant -, i de les "despeses de la seva darrera malaltia, de
l'enterrament i del funeral" - càrregues de l'herència89 -, desvinculant
doncs la Ilegítima d'aquestes categories.

87 Quedi clar que càrrega de l'herència és la despesa que origina el cumpliment de la
Ilegítima, no la despesa en que consisteixi la pròpia disposició. Així ho expressa l'art.
364.2 CS: "Les despeses que ocasioni el pagament o el lliurament de la Ilegítima són a
càrrec de l'herència".
88 Especial importància té per a fixar el contingut de les anomenades càrregues
hereditàries la postura de ROCA SASTRE, que determinà, en el seu moment, la
redacció d'aquest precepte que s'examina. Per a aquest autor, ROCA SASTRE,
anotacions al Tratado..., op. cit., tom V, pàgs. 121 i 122: "Las cargas de la herencia
son aquellas obligaciones a las que es ajeno el causante y que tienen su origen en el
hecho de la sucesión. Se trata de deudas por gastos ocasionados por el fallecimiento
del causante o por la apertura de la sucesión". Els enumera d'aquesta manera: "(...) los
gastos de entrega de legados;, los gastos de entierro y funeral del causante (...); el
coste de los vestidos de luto de la viuda (...); la prestación de alimentos a la viuda que
quede encintados gastos de inventario y los de administración de la herencia (...); los
gastos de partición - incluso los devengos deLcontador-partidor y los costos del juicio
de testamentaría - que estén realizados en interés común (...) y los gastos de pleitos en
defensa común de la herencia (...)". L'article 34.2 CS considera com a càrregues de
l'herència: "les despeses de darrera malaltia, d'enterrament o incineració, funeral del
causant j altres serveis funeraris; les de formació d'inventari, partició i defensa dels
béns de l'herència; les de judicis de testamentaria o d'abintestat causades en interès
comú; les de lliurament de llegat, pagament de Ilegitimes o retribució de marmessors, i
altres de naturalesa anàloga".
89 Un cop deduïts, els deutes i les càrregues, d'aques béns, s'haurà d'afegir
"idealment", el "donatum".
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4. LA CORRELACIÓ ENTRE LES POSICIONS DE CRÈDIT I
DEUTE: L'ADQUISICIÓ DEL DRET DE CRÈDIT PEL
LEGITIMARI I L'ASSUMPCIÓ DEL DEUTE PER
L'HEREU.

L'existència d'una relació jurídica obligacional, demana, d'una
banda, l'existència d'un deute o posició jurídica pasiva que
assumeixi la responsabilitat en cas d'incumpliment90, i d'altra
banda, la presència d'un crèdit o posició jurídica activa que legitimi
l'exigència de la responsabilitat al deutor.

A aquesta complementarietat entre crèdit i deute, entre posició
jurídica activa i responsabilitat, la denominen correlació91, i
constitueix l'essència de la relació jurídica obligatòria

Però és més, no solament és necessària l'existència d'aquesta
correlació entre crèdit i deute, sinó que la pròpia existència de
l'obligació demana igualment que aquestes dues posicions
jurídiques han de ser ostentades per diferents subjectes - subjecte
actiu i subjecte passiu - determinats92.

En aquest sentit, ens preguntem si en seu de Ilegítima, es produeix
aquesta necessària correlació entre les posicions de crèdit i deute, i
com es determinen els subjectes que les ostenten.

90 El deute apareix com un "deber jurídico que consiste en realizar en favor de otra
persona un determinado comportamiento, que és la 'conducta de prestación1", DIEZ
PICAZO, L. Fundamentos.... II, op. cit., pàg. 409.
91 En expressió de BADOSA COLL, F., Dret d'obligacions, op.cit., pàg. 18.
92 Així GIORGIANNI, Michele, La obligación. La parte general de las
obligaciones, Trad, de Evelio Verdera y Tuells, Ed. Bosch, Barcelona 1958, pàg. 46.

139



4.1. L'ADQUISICIÓ IMMEDIATA DEL DRET DE
CRÈDIT.

4.1.1. LA PRESUMPCIÓ DE L'ARTICLE 351 CS.

L'article 351.1 CS estableix la pressiimpció d'acceptació de la
Ilegítima deferida per part del subjecte legitimari i, d'acord amb
això, \adquisicio immediata93 del dret que aquesta comporta:
"Hom presumeix acceptada la Ilegítima mentre no sigui renunciada
purament o simplement"94.

93 Els juristes clàssics catalans no parlen de presumpció, sinó pròpiament d'adquisició
"ipso iure" encara que, per la vacil·lació en la consideració de la naturalesa de la
Ilegítima, donaren a aquest fet, diferents continguts. Axí FONTANELLA,
Decisiones..., op. cit., t. II, Dec. 572, quan cita les opinions que fan a la Ilegítima
"portio successionis" o "pars hereditaris" entén que "legitima acquiritur ipso hire
statim à die mortis etiam sine instantia" (num.15), mentre que sota l'opinió que
considera als legitimaris com a creditors s'entèn que si bé el dret també s'adquireix a la
mort del causant, per adquirir la propietat "petitio est necessaria" (num. 18). Al
respecte CÀNCER, Varianim..., op. cit., pars. I, cap. Ill, num. 69, es planteja: "An
filius possit legitimae eiusque supplemento, & Trebellianicae renunciaré, in
praeiudicium suorum creditorum? ", i per respondre a aquesta qüestió parteix de que
"legitima & eius supplementum licet dicantur ipso iure debita" per concloure en el
núm. 70: "Legitima & eius supplementum dicuntur ius quarendum", amb la qual cosa
"acquirere quis non cogitur, etiam in preiudicium creditorum" (núm. 71).
94 El contingut d'aquesta renúncia "pura i simple" de la Ilegítima o de l'acceptació
"pura i simple" de l'article 376 CS, l'hem de referir a l'article 25.1 CS.

Entenem que és d'aplicació a la Ilegítima l'article 25.1 CS que estableix: "L'acceptació i
la repudiació de l'herència no poden ésser fetes parcialment, ni sota termini o condició.
Les condicions i les restriccions s'han de tenir per no formulades". Creiem que és
aquest el contingut que s'ha de donar a la renúncia pura i simple de la Ilegítima; ara bé,
en el cas de no entendre com a sinònims ambdós termes de l'expressió, tal vegada es
podria pensar que quan es demana una acceptació o renúncia "pura" s'està fent
referència a l'absència d'elements accidentals, mentre que amb el terme "simple", se'ns
indica que no es pot imposar cap contraprestació.
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Cal destacar d'aquest article la correcta utilització del terme
renúncia - idèntica redacció presentava l'article 123.2 CDCC -, en
contraposició al de repudiado que s'emprava en l'article 274.3 del
Projecte de Compilació de 1955: en tant en quant la pressumpció
d'acceptació suposa l'adquisició immediata del dret, sobre aquest
dret ja no hi pot recaure repudiació, sinó renúncia95.

Evidentment, doncs, sempre que hi concurreixen els presupòsits i
requisits per a que la Ilegítima es manifesti amb la seva naturalesa
obligacional, el dret que es presumirà acceptat i per tant adquirit
pel legitiman a la mort del causant serà un dret de crèdit.

95 El projecte de Compilació de 1955, establia aquesta pressumpció en l'article 274.3:
"La legítima se presumirá aceptada mientras no sea repudiada pura y simplemente".

Entenem que el terme correcte a utilitzar és renúncia i no repudiado del dret de
Ilegítima ja que "la repudiación actúa no tanto sobre el título adquisitivo, como
renúncia al mismo, cuanto sobre la delación, es decir, sobre la legitimación del
designado para devenir titular. Por ello la facultat de repudiar se pierde con la
adquisición del título" (BABOSA, actualització de les anotacions al Derecho de
Sucesiones, KIPP, op. cit., t. V, vol. 2, pàg. 38), i en la Ilegítima es renunciarà a un
títol -dret de crèdit- ja adquirit. En el mateix sentit ROCA SASTRE, anotaciones al
Derecho de Sucesiones, KIPP, op. i loe. cit. nota anterior, pàg. 69, entén que la
repudiació "constituye una renuncia preventiva o sea de un derecho deferido mas no
adquirido", cas diferent al de la Ilegítima catalana, en que la renúncia recau ja sobre un
dret adquirit.

En aquest sentit ja FONTANELLA, Tractatus De Pactis..., op. cit., t. I, ela. IV, glo.
9, par. 5, núm. 122, fol. 132, precisava l'oportunitat de parlar de renúncia i no de
repudiació, quan, ademes, s'inclinava totalment per la naturalesa crediticia de la
Ilegítima, a l'assenyalar "que ipso iure acquirintur & debentur, veluti in legitima per 1.
scimus, & 1. quoniam in prioribus C. de inoffi. testam. haec enim non possunt
repudiali, seu propriùs, renuntiari in fraudem creditorum, quia esset hoc diminuere de
proprio patrimonio, non nolle acquirere, prouti de legittima tenent", diferenciant-ho
clarament de l'adquisició del llegat en el núm. 123 quan diu "sed quare non est idem
repudiatione legati, ut dicatur facía in fraudem creditorum, post quam habemus illius
dominium ipso iure à die mortis testatoris transite in legatarium".
96 ROCA TRIAS, E., comentari a l'article 123 CDCC, dins de Comentarios al
Código Civil..., op. 'cit.,'t. XXVIII, vol. 2, pàg. 32, entenia, pensem que d'una manera
incorrecta que: "la cuestión de la delación es ciertamente compleja ya que el articulo
123.2 hace coincidir vocación y delación y presupone asimismo la atribución por el
causante de un título solutorio del derecho del legitimario". Entenem que no es pas
així: precisament aquest article estava pensant, a l'igual que avui ho fa l'art. 351, en el
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Per tant, en principi i sens perjudici de posteriors matitzacions,
l'article 351.1 CS atribueix "ipso iure" al legitiman, en el moment
de la mort del causant el dret a exigir a l'hereu el cumpliment del
deure legitimari.

Hem de fer, però, i sense que impliqui cap variació en
l'automatisme de l'adquisició del dret, una primera puntualització:
aquesta adquisició immediata, a tenor de la dicció del propi article,
no es produeix per la sola delació, com succeeix en l'àmbit dels
llegats97, sinó que s'estableix la necessitat d'acceptació per part del
legitimari del dret deferit per la llei.

S'atribueix, doncs, un "ius delationis" al legitimari amb la
corresponent facultat d'acceptar o repudiar98, bé que amb una

CS, en aquells supòsits de manca d'atribució del causant per títol successori de la
Ilegítima, en que la Ilegítima ve regida estrictament per la llei. Així, en cas d'atribució
del causant, evidentment regiran, pel que fa a l'acceptació, les normes pròpies del títol
atributiu. En aquest sentit la mateixa autora es qüestionava la pròpia interpretació de
l'article apuntant: "(...) pero los títulos con los que el testador hace efectivo su deber
legal de atribuir la legítima siguen las normas establecidas para cada uno de ellos".
97 Vid. l'article 267 C S, que, pel que fa als llegats d'eficàcia obligacional determina:
"Per la delació el legatari adquireix de ple dret la propietat de la cosa objecte del
llegat d'eficàcia real, i es converteix en creditor de la persona gravada, si el llegat és
d'eficàcia obligacional, sense perjudici de poder-los renunciar". En aquest sentit,
MIRAMBELL, A., "Els llegats. La nova regulació segons la Llei 40/1991, de 30 de
desembre: 'Codi de Successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya'", dins
Setenes Jornades de Dret català a Tossa. El nou dret successori de Catalunya, PPU,
Barcelona, 1994, pàg. 121, entén que la delació, en els llegats "equival a un títol
adquisitiu provisional". " . -

L'article 222.1 CDCC assenyalava que-"el derecho al legado se adquiere con su
delación, sin perjuicio de poder renunciarlo", interpretant-se en el sentit de que -el
término delación equivale a derecho o pretensión que surge a favor del legatario
contra el gravado para exigirle la cosa o derecho objeto del legado" (PUIG FERRIOL,
L., actualització de les anotacions de ROCA SASTRE al Derecho de Sucesiones,
KIPP, op. cit., t. V, vol. 1, pàg. 579.).
98 Apunta aquesta idea ROCA TRIAS, E., comentari a l'article 123 CDCC, dins de
Comentarios al Código Civil..., op. cit., t. XXVIII, vol. 2, pàg. 32, modificant en
aquest punt la tesi que mantenia en Natura i contingut..., op. cit., pàg. 138, quan
reconeix que: H(...)debemos fijarnos en que el artículo 123.2 pone el acento en la
aceptación y no en la adquisición del derecho, a diferencia de lo que ocurre en el
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especialitat: aquesta facultat d'acceptar es veu alterada en el seu
funcionament normal per la pressumpció que la pròpia llei fa de la
mateixa".

Aquesta acceptació es configura, ademes i com a conseqüència de
la delació, com un requisit d'adquisició del dret. Per tant, el
legitimari adquireix el dret automàticament a la mort del testador,
però no per la sóla delació, sinó, i a diferència dels llegats, per
l'acceptació del legitimari, que es presumeix.

Del fet que l'acceptació es configuri com a requisit d'adquisició,
se'n deriva que sobre aquesta adquisició ja produïda per la
acceptació presumpta pugui recaure, tant l'acceptació real del
subjecte legitimari, com la renuncia100 del mateix a aquest dret ja
adquirit.

articulo 222.1 para la adquisición del derecho al legado. El artículo 123.2 no
modificará pues, las normas sobre vocación y delación, sino la relativa a la aceptación,
ya que establece una presunción de la misma en beneficio del legitimario, dada la
especial naturaleza de éste derecho. En consecuencia la delación no resulta modificada
por lo establecido en esta disposición, sino no se exigirá al legitimario una declaración
positiva de aceptación, aunque si desea rechazar-la se le exigirá la declaración negativa
expresa".
99 Identifica la doctrina el fonament d'aquesta presumpció amb el fonament de la
presumpció en l'adquisició dels llegats a la mort del testador per la sola delació: que
legitimari i legatali no responen mai pels deutes del causant i, per tant, la seva
adquisició constitueix sempre un benefici (JOU i MIRABENT, Lluís, comentari a
l'article 352 CS, dins de Comentarios al Código de Sucesiones, op. i ¡oc. cit., pàg.
1194).

100 NO resulta doncs irrellevant, la voluntat de l'afavorit en l'adquisició del dref, i així
es manifesta amb la possibilitat de renúncia: ningú pot incidir en el patrimoni d'un altre
si aquell no vol. Així, en el llegat i en la Ilegítima aquest principi es manifesta no en
l'exigència d'acceptació voluntària, sinó en la imposició d'una conducta negativa a
aquella persona que, afavorida amb una disposició d'aquest tipus no vulgui beneficiar-
se'n. Entén això ROCA TRIAS, E., comentari a l'article 222 CDCC, dins de
Comentarios al Código Civil..., tomo XXIX, vol. 2, pàg. 69.

En relació a la renúncia vid O'CALLAGHAN MUÑOZ, J., "La renúncia a la
legítima", a Libro Homenaje a Ramón Ma. Roca Sastre, T. Ill, Madrid, 1976, pàgs.
311 iss.
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En el primer cas, aquesta acceptació real suposarà solament la
confirmació de la voluntat presumpta d'acceptar la llei suposa101.
Un cop produïda l'acceptació quedarà ferma la posició del
legitiman i serà, per tant, irrevocable: aquesta acceptació exclourà
llavors la facultat de renúncia. L'article 267. 2 CS ho posa de
manifest per als llegats: "El legatari que accepta expressament o en
forma tàcita el llegat consolida la seva adquisició". De la mateixa
manera, la possible acceptació, tant expressa com tàcita, suposarà
també en la Ilegítima una consolidació de l'adquisició
presumptament produïda; donar fermesa i certesa a aquesta
adquisició.

En el segon cas, la renúncia eliminarà els efectes de la presumpta
acceptació i, per tant, de l'adquisició. El propi article 351 CS
estableix que aquesta adquisició funcionarà mentre la Ilegítima "no
sigui renunciada purament o simplement"102.

La renúncia a la Ilegítima - i també als llegats - constitueix una
renúncia abdicativa103, doncs la titularitat del dret ja ha estat, en

101 A l'igual que en els llegats, la posterior acceptació consolida l'adquisició ja
porduïda: en els llegats, per la sóla delació; en la Ilegítima, per la presumpta
acceptació. Vid. respecte dels efectes de l'acceptació en les llegats MIRAMBELL, A.,
"Els llegats...", op. cit., pàg. 121 i ss.
102 CANCER, Variarum..., op. cit., pars I, cap. Ill, num. 73 diu: "Legitima & eius
supplementum requirat specialem renunciationem".

En el mateix sentit FONTANELLA, Tractatus De Pactis..., op. cit., cla. 4, glos. 24,
num. 43 i 44, fol. 349 ens diu que la Ilegítima "requirere expressam renuntiationem",
establint clarament que el que es renuncia, és el dret a reclamar la Ilegítima, és a dir,
allò que hem anomenat pretensió de Ilegítima, ja que entén que la renúncia s'ha de fer
"espressis verbis, renuntio iuri petendi legitimam".
103 ROCA SASTRE, Derecho Hipotecario, T. II, 6a. ed., Barcelona, 1968, pàgs. 116
i 117, distingeix diferents tipus de renúncia i les defineix així: "la renúncia es abdicativa
cuando un sujeto separa de su propiedad un derecho adquirido, es decir, incorporado
ya en el patrimonio del renunciante"; la renuncia es preventiva quan "un sujeto separa
de su propia esfera jurídica de voluntad, algún derecho a adquirir otro derecho, o sea,
rechaza a hacer suyo un derecho no incorporado al patrimonio del renunciante. Es una
'omissió adquirendi'". Un supòsit de renúncia preventiva seria, entenem, la renúncia a
la Ilegítima no deferida admesa en l'article 377.1 i 2 CS.
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aquest cas, adquirida. Per tant, entenem que la pressumpció de
l'article 351 CS constitueix una pressumpció "iuris et de iure", en
tant que la renúncia posterior, no evitarà la prèvia adquisició del
dret.

En el cas dels llegats, amb la renúncia, es produeix la supressió de
la delació i la eliminació retroactiva de l'adquisició104: seguint el
criteri de l'art. 267.2 CS es considéra corn si el llegat "no li hagués
estat deferit, i l'objecte del llegat queda absorvit en l'herència o
patrimoni de la persona gravada"105. En el cas de la Ilegítima
entenem que sí es considerarà deferit, però el que es trencarà és la
presumpció d'acceptació.

4.1.2. LA TRANSMISSIBILITAT DEL DRET.

Una altra conseqüència de la redacció de l'article 351.1 CS rau en
que aquesta Ilegítima ja deferida, sobre la que recau la pressumpció
d'acceptació, i que no ha estat acceptada ni renunciada
expressament per l'hereu, resulta ja transmissible106. Donat que en
aquest moment ja no és una expectativa de dret sinó un veritable
dret, passarà a integrar com a tal el patrimoni del legitimari, amb la
qual cosa, si aquest mor el transmetrà als seus successors.

104 MIRAMBELL, A., "Els llegats...", op. cit., pàg. 122.
105 Si el legitimari renuncia, la seva part, no acreix als altres legitimaris, sinó que
continuarà integrada en l'herència, acreixent l'hereu. En aquest sentit, ja apuntava
CÀNCER, Variarum..., op. cit., pars tertia, núms. 177 i ss., a la qüestió de "an in
legitima filiorum habeat locum ius acrescendi?" que "et sic cum legitima non sit quota
haereditatis, sed bonorum (...) dicens fillium in legitima institutum, non magis esse
haeredem, quam si esset institutus in re quadam particularL.respondendum quòd in
legitima non habeat locum ius acrescendum". I "quod si legitimae filiorum non fuerint
petitae, & sic fuerint praescriptae, quod acquisitae fuerint acrescendi filio heredi".
106 CÀNCER, Variarum..., op. cit., pars I, cap. Ill, num. 42: "Ex his non est
dubitandum, quin legitima transmittatur ad haeredes extráñeos & eius supplementum".
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Precisament, d'aquesta adquisició immediata del dret i de la seva
transmissió, sorgeix una aparent contradicció amb la referència que
a la Ilegítima fa l'article 29.3 CS. Aquest article 29.3 C S que
reprodueix el derogat 258 CDCC, aplica la figura del "ius
transmissionis" a l'àmbit legitiman: el traspàs del "ius delationis"
del legitiman - legitimació per acceptar o renunciar - al seus hereus,
en el supòsit en que aquell hagués mort sense acceptar - adquirir - o
repudiar el dret que se li defereix107. Donada la presumpció
d'acceptació i, per tant, d'adquisició, que es produeix en seu de
Ilegítima, ens plantegem l'oportunitat i l'adequació de la regulació
d'aquest article a aquella institució.

Entenem que, malgrat la dicció literal del precepte, "sólo de una
manera 'impropia1 puede hablarse aquí de 'ius transmissionis1; pues
aunque transmisión, en el sentido de desplazamiento patrimonial sí
que existe"108, no es transmet, en aquest cas, solament un "ius
delationis", sinó un dret ja adquirit, juntament amb la facultat de
renunciar109. Així, la Ilegítima forma part del patrimoni del
transmitent com a dret ja adquirit, de manera que passarà als

107" Aquest article 29.3 ens diu: "El legitiman, el legatati o el fideïcomissari que,
després d'haver-li estat deferit el dret de Ilegítima, llegat o fideïcomís, mor sense
haver-lo renunciat, ni haver-lo acceptat, el transmet sempre als seus hereus".
108 GETE-ALONSO Y CALERA, Carmen, comentari a l'article 258 CDCC, dins de
Comentariosal-CódigoCivil.'., op. cit., tom. XXIX, vol. 3, pàg. 287.
109 En el cas dels llegats l'art. 267 CS;-que recull aquest "ius transmissionis", té un
clar matís germànic, mentre que el 29 CS resulta evidentment d'origen romà: a tenor
de l'art. 267 CS, en els llegats no hi ha "ius delationis" en sentit propi, en tant en quant
no existeix facultat d'acceptar i repudiar com element essencial de l'adquisició, sinó
que es suficient la mort del testador. Idea queja apuntava CÀNCER, Variarum..., op.
cit., pars III, cap. 21, núms. 118 i 119: "In legatis autem, et fideicomissis
particularibus, no dari transmissionem (...) iuris deliberandi (...) Estque ratio: quia non
sunt in legatis et fideicomissis puris ad transmissionem necessaria ista iura, cum
regulariter (...) a die mortis testatoris cédant".

En la Ilegítima sí resulta essencial l'acceptació del dret, de tal manera que l'article
351.1 CS estableix l'adquisició del dret via una presumpció d'aquella acceptació.
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respectius hereus com a ja adquirida i, per tant, amb una
configuració diferent d'allò que s'entén per "ius transmissionis" uo.

4.2. LA NECESSITAT DE L'ACCEPTACIÓ DE
L'HEREU PER SER TITULAR DEL DEUTE:
RETROACTIVITAT DELS EFECTES DE L'ACCEPTACIÓ.

Com hem vist, a la mort del causant es produeix, en virtut de la
presumpció de l'article 351.1 CS, l'adquisició immediata del dret de
Ilegítima del legitimari.

No succeeix el mateix amb la titularitat del deute: deutor de la
Ilegítima ho serà l'hereu en tant que titular del patrimoni hereditari.
Fins que el subjecte cridat no accepti l'herència i adquireixi la
condició d'hereu i la titularitat del cabal "relíete", no existirà un
subjecte concret que ocupi la posició jurídica deutora contra el que
dirigir-se el legitimari pel pagament de la Ilegítima.

Sabem que el deutor serà l'hereu, però no sabem qui serà aquest
hereu fins que no recaigui l'acceptació de l'herència111. Existeix la
posició jurídica deutora, però el subjecte concret que l'ha d'ostentar
resulta inicialment indeterminat112. Es requerirà d'una ulterior

110 GETE-ALONSO, C., ibidem; en el mateix sentit ALBALADEJO GARCIA,
Manuel, Derecho Civil, T. V, vol. 1, Derecho de Sucesiones, Barcelona 1979, pàgs.
102 i 103; PUIG FERRIOL, LI., i ROCA TRIAS, E., Fundamentos..., op. cií.rt. Ill,
vol. 1, pàgs: 127 i 131.
111 La delació de l'herència no atorga al cridat la titularitat hereditària, sinó
simplement la possibilitat o facultat d'adquirir l'herència (cfr. arts. 4.1, 5 i 8 CS).
112 Incertesa del subjecte, però possibilitat de determinació evident, com el propi
ROCA SASTRE, R.M. "L'herència jacent, Construccions jurídiques sobre la seva
titularitat", dins Estudiós sobre Sucesiones, I, Instituto de España, Madrid, 1981, pàg.
237, indica, afirmant que si bé la titularitat de l'herència és indeterminada "la
possibilitat d'aquesta és tant evident que constitueix una futuritat segura i certa ja que
sempre hi haurà un hereu que adquirirà l'herència".
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determinació mitjançant "la aplicación de los criterios o módulos
preestablecidos en el propio acto de constitución de la relación
obligatoria" 113, que en aquest cas ens els dóna l'article 5 del Codi
de Successions: "L'herència deferida l'adquireix l'hereu amb la seva
acceptació...".

Per tant, el subjecte contra el que el legitimari s'ha de dirigir en
exercici del seu dret de crèdit ja adquirit, no està determinat a la
mort del causant: en aquest moment no es produeix entre el dret de
crèdit del legitimari i el deute de l'hereu una "correlació"114.

Si això és així, ens preguntem si el legitimari podrà exercir, i si pot,
contra qui, el dret de crèdit que la llei li atorga "ipso iure", "ex"
article 351 CS, a la mort del causant.

4.2.1. LA "INTERROGATIU IN IURE".

En aquest sentit cal recordar que, la llei preveu un mecanisme
pràctic per qual, qualsevol "persona interessada en la successió",
pot obtenir del jutge l'assenyalament "d'un termini al cridat perquè
manifesti si accepta o repudia l'herència" - art. 28 CS -. Amb aquest
mecanisme s'agilitza, en certa manera, la determinació del subjecte
deutor.

Malgrat el Codi de Successions no contempla expressament el
legitimari com a subjecte actiu de la "interrogatio", entenem que
procedeix en aquest cas, l'aplicació d'aquest article:

113 Seguint també a DIEZ PICAZO, L., op. i loe. cit., pàg. 410; GIORGIANNI, M.,
La obligación..., op. cit., pàg. 49. Es parla, en aquest sentit, de "determinació
indirecta".
114 Així ho reconeix, per als llegats d'eficàcia obligacional l'article 266 CS "in fine":
"El legatari no pot exigir el cumpliment del llegat amb eficàcia obligacional a l'hereu
gravat amb el mateix llegat mentre aquest no accepti l'herència".
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- en primer lloc, per la consideració del legitiman com a
persona interessada en la successió en tant que creditor de
l'herència115 ;

- en segon lloc, per l'aplicació analògica de l'article 266 CS "in
fine", que atribueix aquesta facultat al legatari en els llegats
d'eficàcia obligacional116.

Ara bé, si aquest instrument legal permet agilitzar, en certa manera,
la determinació del subjecte, no ens resol la qüestió plantejada.

115 En l'article 496 del Projecte de Compilació de 1955 s'especificava quins eren els
subjectes que podien interposar la "interrogatio" i es citava expressament al legitiman:
"El derecho del heredero a aceptar o repudiar la herencia prescribe a los trenta años a
contar desde que se le defirió.

Los coherederos, substitutos, fideicomisarios, legatarios, legitimarios, acreedores de
la herencia o del heredero y las demás personas interesadas en la sucesión, podrán
obtener del Juez, una vez transcurridos nueve días a contar desde la muerte del
causante, que señale un palzo al heredero para que manifieste si acepta o repudia la
herencia. Este plazo no escederá de trenta días hábiles, a menos que por justa causa, el
Juez conceda un plazo mayor.

Transcurrido el plazo señalado sin haber el heredero aceptado la herencia en escritura
pública o ante el Juez, ni solicitando de éste término para deliberar, se considerará que
la repudia".
116 Queda clarament establert en l'extensa regulació que dels llegats fa el Projecte de
Compilació de 1955. Així, després de determinar en l'article 418.1 del projecte que:
"los legados podrán ser ordenados con eficacia real o con eficacia obligacional",
l'article 430.4 estableix: "El legatario no podrá exigir el cumplimiento del legado con
eficacia obligacional al heredero gravado con dicho legado, mientras éste no acepte
la herencia, pero podrá ejercitar el derecho que atribuye el artículo 496".
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4.2.2. RETROACTIVITAT DE L'ACCEPTACIÓ.

Un mecanisme teòric per evitar la manca de "correlació" entre la
posició activa - adquisició del dret de crèdit "ipso iure" pel
legitimari a la mort del causant -, i la passiva - adquisició del deute
com a conseqüència de l'acceptació de l'herència el constitueix la
retroactivitat en els efectes de l'acceptació117.

Amb la retroactivitat s'evita la manca de titularitat sobre l'herència -
la jacència de l'herència -, des de la mort del causant fins que el
cridat accepta l'herència, fent que el cridat esdevingui efectivament
titular des del moment de l'apertura de la successió, un cop
accepta118.

117 Article 5.1 CS: "L'herència deferida l'adquireix l'hereu amb la seva acceptació,
però els efectes d'aquesta es retrotrauen al moment de la mort del causant".
118 LACRUZ - SANCHO, Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 48, apunten que "tal
sujeto ( l'hereu ) existirá luego y cubrirá con su titularidad, dado el efecto retroactivo
de la aceptación, todo el período de yacencia desde la muerte del causante". En el
mateix sentit ALB ALADE JO, M., Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 71, diu al
respecte que "la retroacción de la aceptación (cuando se realiza) hasta el momento de
la muerte del causante (C.c., art. 989), persigue cubrir el vacío de heredero que hubo
desde ésta a la aceptación".

PÉREZ i ALGUER, anotacions al Tratado de Derecho Civil, T. I, vol. 1, Parte
General, ENNECCERUS, pag. 447, van més enllà desconeixent l'existència de
l'herència jacent: "como sea que los efectos de la aceptación se retrotraen siempre al
momento de la muerte de. la persona a la cual sé hereda (art. 989), no hay tampoco
margen para la herència yacente". ~ " -

Apuntem al respecte, una qüestió: si la figura de la retroactivitat en la jacència de
l'herència, té una única missió que es "borrar toda solución de continuidad entre
causante y sucesor" (BADOSA, actualització del Derecho de Sucesiones, KIPP, op.
cit., V, vol. 2, pàg. 71), ens plantegem si aquesta missió és necessària en seu de
Ilegítima. Evidentment es produeix un desfassament entre adquisició del dret i
adquisició del deute, però això no ve produït per una interrupció en la titularitat.

La titularitat passiva de la Ilegítima no ha estat mai del causant, sinó que apareix "ex
novo" per a l'hereu. Per això ens hem de qüestionar si aquesta retroactivitat que
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Ara bé, com manifesta ROCA SASTRE119, no s'ha cTexagerar la
trascendencia de la retroacció de l'acceptació de l'herència": els
efectes retroactius de l'acceptació hereditària no impedeixen
l'existència de l'herència jacent mentre aquella acceptació no es
produeixi120.

4.2.3. L'EXISTÈNCIA DE SUBJECTES
FACULTATS PEL PAGAMENT.

Tanmateix, configurada la Ilegítima com obligació sobre el
patrimoni, el Codi de Successions legitima a determinats subjectes
- "persones facultades per a efectuar la partició, per a distribuir
l'herència o per a assenyalar i pagar Ilegitimes" (art. 362 CS) - per a
procedir al pagament de la Ilegítima si el legitimari així els ho
exigeix. La indeterminació del subjecte deutor no comporta, per
tant, l'inexercibilitat del dret de crèdit del legitimari: aquest dret de
crèdit adquirit "ipso iure" a la mort del causant, podrà ésser
exercitat de manera immediata contra aquells subjectes, que, en
situació de jacència de l'herència, satisfarán a costa d'aquesta, el
dret de crèdit del legitimari, no ja com a "representants" de l'hereu,
subjecte obligat, sinó com a "representants" d'aquesta herència121.

indubtablement es produeix també en el cas de la Ilegítima, a tenor de la dicció general
de l'article 5 CS, que parla de "tots els efectes" de l'acceptació de l'herència, és
necessàira a aquests efectes.
119 ROCA SASTRE, Ramón Ma. "L'herència jacent", dins.de Estudiós sobre
sucesiones, T. I, Madrid 1981, pàg. 222.
120 ROCA SASTRE, R. M., op. i loc. cit., pàg. 225.

En el mateix sentit ALB AL ADE JO, M., Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 81,
entén que la construcció de l'herència jacent com patrimoni sense titular és la única
correcta i real.
121 ROCA SASTRE, R.M., "L'herència jacent", op. cit., pàgs. 239 i 240, conceptúa
l'herència jacent com una "entitat provisòriament mancada de titular i destinada a ésser
adquirida pels hereus voluntaris o legals", i que, en quant a tal, precisa uns "agents



Per tant, és l'existència d'aquests subjectes la que "salva" la manca
de correlació entre el dret del legitimari i el deute de l'hereu.

Així, en seu de Ilegítima, mentre no recau l'acceptació del cridat,
l'exercici del crèdit del legitimari adquirit "ipso iure" a la mort del
causant, es dirigirà contra aquells subjectes expressament
legitimats per la llei per al pagament. I si aquests subjectes realitzen
el pagament de la Ilegítima, aquest pagament serà eficaç i l'hereu
haurà d'assumir les modificacions que l'herència hagi sofert des de
la mort del causant fins a la seva acceptació122.

Estudiarem en el capítol següent aquesta qüestió.

personals que actúen no com a representants, sinó com a òrgans de l'herència els quals
agents són titulars de mera disposició i no de gaudi".
122 En aquest sentit B ADOS A, anotacions al Derecho se Sucesiones, KIPP, op. cit.,
tom V, vol. 2, pàg. 71, entén el mateix però en àmbit de gestió d'herència jacent.
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CAPITOL II

ELS SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT DE LA
LLEGÍTIMA.

1. EL CONCEPTE DE PAGAMENT EN L'ÀMBIT DE LA
INSTITUCIÓ LEGITIMARIA.

En el marc de la regulació de la institució de la Ilegítima i, en
concret, en seu de satisfacció de la mateixa en el Codi de
Successions, s'aprecia una certa ambigüitat en l'utilització del
concepte de pagament.



D'una banda, s'utilitza l'expressió pagament en un sentit que podem
qualificar de propi o estricte, quan es fa referència al cumpliment
de la concreta obligació de Ilegítima1.

D'altra banda, s'empra també el terme pagament en sentit ampli o
impropi per a manifestar determinats supòsits ^entrega efectiva de
béns al legitimari en cumpliment d'una atribució del causant (arts.
364.1 i 362.1 CS). Es desvirtua, doncs, en el propi Codi l'utilització
estricta del concepte de pagament: aquesta entrega de béns que
deriva d'una atribució del causant constitueix satisfacció del dret
de Ilegítima però es sitúa al marge de la relació obligacional entre
hereu i legitimari i, per tant, del concret pagament2.

1 Aquest pagament o cumpliment de l'obligació consistirà en la realització d'una
conducta per part del subjecte obligat coincident amb la prestació deguda (art. 1157
CC), que extingirà l'obligació (art. 1156.1 CC), ALBALADEJO, M., Derecho Civil,
II, Derecho de obligaciones, vol. I, Ed. BOSCH, novena edició, 1994, pàg. 119;
BADOSA COLL, F., Dret d'obligacions,, op. cit., pàg. 248; LACRUZ BERDEJO,
J.L, Elementos de Derecho Civil, II, Derecho de obligaciones, vol. 1, Ed. BOSCH,
tercera edició, 1994, pàg. 137; DIEZ PICAZO, L., Fundamentos..., II, op. cit., pàg.
473, assenyala diferents aspectes del cumpliment: "acto de realización del deber
jurídico (deuda) que sobre el deudor pesa"; "la manera normal que el deudor tiene de
liberarse de la obligación (solntio); "manera de satisfacer el derecho y el interés del
acreedor".
2 Així, per exemple, l'article 359.2 CS ens diu que: "són imputables a la Ilegítima de
qualsevol legitimari les donacions per causa de mort atorgades al seu favor pel
causant, llevat de pacte en contrari o si el causant ho exceptúa en testament o codicil, i
també les donacions entre vius atorgades pel donant com a imputables a-ella o que
serveixin de pagament o de bestreta a compte de la Ilegítima".

L'article 361 CS, després-d'indicar que els títols atribuïts pel causant, "no priven-els
afavorits de llur qualitat de legitimaris", afegeix, eh l'apartat segon, que: "en
conseqüència, fan seu l'excés com a mera liberalitat, però si allò que han rebut per tais
conceptes és inferior a la Ilegítima corresponent, poden exigir el suplement, excepte si,
després_de deferida aquella, hom s'ha donat per totalment pagat de la seva Ilegítima o
ha renunciat expressament el seu dret al suplement".

També el propi article 362 CS, com veurem, fa referència, amb el terme pagament, a
diferents atribucions o entregues per part de subjectes que, de vegades, simplement
executen la voluntat del testador, en tant en quant aquest ha atribuït un títol al
legitimari.
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El sentit de la distinció entre ambdues utilitzacions del concepte de
pagament el posa en evidencia el propi Codi de Successions quan
diferencia, entre els conceptes de pagament i percepció de la
Ilegítima (cfr. art. 362.1 CS), i entre els de pagament i lliurament
(cfr. art. 264 CS) recollint amb aquests termes, entenem que amb
precisió, aquell diferent contingut.

Entenem que la Ilegítima es lliura - per tant, es percep - i no es
paga, quan el causant ha realitzat una atribució legitimaria "per via
d'institució, de llegat, d'assenyalament o d'assignació de cosa
específica o donació". En aquests supòsits, l'hereu, el legatari, el
donatari o assignatari de béns no esdevenen titulars d'un dret de
crèdit contra l'hereu, sinó que ostenten un títol sobre béns concrets,
quantitats ó valors hereditaris, que el causant els ha atribuït3.
L'entrega d'aquests béns concrets, quantitats o valors hereditaris no

L'article 364 CS, si bé en l'apartat segon diferencia entre pagament i lliurament, no fa
el mateix en el primer paràgraf on, fent referència al pagament, pretén abastar, tant les
situacions obligacionals, com les altres de simple satisfacció del dret de Ilegítima pel
causant: "Els béns de l'herència que serveixin com z. pagament de la Ilegítima s'estimen
per llur valor al temps d'efectuar-se fefaentment la designació o l'adjudicació".

També l'article 373.1 CS, en seu d'inoficiositat, disposa: "Si amb el valor de l'actiu
hereditari líquid no resten a l'hereu béns relictes suficients per al pagament de les
Ilegitimes, dels llegats en concepte de tais o imputables a aquelles i dels
suplements...".
3 Referent a l'article 137 CDCC, la Ponència de la Quarta Secció del II Congrés
Jurídic Català, recollida al Llibre del II Congrés..., op. cit., pàg. 485, argumentava en
un sentit semblant.

Pel que a nosaltres ens afecta, en el punt que estem tractant, l'actual Codi de
Successions recull la mateixa distinció en el seu art. 362 quan afirma que "l'hereu o les
persones facultades per a efectuar la partició, per a distribuir l'herència o per a
assenyalar i pagar Ilegitimes poden optar pel pagament en diners, encara que no n'hi
hagi a l'herència, o en béns d'aquesta, sempre que per disposició del causant no
correspongui als legitimaris de percebre la Ilegítima per via d'institució, de llegat,
d'assenyalament o d'assignació de cosa específica o de donació".

L'art. 138 CDCC diferenciava també entre aquests dos conceptes. L'article 364.2 CS,
recull aquesta distinció amb una altra terminologia: diferencia entre pagament i
lliurament; distinció si més no, més lògica, ja que les dues expressions adopten el punt
de vista d'aquell que paga o fa l'entrega o lliurament.
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constituiran pagament de la Ilegítima en sentit estricte sinó
lliurament i, correlativament percepció de la mateixa: la Ilegítima
es rebrà posant al legitimari en possessió dels béns o les quantitats
heredades o llegades essent la llei, la que, a tenor de l'article 358.1
CS, ho "imputarà" a Ilegítima "mentre el causant no disposi altra
cosa" (art. 358. ICS).

El títol formal d'aquest legitimari que percep la seva Ilegítima és
diferent del que deriva de l'atribució legal directa que ens permet
parlar de pagament4. Quan el causant no ha utilitzat cap títol per
satisfer voluntàriament la Ilegítima mitjançant atribució concreta de
béns per la totalitat de la Ilegítima, la llei atorga un dret de crèdit al
legitimari per satisfer-li i serà en aquest supòsit, a l'exercitar-lo,
quan la satisfacció del dret de Ilegítima procedirà exclussivament
per pagament.

2. L'ARTICLE 362 DEL CODI DE SUCCESSIONS: LA SEVA
FINALITAT I EL SEU ABAST.

Els subjectes que poden procedir al pagament de la Ilegítima - en
sentit estricte - no tenen atribuït, en principi, un tractament conjunt

4 Al marge de la dicotomia legal, hi queda la donació "inter vivos". En aquest cas el
donatati no percep la seva Ilegítima, perquè ja l'ha adquirida. La percepció és un terme
referit a l'apertura de la successió i no a un moment anterior. En definitiva, la donació
"inter vivos" no es percep pas; s'imputa a la Ilegítima.
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en el Codi de Successions, ni el tenien tampoc, abans, en la
Compilació, de manera que la seva consideració com a tais
s'infereix, i s'inferia, de la integració de diferents articles d'aquests
texts.

En aquest sentit, entenem, a grans trets, que poden pagar la
Ilegítima:

- el subjecte titular del deute legitimari: el deutor de la
Ilegítima;

- els subjectes que, sense ser deutors de l'obligació de
Ilegítima, tenen atribuïda - per la llei o pel propi causant -, la
facultat de pagament.

En el primer cas ens referim a l'hereu com a únic deutor de la
Ilegítima. En el segon cas ens plantegem, d'una banda, qui són
aquests subjectes, tercers aliens a la relació obligatòria, als que el
Codi legitima com a pagadors* del dret de crèdit del legitimari i,
d'altra banda, en virtut de què reben aquesta legitimació.

A aquests efectes cal destacar el contingut de l'article 362 CS, que
disposa:

"L'hereu o les persones facultades per efectuar la partició, per a
distribuir l'herència o per assenyalar i pagar Ilegitimes, poden
optar pel pagament en diners, encara que no n'hi hagi a l'herència,
o en béns d'aquesta, sempre que per disposició del causant no
correspongui als legitimaris de percebre la Ilegítima per via
d'institució, de llegat, d'assenyalament o d'assignació de cosa
específica o de donació.

Començat el pagament en diners o en béns, el legitimari pot exigir
la resta de la mateixa manera inicial."

5 Recollim, en aquest punt, la distinció que BADOSA COLL, F., Dret d'obligacions,
op. cit., pàg. 271 fa entre el subjecte titular del deute i el pagador. Entén l'autor que
"el pagador pot ésser qualsevol persona: deutor o tercer, atès que el CC atorga una
amplissima legitimació general als tercers per intervenir en les obligacions alienes".
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Aquest article, recollint la tradició jurídica catalana6, atorga a
Y hereu, com a subjecte obligat al pagament de la Ilegítima, la
facultat d'optar "pel pagament en diners, encara que no n'hi hagi a
l'herència, o en béns d'aquesta" i, ademes, extèn aquesta facultat a
tots aquells subjectes que, amb diferents fonaments, poden pagar la
Ilegítima.

La funció d'aquest precepte és, doncs, atribuir a diferents subjectes
la facultat d'opció en el pagament de la Ilegítima7. Ara bé, aquesta
facultat d'opció que es reconeix va ineludiblement i exclussivament
atribuïda als subjectes que poden procedir al pagament8, per tant,
quan assenyala els subjectes que poden exercitar-la, està
dessignant, indirectament, els subjectes als quals correspon aquest
pagament.

2.1. ELS PRECEDENTS IMMEDIATS DE L'ARTICLE
362 DEL CODI DE SUCCESSIONS.

La facultat d'opció que atorga actualment l'article 362 C S fou
comunment acceptada per la doctrina en la persona de l'hereu9;

6 Seguint la tradició iniciada per la Constitució "Zelant". Recordem que la Constitució
"Zelant" de Felip II a les Corts de Monco de 1585, continguda a les Constitucions i
altres drets de Catalunya, Lib. 6, Tit. 5, 2 del vol. I, recull per primera vegada aquesta
facultat d'opció.
7 S'entenia que-1'article 137 CDCC, amb un contingut similar al 362 CS, constituïa una
norma de pagament la finalitat de la qual era concretament dessignar els subjectes que
podien pagar la Ilegítima. Vid. al respecte, MULLERA! i BALMAÑA, Ramón Maria,
"Pago de la legítima", dins de Estudios sobre la legítima catalana, op.cit., pàg. 231;
ROCA DE LAQUE (ROCA TRIAS), M. Encarnación, "Configuración jurídica de la
legítima en el derecho catalán", dins també de Estudios sobre la legítima..., op. cit.,
pàg. 56..
8 Com estudiarem en el capítol següent, l'obligació de Ilegítima es configura en funció
d'aquesta opció com una obligació alternativa, la concreció de la qual correspon al
deutor.
9 A partir, com hem dit, de la Constitució "Zelant"; vid supra, Part I, Cap. I d'aquest
treball.

158



però el reconeixement exprès d'aquesta facultat a d'altres subjectes
no es produirà fins el 1955, en l'article 294 del Projecte de
Compilació10. Aquest article, després d'assenyalar que "la legítima
o su suplemento, podrán pagarse en dinero o en bienes de la
herencia, a elección del heredero (...) siempre que no les haya
correspondido percibirla por via de institución de heredero, legado,
donación o señalamiento o asignación" afegeix: "Cuando por acto
de última voluntad testamentaria o contractual del causante, o por
la ley, determinadas personas estén facultadas para efectuar la
partición o distribución de la herencia o para señalar o pagar
legítimas, corresponderá a ellas la referida opción" u .

Ja en el s. XIX, es posa de manifest en l'articulât de la Memoria de DURAN Y BAS,
quan es contempla a l'hereu com a únic titular de l'opció en l'art. 281: "La legítima
puede pagarse en dinero o en bienes de la herencia, a elección del heredero; pero
empezada a pagar en una forma, no puede pagarse en la otra.

Si sobre los bienes que se designen para el pago no hubiese avenencia, la elección se
hará por el Juez, previa tasación pericial".

En l'article 277 del Projecte d'Apèndix de 1930 es manifesta: "Si el testador no ha
dispuesto lo contrario, la legítima puede pagarse en dinero o en bienes de la herencia,
a elección del heredero; pero empezada a pagar por éste en una forma, no puede pagar
el resto en otra. Si sobre los bienes que se designen para el pago no hubiese avenencia,
la elección se hará por el Juez, previa tasación pericial. Dichos bienes se estimarán por
el valor que tuvieren al tiempo de su adjudicación".
10 Tampoc els diferents projectes de caràcter privat, atorguen l'opció a subjectes
diferents de l'hereu. Així es posa de manifest en l'article 162 de l'Avant-Projecte
d'Apèndix d'ALMEDA-TRIAS; en l'article 757 de l'Avant-Projecte de ROMANÍ-
TRIAS; en l'article 953 del Projecte d'Apèndix de PERMANYERI AYATS.
11 La redacció complerta de l'article 294 de l'esmentat Projecte és la següent: "La
legítima o su suplemento, podran pagarse en dinero o en bienes de la herencia, a
elección del heredero que haya de satisfacer una y otro, siempre que no les haya
correspondido percibirla por via de institución de heredero, legado, donación o
señalamiento o asignación. Comenzado el pago en dinero o en bienes, el respectivo
legitimario podrá exigir el resto en la misma forma inicial.

El heredero podrá optar por el pago en dinero aunque no lo haya en la herencia. De
optar por el pago de bienes, si el legitimario no se conformara con los que aquél
designe, el Juez de Primera Instancia efectuará la designación a su arbitrio y sin
ulterior recurso.
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Tres observacions ens suscita l'anàlisi d'aquest article, en tant que
precedent de l'art. 362 CS:

D'una banda, s'apunta ja la distinció entre lliurament -percepció - i
pagament de la Ilegítima: la Ilegítima podrà "pagarse en dinero o
bienes de la herencia (...) siempre que no les haya correspondido
(als legitimaris) percibirla por via de institución de heredero,
legado, donación o señalamiento o asignación". Quan no existeixi
atribució del causant que satisfaci el dret del legitimari, la Ilegítima
esdevé un dret de crèdit i, procedeix, per tant, el pagament.

D'altra banda, es reconeix a l'hereu en primer lloc l'exercici de la
facultat d'opció en el pagament: es destaca a l'hereu de la resta de
subjectes als quals s'atorgarà després l'opció. Amb aquesta
sistematització entenem que, a la vegada que es posa de manifest el
respecte a la tradició jurídica que reconeixia aquesta facultat
únicament a l'hereu, es remarca que és a l'hereu a qui es considera

Cuando por acto de última voluntad testamentaria o contractual del causante o por la
ley, determinadas personas esten facultadas para efectuar la partición o distribución
de la herencia o para señalar o pagar legitimas, corresponderá a ellas la refenda
opción. De optar por el pago en bienes de la herencia, las mismas personas verificarán
la adjudicación. Los legitimarios y el heredero podran impugnarla judicialmente, pero
éste sólo por lesión en más de la cuarta parte.

El heredero o las personas mencionadas en el párrafo anterior, se atenderán a lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 281, y no podran designar o adjudicar
bienes hereditarios que hayan sido legados por el causante, a menos que se imponga la
reducción o supresión del legado por causa de inoficiosidad"

Com a qüestió incidental volem fer esment de l'existència d'un error material en aquest
article. L'article 281 estableix: "En la sucesión del hijo natural, y en defecto de hijos
legítimos o naturales del mismo y de descendientes legítimos de éstos, son legitimarios
únicamente su madre en todo caso y su padre si lo hubiere atendido en medida
superior a la deuda legal alimenticia. De concurrir ambos serán legitimarios por
mitad". I en l'article 288.1 es disposa: "La legítima dispuesta por atribución o
imputación mediante instituir heredero u ordenar algún legado a favor del legitimario,
con asignación de usufructo a favor de otra persona sobre la herencia o cosa legada,
facultará al legitimario para estimar ineficaz dicho usufructo en la medida requerida
para que le quede sin dilación en plena propiedad una parte de la herencia o cosa
legada de igual valor al de su legítima". Evidentment la referència de l'article 294 del
Projecte, és a aquest segon precepte. Amb aquesta referència a l'art. 288.1 del Projecte
s'incorpora el contingut d'una norma de lliurament a una de pagament.
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veritable deutor de l'obligació de Ilegítima, és a dir, únic subjecte
passiu del vincle obligacional legitiman.

En tercer lloc, entenem que Vextensió d'aquesta facultat reconeguda
tradicionalment a l'hereu respon a un criteri lògic: en tant que és
una facultat lligada al pagament, es reconeixerà a tots aquells
subjectes que per causa de la llei o en virtut de la voluntat del
testador poden procedir al pagament de les Ilegitimes12.

Ara bé, si el criteri de l'extensió és atorgar l'opció a tots aquells
subjectes que poden pagar, la redacció concreta del precepte
introdueix aquella ambigüitat de que parlàvem en la utilització del
concepte de pagament, que respon a la vegada a l'ambigüitat en la
diferenciació entre satisfacció del dret a la Ilegítima i lliurament
d'aquesta, d'una banda, i obligació de Ilegítima i pagament de
l'altra. Ambigüitat que es produeix pel fet d'atorgar la facultat
d'optar, no directament a aquells subjectes a qui es legitima per
pagar, sinó a aquells subjectes facultats per "efectuar la partición o
distribución de la herencia o para señalar o pagar legítimas".

L'article 137 de la Compilació de Dret Civil de Catalunya recull
també aquesta facultat d'opció, tot i que es fa amb una redacció més
defectuosa que la de l'art. 294 del Projecte: es contempla dues
vegades la figura de l'hereu per atribuir-li la mateixa facultat. Així,
si en el primer paràgraf disposava que "la Ilegítima o el seu
suplement es podran pagar en diners o en béns de l'herència, a
elecció de l'hereu...", reiterava, en el segon, que "l'hereu o les
persones facultades per efectuar la partició, per a distribuir
l'herència i per assenyalar i pagar Ilegitimes podran optar pel
pagament en diners, encara que no n'hi hagi a l'herència...".

Però ademes continuava dient: "Si optaven pel pagament en béns i
el legitimari no es conformava amb els que aquell hagi assenyalat,
decidirà el Jutge competent, en acte de jurisdicció" voluntària". El

12 Així, l'article 111.1 del Projecte legitimava a l'usufructuari en els heretaments per a
"pagar las dotes y legítimas de la herència..."; en l'article 463.2 i 3 faculta tant al
marmessor universal de realització d'herència, com al d'entrega directa de romanent de
béns hereditaris per a "pagar legítimas"....
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singular aquell podria fer pensar que fa exclussivament referència a
l'elecció que realitza l'hereu, però la posterior redacció que sobre la
mateixa qüestió presenta l'art. 135 de la Llei 8/1990, de 9 d'abril de
modificació de la regulació de la Ilegítima, desmenteix aquella
interpretació a la vegada que corregeix 1' error material: "Si les
persones esmentades en l'art. 134 optaven pel pagament en béns i el
legitiman no es conformava amb els que aquells hagin
assenyalat...".

2.2. L'ARTICLE 362 CS.

L'article 362 del Codi de Successions13 és actualment el que
reconeix i atorga a determinats subjectes la facultat d'opció: a
l'hereu i, - conservant la redacció de l'article 294 del Projecte i de
l'article 137 de la Compilació- a les persones "facultades per
efectuar la partició, per a distribuir l'herència o per assenyalar i
pagar Ilegitimes".

Amb aquesta redacció es manté l'ambigüitat en la distinció entre
pagament i lliurament: com s'aprecia al determinar qui són en
concret els diferents subjectes a que es refereix aquest article, no
tots els facultats "per efecuar la partició, per a distribuir l'herència o
per assenyalar i pagar -Ilegitimes", poden pagar la Ilegítima. Les
facultats de partició i distribució de l'herència no els legitimen per
si mateixes per apagar, sino per abiurarla Ilegítima: per a lliurar
als legitimaris aquells béns que els ha atribuït el causant en
concepte de Ilegítima o imputables a aquesta.

Ara bé, com l'article 362 C S reconeix a tots aquests subjectes la
facultat d'opció, i aquesta opció va ineludiblement unida al

13 Que ve a recollir la mateixa redacció que presentava l'art. 134 de la Llei 8/1990, de
9 d'abril, de modificació de la regulació de la Llegítima.
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pagament, hem d'entendre que l'article 362 C S s'està referint
exclussivament a aquells subjectes que efectivament puguin pagar
la Ilegítima; és a dir, salvant la literalitat del precepte, solament
podran exercir aquesta opció els subjectes que el Codi legitimi
expressament per pagar Ilegitimes.

Si ens atenim a la redacció del precepte, "poden optar pel pagament
en diners, encara que no n'hi hagi a l'herència, o en béns d'aquesta",
ademes de l'hereu:

1. Les persones "facultades per efectuar la partició" que són en
el Codi:

a) el causant (art. 55.1 CS), i,

b) els marmessors (art. 55.4 CS), tant els marmessors
universals d'entrega de romanent, com els marmessors particulars.

2. Les persones "facultades per distribuir l'herència", que,
malgrat el plural de l'expressió, integra un únic subjecte: l'anomenat
hereu distribuían (art. 148.3 CS).

3. Les persones "facultades per assenyalar i pagar Ilegitimes",
que, al marge dels subjectes anteriors14 són:

a) L'heretant amb reserva d'usdefruit (art. 69.2 CS).

b) El cònjuge usufructúan de regència (art. 69.2 C S).

c) El marmessor universal de realització d'herència (art.
316.2 CS)«.

14 Entenem que aquest darrer apartat constitueix una norma de tancament, amb la
pretensió de no deixar sense la facultat d'elecció que contempla l'art. 362 CS, cap
subjecte pagador, que no gaudeix de les facultats específiques de partició i distribució
de l'herència que recull aquest article.

Per tant, en aquest supòsit entrarien tant els casos d'atribució legal de la facultat de
pagar la Ilegítima, com aquells en que aquesta facultat es derivés exclussivament de la
voluntat del causant, amb una atribució expressa.
15 Situem aquí aquest marmessor malgrat ostenti, com veurem, pràcticament les
mateixes facultats que el de lliurament de romanent, perquè, a diferència d'aquest, que
en cas d'absència de comptador partidor, ostenta facultats particionals, el marmessor
de realització d'herència mai podrà partir, "lo cual es perfectamente explicable, toda

163



Aquests són els subjectes als que l'article 362 C S reconeix l'exercici
de l'opció. Però com hem dit, no és la seva funció la que motiva
l'atorgament de l'opció, sinó la qualitat de pagadors. Per tant, per a
determinar els subjectes legitimats pel pagament i, per tant, els
subjectes que poden exercir l'opció, resultarà prioritari l'estudi del
contingut de les facultats, drets i deures que el Codi atribueix a
aquells subjectes: solament els que comptin entre les seves facultats
- o deures - amb el pagament de la Ilegítima16 podran exercir l'opció
i, per tant, solament a ells es refereix l'article 362 CS.

No és, doncs, l'article 362 CS el que legitima a determinats
subjectes com apagadors. No existeix dintre del Capítol I del Títol
V, del Codi de Successions, dedicat a "La Ilegítima", cap norma
concreta destinada a determinar, d'una manera directa, quins són
els subjectes actius del pagament: la determinació concreta
d'aquests subjectes no la trobem en seu de Ilegítima, sinó en
diferents preceptes del propi Codi de Successions.

Com ja s'ha dit, la finalitat de l'article 362 CS és contemplar la
facultat d'opció, determinant quins són els subjectes que poden
exercir-la. Solament en aquest sentit, cumpleix una funció de
sistematització dels subjectes pagadors, en tant que els abasta en el
reconeixement de la facultat d'elecció.

vez que esta modalidad de albaceazgo universal presupone la existencia de un plan
particional trazado por el testador, y de la propia disposición de última voluntad puede
fácilmente deducirse la foma cómo debe distribuirse el metálico obtenido por la
realización de los bienes hereditarios entre las personas o instituciones designadas por
el causante". Confronti's PUIG FERRIOL, L., comentari a l'article 237 CDCC, dins
de Comentarios al Código Civil y Compilaciones foraks, op. cit., T. XXIX, vol. 2,
pàg. 231.

Ara bé, malgrat la seva capacitat per a partir, aquest marmessor, precisament per la
seva funció de realitzador de l'herència, de liquidador, tant del passiu com de l'actiu,
està necessàriament facultat per a pagar la Ilegítima. No ens detindrem en aquesta
figura doncs no planteja cap problema a efectes de considerar-lo subjecte facultat per a
pagar la Ilegítima.
16 Amb l'extensió i les matitzacions que estudiarem a continuació.
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3. ELS SUBJECTES PAGADORS.

La concreta determinació dels subjectes pagadors de la Ilegítima en
el Codi de Successions prové de la pròpia configuració de la
Ilegítima com obligació que recau sobre el patrimoni hereditari. En
aquest sentit, tots aquells subjectes que ostentin una determinada
relació, de titularitat o de gestió respecte aquest patrimoni
resultaran facultats pel pagament.

Precisament la diferent relació que aquests subjectes tenen amb el
patrimoni obligat, farà que aquesta facultat no tingui per a tots ells
el mateix fonament i amplitut.

Així, l'hereu, en tant que titular d'aquests béns17, és l'únic subjecte
passiu del vincle obligacional legitiman18 i en aquesta consideració
l'art. 362 l'hi atorga la facultat d'elegir l'objecte del cumpliment.

En canvi, quan els diferents articles del Codi atorguen a diferents
subjectes, aliens a l'estricta relació obligatòria, la facultat de pagar

17 Deixem per un altre capítol l'estudi de la funció del legatari i el donatari, com a
titulars també, dels béns sobre els que recau la Ilegítima, en el pagament de la mateixa.
Entenem que pròpiament, no constitueixen tampoc subjectes obligats al pagament,
encara que, de manera subsidiària, el legitimad es pugui dirigir contra ells per obtenir
allò que per Ilegítima li pertoca. Com hem dit, en el Capítol II, s'emmarquen més
dintre del dret general de Ilegítima, que de la concreta obligació de Ilegítima.
18 L'article 373.1 CS, en seu d'inofíciositat, és dels pocs que clarament es refereixen a
l'hereu com a subjecte obligat. En aquest sentit, disposa que "Si amb el valor de l'actiu
hereditari líquid no resten a l'hereu béns relictes suficients per al pagament de les
Ilegitimes, dels llegats en concepte de tais o imputables a aquelles i dels suplements, i
per a retenir la pròpia Ilegítima sense detriment, poden ésser reduïts per inoficiosos els
llegats a favor d'estranys...". També en certa manera, l'article 362.1 CS.
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la Ilegítima, ho fan no en tant que subjectes del vincle obligacional,
sinó en funció de la seva concreta relació amb el patrimoni obligat,
en funció de l'encàrrec que en relació al cabal relicte
desenvolupen19. Resulta més propi parlar, en aquest cas, de
subjectes legitimats pel pagament que de subjectes obligats a
aquest pagament i en aquest sentit, la seva actuació, el seu
pagament, no comportarà estrictament el ciimpliment d'un deute,
sinó la realització d'un crèdit™.

Com que aquests subjectes legitimats no són part en la relació
obligatòria els haurem de considerar tercers. Ara bé, en tant que
l'obligació de Ilegítima constitueix una obligació del patrimoni
hereditari i aquests subjectes hi estan especialment relacionats
parlarem de tercers qualificats1-1.

Estudiarem a continuació aquests subjectes i l'abast de la seva
actuació.

3.1. EL SUBJECTE PASSIU DEL VINCLE
OBLIGACIONAL.

3.1.1. L'HEREU.

Com ja hem assenyalat en el capítol anterior, els subjectes-lligats
per l'obligació de Ilegítima són, exclussivament, l'hereu, en la part
passiva, i el legitimar^ en la part activa. Així, en tant en quant un
subjecte ostenta la qualitat d'hereu, que el" fa titular del patrimoni

19 Recordem l'especial rellevància que aquest cabal té, en l'existència i determinació de
l'obligació de Ilegítima.
20 Adoptant en aquest punt la terminologia de HERNÁNDEZ MORENO, A., Ripago
de tercero, Ed. BOSCH, Barcelona 1983, pàg. 108, nota 161.
21 Per diferenciar-los dels tercers, en sentit estricte, que també podran procedir aquest
pagament, encara que amb les limitacions que veurem.
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sobre el que recauen drets legitimaris, esdevé - sempre que
concurreixin les circumstàncies que la llei estableix - subjecte
obligat al pagament de la Ilegítima i ademes subjecte responsable
"personalment" del seu pagament.

Qüestió diferent ens obliga a plantejar l'art. 315. 2 CS.

Aquest article, al disposar que "el nomenament de marmessor
substitueix la manca d'institució d'hereu en el testament", permet
l'existència d'un testament sense dessignació d'hereu. En aquest cas
es produiria, no un supòsit d'indeterminació del subjecte deutor de
la Ilegítima, sinó un supòsit d'inexistència d'aquest subjecte.

La redacció d'aquest article ens podria dur a considerar que el
marmessor nomenat en absència d'institució ocupa el lloc de l'hereu
i per tant respon com a tal en el pagament de la Ilegítima. Però el
marmessor no té la qualitat d'hereu, és a dir, de successor, ni, per
tant, d'adquirent i titular del patrimoni hereditari, sinó
exclussivament de liquidador d'aquest: l'hereu succeeix, el
marmessor liquida22. Per tant, la finalitat de l'article 315 CS no és
subtituir l'hereu amb el marmessor, sinó únicament preservar
l'eficàcia de la disposició testamentària feta sense nomenament

22 Que el marmesor universal no és un veritable hereu ho fa patent l'art. 314 CS que li
reconeix una retribució pels serveis prestats, retribució, que com ens diu PUIG
FERRIOL, L., El albaceazgo, op. cit., pàg. 132, nota 205, no té sentit concedir-la a
l'hereu, qui després de l'acceptació esdevé titular de tots els béns, drets i obligacions
transmissibles que pertanyien al causant.

Seguint també a PUIG FERRIOL, op. i ¡oc. cit., hem de dir que la condició del
marmessor universal es correspondria, no a la de l'hereu, sinó, en tot cas, "la de
fiduciario que represente o sustituya -provisionalmente- al verdadero heredero en
tanto resten incumplidas las disposiciones testamentarias; en último término, un
heredero meramente formal que justifica la inclusión de un albacea universal entre las
diversas figuras que en nuestro derecho sucesorio no son sino una manifestación de la
fiducia testamentaria".

Segueix dient PUIG FERRIOL, op. cit., pàg. 132-133 pel que fa a la responsabilitat
del marmessor que "por no ser verdaderamente heredero el albacea universal no
sucede en los derechos y obligaciones del causante, sino que en cierto modo es como
un puente tendido entre éste y los destinatarios de la herencia con una misión, más
bien liquidadora del patrimonio hereditario".
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d'hereu, en tant en quant es veuria compromesa precisament per
aquesta manca d'institució23. El nomenament de marmessor
funciona, en aquest cas, com a requisit de validesa del testament.

Així doncs, quan el nomenament de marmessor universal vingui a
suplir efectivament la manca d'institució d'hereu, ens plantegem qui
serà el subjecte passiu del vincle obligacional legitimari i si, en
definitiva, existirà obligació de Ilegítima.

Cal distingir, a aquest efecte, entre el marmessor universal de
lliurament de romanent de béns i el de realització dinerària de
l'herència24.

El marmessor universal de lliurament del romanent de béns liquida
el passiu provocat per la successió: els deutes del testador i els
deutes de l'herència. I el cabal net és lliurat, en qualitat de
successors, a aquells subjectes designats pel testador25. Així,
l'existència d'aquest marmessor no implica el desplaçament de la
figura de l'hereu, sinó que aquest marmessor concorre en el procés
successori amb l'hereu: d'acord amb l'article 315. 1 CS, aquests
marmessors han de lliurar l'herència "en la seva universalitat" a les
persones designades pel testador: per tant, si aquestes persones
l'adquireixen en la seva universalitat, ho fan a títol d'hereu26.

23 La necessitat del qual, constitueix un dels principis del dret successori català, als
que al·ludeix l'Exposició de Motius del Codi de Successions, i que recull l'article 136
d'aquest Codi.
24 Arts. 315.1 i 3 CS, i art. 316.2 CS respectivament. Vid. al respecte el seu comentari
als Comentarios al Código de Sucesiones, II, 1994.
25 En aquest sentit ho assenyalen PUIG FERRIOL, L., El albaceazgo, op. cit., nota
21, pàg. 135; FOLLIA CAMPS, R., "Cuando es universal el albacea. La revocación
del testamento en la Compilación. La cláusula codicilar y el derecho transitorio",
Sentència de 29 de setembre de 1971, El derecho civil catalán en la jurisprudencia,
IX, Càtedra Duran i Bas, 1971, pàgs. 183 a 215; MARSAL GUILLAUME!, Joan, El
negoci jurídic testamentan en el dret civil de Catalunya, tesi doctoral inèdita, 1995,
pàg. 115.
26 Així s'expressa PUIG FERRIOL (PUIG FERRIOL, Lluís -ROCA TRIAS, Encarna,
Institucions del Dret Civil de Catalunya, II, Dret de Successions, 1992, pàg. 187).
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Ara bé, el marmessor universal de realització dinerària de l'herència
no es limita a extingir el passiu hereditari, sinó que també ho fa
amb l'actiu, per donar a allò obtingut la inversió o la destinació
ordenades pel testador (art. 316. 2 infine ). Els destinataris finals,
en aquest cas, no poden ésser considerats successors, ja que "falta
un presuposit objectiu per a que pugui existir la 'successió' del
testador: després de la intervenció del marmessor no subsisteixen
les relacions jurídiques de què aquell era titular..."27.

De tota manera, a efectes de Ilegítima, aquesta distinció ens resulta
substancialment irrellevant, ja que, com hem dit, l'hereu resulta
deutor de la Ilegítima, en tant que titular del patrimoni hereditari i
adquirent d'actiu, restant importància al seu caràcter successori28.

Així, en el supòsit del marmessor de realització dinerària, el
subjecte destinatari esdevé adquirent d'actiu de l'herència, i, des
d'aquesta perspectiva, en tant que adquirent del patrimoni obligat,
el podríem considerar deutor de la Ilegítima. Però la mateixa manca
de relacions obligatòries subsistentes en el patrimoni, àdhuc de la
Ilegítima, ens ho fa impossible: el marmessor serà, en aquest cas,
únic subjecte obligat al pagament de la Ilegítima, en tant que la
seva gestió sobre el mateix, l'exercici de les seves funcions
comportaran necessàriament el pagament de la Ilegítima.

27 MARSAL GUILLAUME!, J., El negoci jurídic testamentan..., op. cit., pàg. 116.
En aquest sentit PUIG SALELLAS, "Sobre el albaceazgo en la Compilación catalana
y en el código Civil" (Comentari a la sentència de 26 de febrer de 1971), dins de El
derecho civil catalán en la jurisprudència, Barcelona 1973, t.IX, pàg. 73 i ss., entén
que aquests destinataris no son cridats com hereus sinó simplement com a beneficiaris.
28 RUBÍES MALLOL, Joan, comentari a l'article 315 CS, dins de Comentarios al
Código de Sucesiones, T. II, pàg. 1080, entén que "en la práctica, las consecuencias
de una y otra tesis serán o estarán muy próximas", i per tant encara que els destinataris
no succeeixin en "tot el dret del seu causant" (art. 1 CS), adquiriran allò que se'ls
destina a títol d'herència.
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3.1.2. EL SUPÒSIT DE L'HEREU FIDUCIARI.

Un supòsit especial a destacar en aquest punt és la figura del
fiduciari, de la que es fa concreta menció, respecte del pagament de
la Ilegítima, en l'article 209 CS. Aquest article disposa que "el
fiduciari queda deutor per les obligacions del causant, sens
perjudici de poder acceptar l'herència a benefici d'inventari. Així
mateix ha de satisfer les Ilegitimes, els llegats i totes les càrregues
de l'herència a càrrec d'aquesta".

La determinació de l'àmbit d'aplicabilitat d'aquest article i el
significat que assoleix en seu de pagament ens obliga a diferenciar
entre els diversos supòsits de fideïcomís.

En primer lloc, aquest article permet la consideració del fiduciari
que sigui tal en virtut d'un fideïcomís d'herència o universal29.
Aquest fiduciari, en tant en quant es considera hereu30, serà
subjecte obligat al pagament de la Ilegítima.

29 L'article 183.1 CS disposa: "El fideïcomís d'herència o universal té per objecte la
mateixa herència o quota d'aquesta deferida a l'hereu fiduciari, i atribuïda, en la seva
unitat, per a després d'aquest, al fídeïcomissari, o bé una massa de béns genèricament
diferenciada que el fideïcomitent hagi adquirit com a hereu d'una altra persona".
O'CALLAGHAN MUÑOZ, J., comentari a l'article 167 CDCC, dins de Comentarios
al Código Civil y Compilaciones Forales, op. cit., T. XXIX, vol.1, pàg. 79,
comentant el precedent d'aquest article assenyala que "el objeto del fideicomiso
universal se identifica con el concepto de sucesión universal, que se adquirirà
sucesivamente por fiduciario y fideicomisario o fideicomisarios".
30 En el comentari a aquest article 209 CS, BRANCÓS NUNEZ, E., Comentarios al
Código de Sucesiones, op. cit., T.I, pàg. 778, entén que "la situación del heredero
fiduciario, excepto en el fideicomiso puro, era equiparable a la del heredero".

La Compilació recullia el mateix precepte en l'article 183.1 : "El fiduciari quedarà
deutor per les obligacions del causant, sens perjudici de poder acceptar l'herència a
benefici d'inventari. Així mateix, haurà de satisfer les Ilegitimes, els llegats i totes les
càrregues de l'herència a expenses d'aquesta". El Projecte de Compilació de 1955
conté el precedent immediat d'aquest article: en l'art. 370, que, tanmateix presenta una
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Ara bé i donada la peqüliar situació de la successió entre fiduciari i
fideïcomissari, el fiduciari que hagi satisfet les Ilegitimes amb el
seu propi patrimoni31 podrà sol·licitar el reintegrament de les
quantitats satisfetes, a l'hereu fideïcomissari (art. 240. 3 CS).

En aquest sentit, la responsabilitat del fiduciari pel pagament de les
Ilegitimes, es limita, en tot cas, al patrimoni hereditari i, en aquest
sentit opera la precisió de l'article 209 "in fine": "... satisfer les
Ilegitimes, els llegats i totes les càrregues de l'herència a càrrec
d'aquesta".

Un supòsit diferent el constitueix la figura del fiduciari que neix
d'un fideïcomís pur: en aquest cas, aquest fiduciari no té caràcter
d'hereu. És, com ens diu O'CALLAGHAN, únicament "el titular de
un negocio jurídico fiduciario, en virtud del cual debe hacer
tránsito de los bienes fideicomitidos de fideicomitente a
fideicomisario"32.

Per tant, afegeix aquest autor, "si el causante le hubiera atribuido
además de su misión de fiduciario, pagar deudas, legítimas (...)
tendría el carácter, junto al de fiduciario, de albacea universal o
particular". En aquest cas, el fiduciari resultaria obligat al
pagament de la Ilegítima, no pel seu caràcter d'hereu, que no el té,
sinó en funció de la particular legitimació rebuda en aquest sentit;
entraria doncs dintre el cas dels marmessors particulars
especialment facultats per pagar, constituint un cas de subjecte
legitimat.

important i clarificadora precisió: "El heredero fiduciario será deudor con este carácter
por las obligaciones del causante...". - -
31 I això succeirà, quan aquest fiduciari no hagi disposat dels béns fideïcomesos com a
lliures a l'empar de la possibilitat que l'article 218.1 C S li atorga. Aquest article
assenyala: "El fiduciari està facultat per ministeri de la llei per a alienar o gravar en
concepte de lliures del fideïcomís béns de l'herència o el llegat fideïcomesos en els
casos següents: 1. Per a fer seu el que per Ilegítima li correspongui en la successió del
fideïcomitent, salvant el que disposa l'article 360, i per satisfer les dels altres
legitimaris".
32 O'CALLAGHAN MUÑOZ, J., comentari a l'art. 183 CDCC, dins de
Comentarios..., op. cit., T. XXIX, vol. 1, pàg. 213.
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Si bé l'article 209 CS no precisa a quin d'aquests supòsits s'està
referint, resulta evident que solament pot referir-se al del fideïcomís
universal o d'herència que fa hereu al fiduciari, en tant en quant el
fiduciari marmessor del fideïcomís pur no és mai "deutor de les
obligacions del causant".

3.2. ELS SUBJECTES LEGITIMATS PER AL
PAGAMENT DE LA LLEGÍTIMA.

Entenem com a subjectes legitimats per pagar la Ilegítima, aquells
tercers aliens al vincle obligacional legitiman que resulten facultats
per Codi de Successions per a realitzar aquesta actuació. El
fonament d'aquesta legitimació consisteix sempre en l'especial
activitat que aquests subjectes desenvolupen sobre el patrimoni
obligat, sobre l'herència.

En aquest sentit parlem de subjectes legitimats per a pagar la
Ilegítima, contraposant-los amb el subjecte obligat, amb l'hereu.
Aquesta legitimació no els converteix en subjectes passius del
vincle obligacional, en subjectes obligats o deutors en sentit
estricte. Ara bé, precisament per què el Codi o el causant els
legitimen per pagar la Ilegítima, és a dir, els atribueixen la facultat
de pagar la Ilegítima, si el legitiman els reclama aquest pagament,
esdevenen obligats a realitzar-lo. El fonament d'aquesta obligació
de pagament es troba, no tant en la pròpia obligació de Ilegítima,
com en l'obligació de desenvolupar totes aquelles funcions
inherents al seu càrrec.

Seguirem, per a l'estudi d'aquests subjectes, la sistematització que
adopta l'art. 362 CS.
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3.2.1. LES PERSONES FACULTADES PER
EFECTUAR LA PARTICIÓ.

3.2.1.1. La figura del causant.

D'una banda, l'article 362 C S atorga, com sabem, l'exercici de
l'opció en el pagament de la Ilegítima a les persones facultades per
efectuar la partició. D'altra banda, l'article 55.1 CS contempla al
testador com un dels subjectes que poden dur a terme aquella
partició33. Posant en relació ambdós articles resulta que el testador
pot exercir la facultat d'opció i, com aquesta facultat va unida al
pagament, és un dels subjectes legitimats per pagar la Ilegítima.

Ara bé, la conclusió no és correcta i no es pot entendre al causant
com a subjecte legitimat per el pagament. En primer lloc, perquè,
com ja hem dit, no existeix pròpiament obligació del causant, el
dret de crèdit del legitimari, i, per tant, el pagament de la Ilegítima,
procedirà solament a la mort del causant i precisament per manca
d'atribució d'aquest. El causant no pot mai pagar, en sentit estricte,
la Ilegítima.

En segon lloc, perquè encara que el causant realitzi a tenor de
l'article 350 CS una atribució de Ilegítima "a títol d'institució
hereditària, llegat, donació o de qualsevol altra manera", o hagi
realitzat en vida qualsevol atribució lucrativa al legitimari - que
posteriorment la llei imputarà a Ilegítima - no està, amb aquestes
actuacions, pagant la Ilegítima34.

33 No entrarem a considerar, en aquest punt, la controvèrsia respecte si la partició
realitzada pel causant es pot entendre com a efectiva partició o, simplement com a
"evitación de la comunidad". En aquest sentit Vid. LACRUZ, J.L., Elementos de
Derecho Civil, T. V., Derecho de Sucesiones, op. cit, pàg. 169 i ss.
34 Podem pensar, doncs, que l'article 362 CS, al fer referència al causant, com a
subjecte que pot realitzar la partició i que, per tant, pot exercitar l'opció, confon una
vegada més els conceptes de pagament i satisfacció de la Ilegítima.
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Si el causant atribueix la Ilegítima, evidentment estarà vinculant
amb la seva atribució a l'hereu - i a tots aquells subjectes legitimats
per al pagament -, però aquesta vinculació no es referirà al
pagament, que no existirà, sinó al lliurament de la Ilegítima que
solament es podrà fer cumplint la voluntat del causant. No parlem
doncs, en aquest cas, d'opció de pagament, sinó de satisfacció del
dret a la Ilegítima.

I si el causant pot atribuir la Ilegítima, enervant d'aquesta manera el
neixement del dret de crèdit del legitiman, lògicament, per la seva
sóla voluntat, pot enervar també la facultat d'opció de l'hereu o dels
subjectes legitimats, en el cas de que efectivament existeixi aquest
dret de crèdit, establint-ne també la forma de pagament^. En
aquest cas no podem dir, en sentit estricte, que el causant exercita
l'opció, però sí que incideix sobre la forma de pagament de la
Ilegítima, i per tant, sobre l'exercici de l'opció36.

3.2.1.2. El marmessor universal de lliurament
directe de romanent de béns.

Regulen aquesta figura37 els apartats 1 i 3 de l'article 316 del Codi
de Successions38, atorgant-li, per al que ens interessa, junt amb la

35 És a dir, ^podria atribuip un llegat simple de Ilegítima però establir-nè el seu
pagament en diners.
36 Així quedava reflectit en l'article 277 del projecte d'Apèndix de 1930, que
assenyalava: "Si el testador no ha dispuesto lo contrario, la legítima puede pagarse en
dinero o en bienes de la herencia, a elección del heredero...".
37 Malgrat el marmessor universal de realització d'herència l'hem situat en el darrer
punt dels subjectés facultats per a pagar les Ilegitimes, en tant en quant l'article 316.2
no li atorga la facultat de partició, la major part de les qüestions tractades en aquest
apartat l'hi seran d'aplicació, amb la qual cosa considerem innecessari, per reiteratiu, el
seu estudi separat.
38 L'apartat tercer d'aquest article expressa "La marmessoria universal de lliurament
directe de romanent de béns hereditaris, faculta al marmessor per a satisfer els deutes,
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facultat de "si no hi ha comptador partidor, realitzar la partició de
l'herència", la de "pagar Ilegitimes"39.

En aquest punt és important remarcar, per precisar l'abast de
l'article 362 CS, que si bé la facultat de pagar Ilegitimes va
implícita en aquesta marmessoria, la facultat de realitzar la

les càrregues hereditàries i els impostos causats per la successió; complir els llegats i
les altres disposicions testamentàries; demanar el compliment de modes; pagar les
Ilegitimes, i efectuar els actes de realització expressats en el paràgraf anterior en la
mesura necessària per a fer els esmentats pagaments i els abonaments de despeses
corresponents i, si no hi ha comptador partidor, realitzar ¡apartidó de l'herència".

L'article 316.2 diu al respecte que "la marmessoria universal de realització d'herència
faculta el marmessor per a vendre béns, encara que hi hagi legitimaris; cobrar crèdits i
cancel.lar-ne les garanties; retirar dipòsits de tota classe; satisfer deutes i càrregues
hereditàries i els impostos causats per la successió; complir els llegats i d'altres
disposicions testamentàries; demanar el cumpliment dels modes, pagar Ilegitimes i, en
general, efectuar tots els actes que calguin per a la realització dinerària dels béns de
l'herència. Als diners obtinguts, els ha de donar la inversió o la destinació ordenades
pel testador".

En gran mesura, com es comprova, les facultats de la marmessoria universal d'una i
altra modalitat són concurrents, ja que, en principi, els compet per igual l'execució
total del testament; la diferència substancial que presenten és que, en la marmessoria
de lliurament, les facultats dispositives no inclouen la disposició del romanent
hereditari net (recordem que en la marmessoria de realització d'herència el que es
pretén és la transformació a metàl·lic del patrimoni hereditari). Tal com diu ALP ANÉS
DOMÍNGUEZ, "Albaceazgo de realización y albaceazgo de entrega", RDP, 1964,
pàg. 658,"las notas distintivas entre ambos, están conectadas, a nuestro juicio, más
que en las facultades concedidas, a la razón teleològica o finalista de su ejercicio; así,
resulta que el albacea de entrega está facultado para llevar a cabo los mismos actos
que el de realización, si bien sólo en la medida necesaria para hacer los pagos y abonos
que procedan. Mientras que el albacea de realización está facultado para reducir a
dinero, sin limitación alguna, la masa patrimonial, dando a la suma resultanti ef destino
ordenado por el testador, el de entrega directa de remanente sólo puede realizar esos
actos liquidatorios en la medida necesaria para dar cumplimiento a la voluntad del
causante, pero no más; lo que quede pasará 'in natura' a los destinatarios".
39 Es parla específicament de pagament, ja que el lliurament de la Ilegítima, en
cumpliment d'una atribució del causant, resulta del propi encàrrec de marmessor
universal. Així, el Codi, en l'article 315 expressa que "són marmessors universals les
persones que reben del testador, l'encàrrec de lliurar l'herència en la seva
universalitat a persones designades per ell, o de destinar-la a les finalitats
expressades en el testament, o en la confiança revelada".
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partido de l'herència només correspondrà a aquest marmessor en
el cas de que no existeixi un comptador-partidor.

En aquest sentit, doncs, és pot donar el cas d'un marmessor
universal de lliurament directe de romanent de béns que no pugui
procedir a la partició, però que efectivament pugui pagar Ilegitimes,
amb la qual cosa es posa de manifest la independència d'una
activitat - la de pagar Ilegitimes -, que deriva de la consideració de
la Ilegítima com obligació del cabal i que correspondrà al
marmessor precisament per la seva relació amb aquest cabal,
respecte de l'altra - partir l'herència -, en contra del que sembla
indicar l'article 362 CS. Es faculta al marmessor per a pagar les
Ilegitimes perquè posseeix i administra el cabal relicte, que és
sobre el que, en definitiva, recau la Ilegítima.

La facultat de pagar Ilegitimes40, i no la de realitzar la partició, és,
doncs, el fonament de l'atorgament a aquests subjectes de l'exercici
de l'opció41. Es desvirtua en aquest aspecte la literalitat de l'article
362 CS.

Derivat de l'atribució al marmessor d'aquesta funció o facultat de
pagament, en resultarà ^obligació de realitzar-lo. Aquesta
obligació del marmessor sorgeix, no pròpiament d'una concreta
relació obligatòria amb el legitimari, sinó de l'obligació general al
cumpliment de les seves funcions com a tal42 : Si una d'aquestes

40 Cal tenir present el caràcter dispositiu d'aquesta norma, que el propi article 316.4
CS posa de manifest, i que permet al testador "reduir i limitar les facultats abans
expressades i ampliar-les amb altres que no siguin contràries a les lleis".
41 ALBALADEJO GARCIA, Manuel, El albaceazgo en el Derecho español, Ed.
Tecnos, Madrid 1969, pàg. 281, ens diu: "La última atribución que señala la
Compilación art. 237.2° y 3°, para los albaceas universales (siempre tanto de
realización como de entrega) es la de pagar las legítimas. Y facultados para pagarlas,
les es aplicable el art. J37 de la Compilación, según el que: 'La legítima o su
suplemento podran pagarse en dinero o en bienes de la herencia, a elección del
heredero que haya de satisfacer una u otra, ...".
42 PUIG FERRIOL, L., El albaceazgo, Ed. Bosch, Barcelona 1967, pàg. 118. En
aquest sentit, l'art. 311 CS disposa que "el càrrec de marmessor és voluntari, però una
vegada acceptat, encara que sigui de forma tàcita, l'acceptant no pot excusar-se de
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funcions és la de pagar la Ilegítima, quan el subjecte li reclami el
pagament, el marmessor resultarà obligat a realitzar aquest
pagament.

El pagament de la Ilegítima és doncs una funció del marmessor, i
constitueix, per tant, una obligació d'aquest. L'abast de l'obligació
del marmessor en el cumpliment de la Ilegítima i, en conseqüència,
la seva responsabilitat per aquest cumpliment tindrà el mateix
fonament i extensió que les altres facultats inherents al seu càrrec43.

3.2.1.3. El marmessor particular expressament
facultat per a pagar i la figura del comptador-partidor.

A tenor de l'article 308 CS, el marmessor particular executarà en la
successió del causant solament aquells encàrrecs que
específicament l'hi hagin estat conferits. D'aquesta manera, en
l'aspecte que ens interessa, solament el marmessor particular que
estigui pròpiament facultat per pagar la Ilegítima, podrà procedir a
realitzar aquest pagament i gaudirà per tant de l'opció de l'article
362 CS.

Ara bé, de la possibilitat que l'encàrrec conferit a aquest marmessor
sigui el de realitzar la partició de l'herència, sorgeix també la
possibilitat d'incloure'l entre les "persones facultades per efectuar la
partició", que igualment gaudeixen, a tenor de l'article 362 CS, de
la mencionada opció.

continuar en l'exercici del càrrec sense causa justa apreciada pel jutge". Per tant un cop
acceptat el càrrec el marmessor està obligat a desenvolupar-lo, i aquesta obligació,
comportarà el cumpliment de totes les seves funcions.
43 Així, i com ens diu ALBALADEJO, M., El albaceazgo..., op. cit., pàg. 398, "el
albacea es un 'obligado', que 'debe' una conducta (dar cumplimiento al encargo
recibido), y que 'responde' de no hacerlo o de hacerlo sin guardar por lo menos la
diligencia media".
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Així, dintre dels encàrrecs que pot concedir el causant per a
l'execució de la seva successió, es troba, sens dubte, la de comptar i
partir el cabal relicte. Ara bé, així com per a l'execució en general,
la llei denomina "marmessors" als encarregats d'aquesta execució,
qualsevol que sigui la tasca que se'ls confia, quan s'encomana
concretament la funció de "compte i partició" es qualifica als
subjectes de "comptadors-partidors". Amb aquesta terminologia
sorgeix el dubte de si s'està creant un càrrec diferent amb la tasca
específica de comptar i partir.

Hem de determinar, als efectes que ens interessa, si efectivament el
"comptador-partidor" és un marmessor particular que solament
podrà procedir al pagament de les Ilegitimes en tant en quant
estigui expressament facultat per a això o, si estem davant d'una
figura diferent que integra entre les seves funcions de comptador-
partidor la de pagar també la Ilegítima.

Enten ALBALADEJO que "si el albacea es un ejecutor
testamentario nombrado por el causante, el contador partidor que
éste designa para ejecutar el testamento en la parte relativa a la
división del caudal, no es sino un albacea con la misión concreta de
contar y partir" 44. Missió que pot ser exclussiva o conjunta amb
d'altres propies del càrrec, es a dir, "el contador partidor sería bien
un albacea particular encargado sólo y exclusivamente de la cuenta
y partición o bien de más asuntos, en cuyo caso se trataría de un
albacea particular con la misión, entre otras, de contar y partir, o
bien seria un albacea universal, entre cuyas facultades de total
ejecución de la sucesión entraría - como una más --la de verificar la
partición"45. _ - . -

44 ALBALADEJO, M.,£7 albaceazgo..., op. cit., pàg. 332.
45 Continúa dient ALBALADEJO, M., op. cit. nota anterior, pàg. 334, que un criteri
diferent, que no adopta la doctrina, seria el d'entendre que el comptador-partidor
constitueix una figura diferent del marmessor, per la funció que se li encomana al
comptador. Això portaria a entendre que haurien tants casos de marmessors com
diferents tasques es poden encomanar als executors testamentaris.
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Així, si el "comptador-partidor" constitueix exclussivament un
marmessor particular amb l'encàrrec de partir l'herència, si no està,
ademes, expressament facultat per a pagar les Ilegitimes, la seva
sóla condició de partidor no el faculta per fer-ho. I si és un
marmessor universal, entre les facultats del qual entra, com una
més, la de verificar la partició, podrà pagar Ilegitimes peruqè també
és una de les seves facultats, però no per la seva condició de
partidor.

Per tant, en contra de la dicció literal de l'article 362 CS, el
comptador-partidor com a tal no pot pagar la Ilegítima ni, en
conseqüència, exercir l'opció que aquest article recull, si no és que,
ademes, resulta ésser un marmessor particular expressament
facultat per a pagar les Ilegitimes o un marmessor universal.

L'únic supòsit en que la figura del comptador-partidor pot tenir
trascendencia a efectes de Ilegítima és sitúa, no ja en l'àmbit del
pagament sinó de la satisfacció del dret de Ilegítima, quan
concurrèixen en la mateixa persona les qualitats de legitimari i
d'hereu -o millor, de cohereu-. Si el causant de forma voluntària
institueix hereu al legitimari, el comptador-partidor que realitzi la
distribució de l'herència entre els cohereus lliurarà a aquell
legitimari la seva Ilegítima. El marmessor estarà lliurant - no
pagant - la Ilegítima i el legitimari - hereu -, l'estarà percebent^.

Així, la figura del comptador-partidor en àmbit de Ilegítima té
trascendencia solament quan es produeix l'atribució de Ilegítima per
via d'institució. Llavors l'acte particional implica lliurament de
Ilegítima en el cas del legitimari hereu. Però en aquest cas, el
comissari o comptador-partidor que entrega la Ilegítima- no pot
exercir l'opció de l'art. 362 CS, en tant en quant la seva funció és la

46 Entenem que un cop més, el Codi utilitza el concepte de pagament per a supòsits
que constitueixen pròpiament lliurament i, per tant, percepció de la Ilegítima, en tant
que deriven d'una atribució del causant, en aquest cas, feta a títol d'hereu (recordem
que la partició es produeix precisament en supòsit de comunitat, i per atribuir
precisament béns concrets a cada cohereu, que substitueixin la seva quota).

179



de cumplir exactament la voluntat del causant, que ja té un
determinat contingut.

En un altre cas, si el legitimari és aliè a la comunitat perquè no ha
rebut cap atribució a títol d'hereu no podrà reclamar la seva
Ilegítima al comptador-partidor: s'haurà de dirigir bé contra els
propis hereus, bé contra el marmessor universal o el particular
expressament facultat si n'hi han.

3.2.2. LES PERSONES FACULTADES PER
DISTRIBUIR L'HERÈNCIA: EL CÒNJUGE FIDUCIARI.

L'article 148. 3 CS47 faculta per al pagament de la Ilegítima al
cònjuge supervivent que, a la vegada que ha de procedir a l'elecció
de l'hereu, actúa com a administrador de l'herència. Aquest cònjuge
supervivent rep l'encàrrec fiduciari fet pel testador d'instituir l'hereu
del premort o de distribuir l'herència entre els fills comuns48. No
ostenta cap dret real de gaudi sobre els béns hereditaris, sinó que té
solament unes facultats d'administració de l'herència i de disposició
sobre els béns en interès de l'hereu49. La missió del cònjuge

47 Aquesta possibilitat de determinar la persona de l'hereu segons l'arbitri d'un tercer
no solament es dóna a la successió testamentària, sinó també en la contractual. Els
arts. 148 i 149 CS es refereixen a la successió testamentària, però l'art. 92 CS declara
aplicables aquests preceptes a la institució contractual d'hereu fet en un heretament pur
a favor dels fills dels contraents, i l'art. 94 als heretaments preventius.
48 De la coincidència entre els subjectes als que el cònjuge pot instituir hereus - els fills
-, i aquells que són legitimaris se'n deriva una conseqüència: el cònjuge, en aquest cas,
ademes de pagar la Ilegítima, pot, també, atribuir aquesta, mitjançant títol hereditari.

Així, el cònjuge atribuirà la Ilegítima, a aquell fill o fills que institueixi hereu o hereus,
mentre que pagarà la Ilegítima, solament a aquell fill o fills, que no hagi instituït hereu
o hereus. Solament per a aquests fills no instituïts la Ilegítima tindrà naturalesa
obligacional.
49 Així ens ho diu PUIG FERRIOL, LI., Comentarios..., op. cit., comentari a l'article
115CDCC, pàg. 250 i ss..
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fiduciari és, doncs, determinar quin o quins d'entre els fills del
testador han de ser els seus hereus, o també la de distribuir
l'herència entre aquells fills en les parts iguals o desiguals que
estimi convenients50.

Mentre no es produeixi l'elecció no existeix encara hereu al qui
reclamar la Ilegítima: els fills solament tenen una expectativa de
succeir al progenitor premort que no els confereix cap dret definitiu
i, per tant, els béns es troben en una situació jurídica sense titular
personalment determinat51. En aquest cas es produeix un
distanciament entre la vocació i la delació successòries: a la mort
del testador reben vocació hereditària tots els seus fills o
descendents, de manera que tots ells tenen caràcter de successors
eventuals del mateix. Però aquesta vocació solament es converteix
en delació quan el cònjuge supervivent52 tria hereu entre aquells
fills o descendents i distribueix entre ells l'herència (art. 148.3 CS).

Encara que no hagi hereu, el subjecte legitimari és ja titular del seu
dret a la Ilegítima53. A qui correspon doncs, en aquest moment, el
pagament de la Ilegítima?.

En aquest sentit54, l'art. 148.3.1 CS faculta, d'una banda, a aquest
cònjuge distributari per fixar el valor de la Ilegítima i després

50 En aquest sentit PUIG FERRIOL, LI., op. cit., pàg. 256.
51 Com assenyala PÉREZ MAYNAR, David, comentari a l'article 348 CS, dins de
Comentarios al Código de Sucesiones, op. cit., T. II, pàg. 564, "hasta tanto no se ha
efectuado la elección o distribución, la herencia se encuentra sin titular determinado
puesto que se ha producido una vocación genérica a determinadas personas, pero falta
la delación".
52 Quan el fiduciari és el cònjuge supervivent és freqüent que, ademes de la facultat
d'elegir hereu, se'l concedeixi també l'usdefruit de tota o part de l'herència, però
aquesta juxtaposició, tal com assenyala PUIG FERRIOL, LL., "Institución de
heredero por fiduciario", RJC, 1964, pàg. 17, es produeix solament per expressa
voluntat del causant, doncs "conforme a los ap. 2° y 3°, núm.3 art. 115 el cónyuge
superviviente tiene tan solo unos derechos de administración sobre la herencia y una
titularidad de disposición en interés de los herederos, que desde luego no le concede
ningún derecho real de disfrute".
53 Recordem que el legitimari adquireix de manera automática, a la mort del causant,
el seu dret a la Ilegítima.
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pagar-la55. D'altra banda, l'art. 148.3.3 CS determina que els
marmessors, si n'hi ha, també podran procedir a realitzar aquest
pagament56. I l'article 148.3.4 CS estableix que, si no hi ha
designació de marmessor per part del testador "exerceix la curatela
el cònjuge supervivent, el qual té (...) plenes facultats (...) per a
pagar deutes, càrregues i Ilegitimes, amb les limitacions establertes
pel testador". Si les funcions de l'administrador les ha de
desenvolupar el cònjuge supervivent, aquest tindrà totes les
facultats que es detallen a l'art. 148.3.4, entre les que es troba el
pagament de la Ilegítima, si bé podrà el testador ampliar o reduir
lliurement aquestes facultats.

Aquesta regulació planteja dues qüestions pel que fa al pagament
de la Ilegítima:

La primera és que, independentment de que el cònjuge fiduciari
tingui o no atribuïda l'administració del cabal hereditari està
facultat per pagar Ilegitimes (art. 148.3.1 CS).

54 Com fa notar ROCA SASTRE, "L'heretament fiduciari al Pallars Sobirà",
conferència inserta en el volum Varietats comarcals del Dret Civil català, Acadèmia
de jurisprudència i Legislació de Catalunya, Barcelona 1934, pàg. 114, aquesta
institució solament es pot desenvolupar i prestar utilitat quan el causant pot disposar
lliurement del seu patrimoni, és a dir, quan no ve limitat per una Ilegítima llarga. Per
això suposa aquest autorque'la intervenció de fiduciari per a designar hereu solament
cobrà importància a Catalunya quan s'arriva a sancionar com a Ilegítima general la
Ilegítima curta, és a dir la Ilegítima del quart iñtroduida per Felip II a les Corts de
Monco de 1585. ' -
55 Aquest article disposa que "l'herència no és deferida fins que queda efectuada
l'elecció o la distribució, però abans d'elles el cònjuge supervivent pot fixar i pagar
les Ilegitimes i els llegats".
56 Aquest article ens diu: "Mentre no es defereixi l'herència, aquesta resta sota la
curatela de la persona o de les persones que a aquest efecte el testador hagi designat,
amb les facultats i limitacions que aquest hagi establert i, en defecte d'elles amb les
pròpies del curador a que es refereix l'art. 143". Es a dir amb les facultats "de
disposició i administració" (art. 143.3 CS).
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Per tant, en el cas de que hi hagi marmessor, el legitimari es podrá
dirigir indistintament contra aquest i contra el cònjuge57.

La segona és que, si ademes el cònjuge té atribuïda la funció
d'administració, està facultat per l'art. 148.3.4 CS, com a tal
administrador per a aquest pagament. Legitimació que resulta
innecessària doncs, en quant a tal cònjuge ja ho està.

Per tant s'estableixen en aquest article dues legitimacions sobre la
mateixa persona per pagar la Ilegítima: una en quant a cònjuge
fiduciari, l'altra en quant a administrador de l'herència. En tant que
legitimat per pagar podrà, en conseqüència, exercir l'opció de
l'article 362 CS58.

Un cop es produeix l'elecció o distribució sorgeixen llavors els
efectes successoris normals, d'entre els que, a efectes de Ilegítima,
destaquem la producció de la delació hereditària respecte dels
elegits - o respecte dels hereus entre els que s'ha distribuït -,
l'acceptació dels quals els convertirà en hereus amb efectes
retroactius al temps de la mort del causant. Per tant el dessignat que
accepti tindrà la consideració d'hereu des de la mort i, per tant, de
subjecte obligat al pagament de la Ilegítima.

57 Entenem que si aquest cònjuge fiduciari pot distribuir l'herència, la facultat de
pagament resulta, en certa manera, lògica. Ara bé, ens qüestionem si, quan aquest
cònjuge solament té la facultat d'elegir hereu/s i el testador ha nomenat un
administrador, aquell també ostenta aquesta facultat de pagament. De la literalitat de
l'art. 148.3 CS sembla que sí.
58 El Projecte de Compilació de 1955 en el seu article 250, apartat 5, estableix pel que
fa a la facultat del cònjuge fiduciari de pagar les Ilegitimes i, per tant, d'optar en la
forma de pagamant, la possibilitat de garantir-les amb els propis béns de l'herència,
d'acord amb l'afecció real de tots els béns al pagament: "La herencia no se deferirá
hasta que quede efectuada la elección o la distribución, sin perjuicio de que antes se
hagan efectivos los legados ordenados y que el cónyuge sobreviviente pueda fijar la
cuantía de las legítimas, garantizarlas en bienes determinados o pagarlas en dinero
o en bienes".

183



El supòsit és diferent del cònjuge al qual se li ha encarregat de fer
la distribució de l'herència entre els hereus ja designats59. Però com
l'art. 148.3 CS declara que l'herència no serà, tampoc, deferida fins
que no es produeixi la distribució, els efectes pel que fa a la
jacència de l'herència són idèntics.

D'altra banda, l'article 149 del Codi de Successions, que atribueix la
facultat electiva - solament l'electiva - als dos parents més propers,
recull, generalitzant-la, una institució originària del Pallars Sobirà
que pot considerar-se en paraules de ROCA SASTRE com "un
perfeccionament o extensió de la clàusula de confiança i que té, en
el fons la mateixa finalitat: facilitar l'elecció de l'hereu més adequat
per a garantir la pervivència de la casa"60. En aquest cas, la finalitat
indicada és la única, a diferència de la clàusula de confiança de
l'art. 148 CS, en la que, simultàniament, es tracta de reforçar
l'autoritat del cònjuge vidu sobre els descendents comuns61. Es el
que ROCA SASTRE anomena heretament fiduciari62.

Precisament per aquesta finalitat de reforçar l'autoritat del cònjuge
vidu és per la qual s'atorga a aquest unes facultats addicionals a
més de l'elecció d'hereu, que no s'atorguen a aquests parents de l'art.
149 CS.

En aquest cas, desapareixen, a efectes del pagament de la Ilegítima,
les dues legitimacions que corresponien al cònjuge fiduciari: no
se'ls atorga ni directament, ni com a administradors - perquè no ho

59 PUIG FERRIOL, LI., "Institución de heredero por fiduciario", op. cit.', ens diu que
"cuando la misión del elector es la de distribuir los bienes, todos los hijos pueden
desde el momento de la apertura de la sucesión convertirse en herederos por medio de
la aceptación".
60 ROCA SASTRE, "L'heretament fiduciari al Pallars Sobirà", op. cit., pàgs. 101 i ss.
61 PEREZ MAYNAR, David, comentari a l'article 149 CS, dins de Comentarios..., T.
I, op. cit., pàg. 566.
62 ROCA SASTRE, "L'heretament..." op. i loe. cit.
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són - la facultat de pagar63. Però es produeix també un
distanciament temporal entre vocació i delació successòria64: es
planteja també el problema d'una herència mancada de titular en el
període de temps comprés entre l'apertura de la successió i la
consegüent acceptació per part del designat en l'elecció feta pels
fiduciaris. Per a resoldre les qüestions que es puguessin suscitar en
aquesta situació de jacència del patrimoni hereditari, la proposició
última de l'anterior article 116.5 CDCC establia que, fins que
quedés efectuada l'elecció, "serà d'aplicació allò disposat en la regla
tercera de l'article anterior, en quant procedeixi": en conseqüència
el testador podia encomanar a una o més persones l'administració
de l'herència, amb les facultats que els conferís el propi testador i,
en el seu defecte, amb les que l'art. 114 CDCC establia per al
curador. En defecte d'aquest nomenament, el referit precepte
conferia la curatela de l'herència al cònjuge supervivent fiduciari,
però no als parents: la missió de fiduciari amb facultat de completar
la voluntat del causant solament atribueix la facultat d'administrar
l'herència si aquesta facultat resulta de la lliure determinació del
testador65.

Amb la supressió d'aquesta remissió, l'art. 149 CS s'integra en el
règim normal de pagament de Ilegítima en cas d'herència jacent,
sense suposar cap especialitat i sense determinar cap subjecte
diferent a afegir a l'art. 362 CS. Així, aquests parents no podran
pagar la Ilegítima, ni, per tant, exercitar la facultat d'opció, a no ser
que ademes siguin marmessors: però en aquest cas, pagarien com a
marmessors i no com a fiduciaris.

63 En canvi, JOU entén, comentari a l'article 362 CS, dns de Comentarios..., T. II, op.
cit., pàg. 1226, citant "doctrina consolidada", que aquests parents també queden
compresos en la redacció de l'art. 362 CS.
64 Com es deriva de l'art. 149.5 CS.
65 PUIG FERRIOL, L., comentari a l'art. 116 CDCC, dins de Comentarios..., op. cit.,
pàg. 279.
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3.2.3. LES PERSONES FACULTADES PER
ASSENYALAR I PAGAR LLEGÍTIMES: L'HERETANT
QUE ES RESERVA L'USDEFRUIT UNIVERSAL I EL
CÒNJUGE SUPERVIVENT D'AQUEST.

Contempla aquests subjectes l'article 69. 2 CS66. Aquest article
concedeix a l'heretant o al cònjuge supervivent d'aquest67 la facultat
de pagar les Ilegitimes "ultra les facultats inherents a tot usdefruit" i
amb el requisit d'obtenir el "beneplàcit de l'hereu si cal alienar o
adjudicar en pagament o gravar béns mobles d'especial valor o béns
immobles".

Tres qüestions ens suscita l'anàlisi d'aquest precepte:

En primer lloc, el fet que la concreta facultat de pagar Ilegitimes
s'atorgui als usufructuaris "ultra les facultats inherents a tot
usdefruit". Aquesta redacció posa de manifest que aquest pagament
de les Ilegitimes no correspon als usufructuaris en quant a tais, sinó
per atribució expressa de la llei: la facultat de pagar Ilegitimes, en
quant constituiria el pagament d'un deute aliè - deute del titular
(hereu) del patrimoni sobre el que recau l'usdefruit - queda fora de
les obligacions pròpies del subjecte usufructúan68.

66 Recull aquest article el que s'anomena "usdefruit de regència", definit com un
"usdefruit universal que es reserva l'heretant o adquireix el cònjuge supervivent sobre
els béns del dit heretant'V Vid. al respecte el comentari a l'artilce 74 CS, dins dels
Comentarios al Código de Sucesiones, 1,1994.
67 Els titulars d'aquest usdefruit de regència ho seran: a) L'heretant, sempre que aquest
heretament tingui caràcter cumulatiu, doncs solament en aquest cas es transmet la
propietat de tots els béns de l'heretant a l'hereu i, per tant, l'heretant pot reservar-se
sobre els béns transmesos les facultats de l'usdefruit; b) El cònjuge supervivent de
l'heretant si així es pacta (art. 74 CS).
68 És per això que descartem com a subjecte legitimat per pagar les Ilegitimes al
cònjuge vidu que adquireix l'usdefruit universal (article 331 CS): ni es deriva, aquesta
legitimació, del fet de ser usufructúan, ni la llei el legitima expressament.

Per tant, el legitiman no es podrà dirigir, per a reclamar el pagament de la seva
Ilegítima a aquest cònjuge usufructuar!, que ostenta, a l'igual que el legitimari, un dret
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En segon lloc, i per a determinar quines són les obligacions
inherents a tot usdefruit, aquest article ens obliga a situar-nos, no
en l'àmbit general de l'usdefruit, sinó, en concret, en el dels
usdefruits universals, en tant en quant recauen sobre la totalitat del
patrimoni hereditari. En aquest àmbit, l'article 510 del Codi Civil
faculta a l'usufructuari per fer-se càrrec de "las deudas
hereditarias", amb la qual cosa i donada la literalitat de l'article 69.
2 CS, que atorga la facultat de pagar "ultra les obligacions
inherents a tot usdefruit", queda de nou de manifest que la Ilegítima
no entra dins aquest concepte de deutes hereditaris. Respecte de
l'article 510 CC, la doctrina entén que aquests deutes hereditaris
consisteixen en obligacions contretes pel testador o causant durant
la seva vida, i que estan encara pendents al temps de la seva mort69.
L'art. 510 CC faculta, però no obliga70, a l'usufructuari, en tant que
tercer interessat en el cumpliment de l'obligació, al pagament dels

legal sobre l'herència. En aquest sentit s'expressa ESPIAU ESPIAU, Santiago, "El
usufructo vidual y la legítima de los descendientes", RJC, 1996, pàgs. 629 i ss.
69 MUCIUS SCAEVOLA, Quintus, Código Civil comentado y concordado, T. IX,
Ed. REUS, Madrid 1948, pàgs. 423 i ss.; MANRESA Y NAVARRO, José Maria,
Comentarios al Código Civil español, T. IV, Lib. II, Tit. VI, cap. I, art. 510, Ed.
REUS, Madrid 1972, pàg. 619; GARCIA CANTERO, Gabriel, Comentario del
Código Civil, I, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pàgs. 1353 i ss.; DORAL, José
Antonio, comentari a l'article 510 CC, dins de Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, dirigidos por el Prof. Manuel Albaladejo, T. VII, vol. 1, pàgs.
386 i ss.
70 L'article assenyala expressament "El usufructuario podrà... " i no "deaera", com
pretén SCEAVOLA, op. i loe. cit.

En el Codi Civil, pel que fa als deutes hereditaris (que no inclouen les Ilegitimes),
l'usufructuari pot anticipar el seu pagament, però el fet que pagui anticipadament els
deutes del capital no el converteix a efecte d'aquestes en un responsable definitiu, sinó
transitori, doncs "la distribución de las deudas hereditarias se regula de forma
heterogénea, de modo que el usufructuario tiene que pagar sólo los intereses, es decir,
que el nudo propietario paga las deudas del capital y el usufructuario la de los
intereses", FERNANDEZ-COSTALES, Javier, El usufructo voluntario de herencia,
Ed. Tecnos, Madrid 1991, pàg. 124.
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deutes contrets pel causant i que no han estat cumplits al temps de
l'apertura de la successió71.

Així doncs, i com a tercera qüestió, si bé l'usufructuari esdevé
subjecte legitimat per al pagament de la Ilegítima - matitzant el que
assenyala l'art. 362 CS - i, com a tal, se li atribueix l'opció per a
pagar en béns o en diners, l'àmbit de l'opció pròpia de tot pagador
resulta, en aquest cas, limitada, ja que l'art. 69.3 CS exigeix el
beneplàcit12 de l'hereu - és a dir, del subjecte passiu del vincle
obligacional legitimari -, quan l'usufructuari, per a pagar la
Ilegítima, hagi de procedir a "alienar o adjudicar en pagament o
gravar béns mobles d'especial valor o béns immobles". Aquest
beneplàcit funciona com a requisit d'eficàcia d'aquella alienació73.

Per tant, l'usufructuari resulta obligat al pagament de la Ilegítima,
en tant en quant el legitimari li reclami; però no podrà exercir amb
tota la seva amplitut l'opció que l'art. 362 C S atorga a tots aquells
subjectes que poden pagar la Ilegítima.

71 Es el que configuràvem, en el Capítol I, com obligacions del causant en sentit
estricte.
72 S'entén acomplert aquest requisit del beneplàcit "siempre que el usufructuario pida
al heredero que apruebe la venta proyectada, aprobación que podrá prestar en
cualquier forma, y negando el heredero su beneplácito, podrá después el usufructuario
solicitar la oportuna aprobación judicial para realizar el acto proyectado". Vid. PUIG
FERRIOL, L., comentari a l'article 65 CDCC, dins de Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXVII, vol. 2, pàg. 162. En el mateix sentit s'expressa
LÓPEZ BURNIOL, Juan José, comentari a l'article 69 C S, dins Comentarios al
Código de Sucesiones, op. cit., T. I, pàg. 343.

Sobre el significat del beneplàcit, confrontant-ho amb el consentiment dels nus
propietaris que el propi article demana en el seu paràgraf final, per alienar "béns
determinats, amb subsistència de l'usdefruit sobre els béns subrogáis no destinats a
millorar el patrimoni o a pagar deutes i Ilegitimes", vid. PUIG FERRIOL, op. i ¡oc.
cit., pàg. 163.
73 L'exigència d'aquest beneplàcit està fonamentada en l'especial consideració d'aquest
usdefruit, no tant com "un derecho de uso y disfrute establecido sobre unos bienes
ajenos en beneficio del propio usufructuario (cfr. art. 467 CC), sino como la
titularidad formal de un derecho que, en realidad, pertenece a la familia" (LÓPEZ
BURNIOL, op. i loe. cit., pàg. 343).
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Ara bé, com que aquest usdefruit de regència és una institució
voluntària, ja que solament existeix en el cas de pactar-se en
capitulacions matrimonials o en testament, sembla clar que el
conjunt de facultats i deures que s'atribueixen a l'usufructuari
vindran determinats per la voluntat del constituent de l'usdefruit, de
manera que les normes de l'article 69 C S únicament s'aplicaran amb
caràcter supletori74. Per tant, si bé la llei atorga a aquest
usufructúan la facultat de pagar Ilegitimes, el causant pot eliminar
aquesta facultat, i àdhuc respectant aquesta facultat "estarà en
manos del causante dispensar el requisito del beneplácito del
heredero"75.

4. EL PAGAMENT DE TERCER.

Si bé el cumpliment normal de tota obligació demana una actuació
del deutor que satisfaci l'interès del creditor, s'admet - excepte
naturalment en aquelles obligacions establertes "intuitu -personae"

74 Com diu LÓPEZ BURNIOL, op. i loc. cit., pàg. 341: "Estamos, en realidad, ante
una norma de estricto carácter interpretativo, que determina, salvo expresa voluntad
en contrario de quienes lo hayan pactado, cual es el contenido de derechos y
obligaciones del usufructo universal, establecido 'en virtud del heredamiento, o por
pacto adjunto convenido en capitulaciones matrimoniales"'.
75 PUIG FERRIOL, L., comentari a l'article 65 CDCC, op. i loc. cit., pàg. 162.
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76 - la possibilitat d'un pagament realitzat per tercera persona
diferent del deutor77.

Com hem vist, els subjectes legitimats per al pagament de
l'obligació de Ilegítima no són pròpiament tercers en sentit
estricte78, ja que estan expressament facultats ( i obligats ) per la
llei per a fer-ho en virtut de la seva vinculació amb el cabal
relicte79. En aquest sentit, el pagament realitzat per aquests
subjectes no comportarà les conseqüències típiques del pagament
fet per tercer: la subrogació d'aquests en el crèdit en el cas de
pagament subrogatori, o l'exercici de l'acció de reemborsament
contra el deutor en el cas de pagament extintiu80.

Ens plantegem, però, si, en seu de Ilegítima, resulta possible el
pagament d'aquell tercer no legitimat o tercer en sentit estricte. La

76 És a dir, quan la qualitat i les circumstàncies de la persona del deutor, s'hagin
contemplat de manera específica en el moment de generar l'obligació (art. 1161 CC).
En aquest sentit, DIEZ PICAZO, L., Fundamentos de Derecho civil patrimonial, op.
cit., pàg. 626: "si el interés del acreedor sólo queda rigurosamente satisfecho con una
prestación del deudor, sólo éste podrá cumplir la obligación"; PUIG BRUT AU, J.
Fundamentos de Derecho civil, Tomo I, vol.II, Derecho General de las Obligaciones,
Ed. Bosch, Barcelona, 1976, pàg.274, "el acreedor tendrá interés en aceptar aquello a
que tiene derecho, aunque le sea ofrecido por un tercero"; LACRUZ, Elementos de
Derecha Civil, II, Derecho de obligaciones, vol. 1, 1994, pàg. 227; ALBALADEJO,
M., Derecho Civil, II, Derecho de obligaciones, vol. 1, op. cit., pàg. 134 i ss.
77 LACRUZ BERDEJO, J.L., Elementos de Derecho Civil, T.II, vol.1, Barcelona
1977, pàg. 84,^ntèn que 'lei acreedor no puede pedir sino la satisfacción de su "interés,
y, siendo la prestación fungible, el interés del acreedor puede quedar satisfecho por
obra de persona distinta del deudor".
78 Ja que no ostenten simplement una legitimació general "solvendi causa", tal com
denomina HERNÁNDEZ MORENO, A., El pago de tercero, Ed. Bosch, Barcelona
1983, pàg. 107, a la circumstància general que una persona aliena a l'obligació pugui
intervenir en la mateixa i provocar la seva desaparició.
79 Més pròpiament, es parlaria en aquest sentit de "no deutors", que de subjectes
"aliens" a la relació obligatòria, seguint la terminologia emprada per HERNANDEZ
MORENO, A., El pago de tercero, op. cit., pàg. 125.
80 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, comentari a l'article 1158 CC, dins
Comentario del Código Civil, II, Madrid, 1991, pàg. 167.
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primera qüestió a determinar és el caràcter personalíssim o no de la
relació obligacional que uneix a l'hereu amb el legitimari.

Recordem, en aquest sentit, que la qualitat de legitimari s'ostenta en
virtut d'una relació personal de parentiu amb el causant: aquesta
qualitat, abans de la mort d'aquell causant, atorga al que l'ostenta
una simple expectativa d'obtenir en la successió del causant un
determinat valor patrimonial. En aquesta expectativa distingim
dues qüestions diferents: en primer lloc, s'observa el caràcter
personalíssim de la posició jurídica del legitimari, en tant que
deriva d'una relació personal de parentiu amb el causant; en segon
lloc, es constata el caràcter no personalíssim de l'objecte de
l'expectativa, en tant que el constitueix un simple valor patrimonial.

Quan es produeix la mort del causant i hi concorren els presupòsits
i requisits ja assenyalats, aquella expectativa es converteix en un
dret de crèdit que el legitimari ostentarà contra l'hereu. En aquest
cas, les posicions jurídiques de la relació obligatòria continuen
essent personalíssimes: d'una banda, solament els subjectes amb la
qualitat de legitimaris - que ostentaven una determinada relació de
parentiu amb el causant -, podran ser titulars del dret de crèdit;
d'altra banda, solament els subjectes amb la qualitat d'hereus del
causant - i, com a tais, titulars del patrimoni hereditari - podran ser
titulars del deute de Ilegítima, en tant que forma part, com ja hem
dit, del contingut intransmissible de la qualitat d'hereu.

Es manté, però, el caràcter no personalíssim de la prestació deguda:
el legitimari solament té dret a l'obtenció d'un determinat valor
patrimonial en la successió del causant, o, des d'una altra
perspectiva, el legitimari té, simplement, interès en l'obtenció.d'una
prestació patrimonial.

Així doncs, malgrat les posicions jurídiques de la relació
obligatòria presenten un caràcter personalíssim pel seu origen, com
la satisfacció de l'interès del legitimari es realitza amb una prestació
exclussivament patrimonial, el deute pot ser pagat per un tercer.

Aquest pagament de tercer pot ésser, en general, per compte de
l'obligat - essent, en aquest cas, efectivament extintiu (art. 1158
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CC) -, o en nom del deutor - i llavors pot esdevenir subrogatori (art.
1159CC)«! -.

L'extinció i la possible subrogació constitueixen, també en general,
els mitjans pels quals el tercer pagador obté el rescabalament de la
despesa feta en benefici del deutor82. En el cas de l'extinció, aquest
rescabalament s'obté amb l'específica acció de reemborsament que
l'acompanya (arts. 1158.2 i 3; 1895.1 CC) i, en el cas de la
subrogació per entrar el subjecte en la posició crediticia de la
mateixa relació obligatòria que ha pagat (art. 1210.2 i 3 CC). En el
primer cas s'extingeix l'obligació, mentre que en el segon cas el
pagament es limita a canviar la persona del creditor (art. 1203.3
CC), mantenint-se les garanties de l'obligació.

En el cas de l'obligació de Ilegítima, el pagament fet per tercer serà
sempre possible, ja que el dret de crèdit consisteix únicament en la
facultat del legitiman d'obtenir un determinat contingut econòmic,
un determinat valor. En tant en quant el legitimari rebi
satisfactòriament la quantitat que li pertoca, el deute quedarà
satisfet83.

Ara bé, en seu de Ilegítima cal tenir presents la concurrència d'unes
especials circumstàncies.

La primera d'aquestes circumstàncies és que, si bé el contingut del
dret de Ilegítima és un valor, aquest valor s'obtindrà en la successió
del causant (art. 350 CS) i es pagarà en béns de l'herència o diners
(art. 362 CS). I evidentment, pagar en béns de l'herència84,

81 Sempre, això sí, que no s'hagi realitzat en contra d'una expressa voluntat del deutor.
82 BADOSACOLL, F., Dret d'obligacions, op. cit., pàg.278.
83 Si el tercer ofereix al creditor la prestació deguda, i aquesta és exacta, el creditor,
en aquest cas, el legitimari no es pot negar a rebre-la, i si ho fa, incidirà en "mora
créditons". En aquest sentit, DIEZ PICAZO, L., Fundamentos..., II, op. cit., pàg.
485.
84 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., comentari a l'article 1158 CC, dins
Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, II, Madrid, 1991, pàg. 167, posa
de manifest que solament en les obligacions dineraries "pueden funcionar con absoluto
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estretaments relacionats amb aquesta successió; és a dir, l'hereu,
com a titular del patrimoni hereditari, i aquells subjectes facultats
per actuar sobre aquest patrimoni: els tercers que hem anomenat
qualificats.

Així, observem que l'alternativitat - béns de l'herència / diners -
quedarà eliminada en el cas del tercer que paga: aquest tercer es
veurà limitat a entregar el valor objecte de la prestació en diners,
ja que un dels termes de l'opció, l'entrega de béns de l'herència,
resultarà d'impossible cumpliment.

Però, al mateix temps, amb la seva actuació, limita el marge
d'actuació d'aquells subjectes, en tant en quant enerva el propi
pagament d'aquests i la facultat d'opció que l'article 362 C S els
concedeix: com que el pagament del tercer ha extingit l'obligació,
el deutor o els tercers qualificats contra els que es dirigeixi amb
l'acció de reemborsament, l'hauran de resarcir necessàriament en
diners i no en béns de l'herència. L'obligació s'ha extingit i amb
ella l'alternativitat de la prestació85.

L'extinció del dret de crèdit es produirà sempre que el legitimari
vegi satisfet el seu interès, la qual cosa succeirà inevitablement
sempre que la quantitat entregada es correspongui exactament
amb el valor degut. El legitimari no pot, doncs, en tant que
solament té dret a un valor, rebutjar aquesta entrega i exigir el
pagament en béns, ja que no és, en cap cas, facultat seva aquesta
opció86.

La segona circumstància especial que cal tenir en compte en el
pagament de la Ilegítima fet per tercer és que aquest pagament

posa de manifest que solament en les obligacions dineraries "pueden funcionar con
absoluto sentido tanto la subrogación como las acciones de reembolso o repetición,
como comsecuencia del pago de tercero".
85 En aquest sentit, BERCOVITZ, ibidem, pàg. 173, assenyala que "el tiular de la
acción de reembolso puede, pues, reclamar lo que podría un gestor de negocios en
base a la utilidad objetiva producida por una gestión diligente".
86 Si el creditor refusa aquest pagament incurrirá en "mora creditoris". En aquest
sentit CRISTÓBAL MONTES, Angel, El pago o cumplimiento de las
obligaciones, op. cit., pàg.50; DIEZ PICAZO, Fundamentos..., op. i loe. cit.
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serà sempre un pagament extintiu: no comportarà mai la
subrogació del tercer en el lloc del creditor87. En primer lloc,
perquè la qualitat de legitimari que ha d'ostentar necessàriament
el titular del dret a la Ilegítima és una qualitat personalíssima
originada en una concreta relació de parentiu amb el causant de
la successió. En segon lloc, i derivat de l'anterior, perquè en el
pagament subrogatori es mantenen sempre les garanties de
l'obligació satisfeta i, precisament, les garanties de l'obligació de
Ilegítima es vinculen indissolublement amb la qualitat de
legitimari88.

87 Recordem que la subrogació és un supòsit excepcional que no es-produeix,
"salvo cuando lo diga la ley o lo acuerden expresamente el tercero y el acreedor
(art. 1209 CC)", BERCÒVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, comentari a"
l'article 1158 CC, dins Comentario al Código Civil, II, Ministerio de Justicia,
Madrid, 1991, pàgs 165 i ss.

L'únic supòsit en que es podria plantejar la subrogació, seria en el cas de que el
tercer que paga fos el cohereu mancomunat.
88 L'article 375.1 CS atorga únicament "als legitimaris i a llurs hereus, i a l'hereu
del causant" l'acció per inoficiositat de llegats i d'altres disposicions per causa de
mort; l'article 366.1 CS estableix la responsabilitat personal de l'hereu pel pagament
de la Ilegítima i el seu suplement.
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CAPÍTOL III

EL PAGAMENT DE LA LLEGÍTIMA I LA FACULTAT
D'OPCIÓ: LA CONFIGURACIÓ DE LA LLEGÍTIMA COM
A OBLIGACIÓ ALTERNATIVA.

1. LA PRESTACIÓ: L'OBJECTE DE L'OBLIGACIÓ DE
LLEGÍTIMA.

Si la prestació és "la part de l'obligació, considerada com a
proposició lógico-jurídica, que designa una conducta i la contempla
amb el valor de jurídicament deguda"1, en el cas de l'obligació de
Ilegítima aquesta conducta deguda consistirà, o bé en l'entrega de
béns de l'herència, o bé de diners - encara que no n'hi hagin -2.

1 BADOSACOLL, F., Drei d'obligacions, op. cit., pàg. 51.
2 El valor dels béns o els diners el determina l'article 355 del Codi de Successions, que
fixa la quantia de la Ilegítima en la quarta part de la quantitat que en resulta de
l'aplicació al patrimoni hereditari de les regles que el propi article estableix.



2. L'EXTENSIÓ DE L'OPCIÓ.

Com ja es sap, l'article 362 CS atorga la possibilitat d'optar entre
béns de l'herència o diners a aquells subjectes que amb diferents
fonaments poden dur a terme el pagament de la Ilegítima: s'atorga
aquesta opció a l'hereu, com a subjecte obligat al pagament i,
s'atorga també, a aquelles persones que exerceixen determinades
funcions sobre el patrimoni hereditari entre les que es troba la de
pagar Ilegitimes: solament sorgeix l'opció en aquest àmbit de
pagament de la Ilegítima en sentit estricte, en els supòsits en que
procedeix pròpiament pagament i no lliurament o percepció de la
Ilegítima.

Aquesta facultat de l'hereu, que diferencia la institució legitimaria
catalana, apareix amb la Constitució "Zelant", ordenada per Felip II
en les Corts celebrades a Monco el 15853, amb la finalitat d'evitar
l'excessiu fraccionament del patrimonis i, per tant, l'empobriment
d'aquests.

Anteriorment a la vigència d'aquesta disposició la Ilegítima havia
de ser satisfeta en béns hereditaris exclussivament4 i, per tant,
aquesta facultat optativa de l'hereu era desconeguda. Amb

3 Constitució 2a, títol 5è, llibre VI, vol.I, Constitucions i altres drets..., op. i loc. cit.
4 Així, entre d'altres, CÀNCER, Varieté resolutiones..., op. cit.. Pars Prima, cap. III,
en el núm. 4 ens diu que per Dret Comú, "filius de iure communi non cogitur accipere
legitima in pecunia numerata, sed tantum in bonis haereditariis".

I recollint aquesta doctrina, ho reconeix VIVES Y CEBRIÀ, P. N., Traducción al
castellano de los Usages..., op. cit., pàg. 334 "Antiguamente, en Cataluña, según
Derecho común, la legítima debia pagarse precisamente en cuerpos hereditarios ...".
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posterioritat a la mateixa, aquesta opció és plenament reconeguda i
acceptada en tot el territori català5.

3. EXCEPCIONS A L'EXERCICI DE L'OPCIÓ.

Es reconeix una única excepció a aquesta facultat electiva i és el
cas en que, malgrat el causant atribueixi la Ilegítima mitjançant

5 Aquesta facultat de l'hereu la reconeixen, sense discussió, a partir d'aquesta
Constitució, tots els autors clàssics catalans. Així, CÀNCER, Variae resohitiones...,
op. cit., pars 1, cap.3, n.9, diu: "De iure vero municipali Principatus Cathaloniae
haeres habet electionem solvendi legitimam in pecunia numerata, vel in rebus
hereditaris..."; també en els núms. 87 i 88. En el mateix sentit, PEGUERA, Decisiones
Aurea..., op. cit., op.cit., Dec. 113, num. 1: "Et dicitur ante curias anni 1585 ideo,
quod per cap.94 earundem curiarum sancitum fuit in optione haeredis esse solvere
legitimam in pecunia numerata facta aestimatione bonorum, vel in corporibus
haereditariis".

Ja des de finals del s. XIX, la jurisprudència ha sancionat sempre aquesta facultat,
considerant que "no infringe la const.2, tit 5, lib.6, vol.1 de las de Cataluña la sentencia
que condena al heredero al pago de la porción legitimaria, sin expresar que haya de
hacerlo precisamente en metálico o en los bienes de la herencia de que aquélla porción
deba deducirse", sentència de 30 de novembre de 1896. Vid. també, les STS de 8
d'abril de 1862; 15 de juny de 1869; 19 d'octubre 1870; 28 de maig 1888, 6 d'octubre
1896 i 16 novembre 1899, citades per PUIG FERRIOL, L., El derecho civil catalán
en la jurisprudencia, T. V, Barcelona 1970.
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l'anomenat "llegat simple"6, disposi que aquesta s'ha de pagar
precisament en béns o precisament en diners7. En aquest cas
desapareix l'opció i aquell que paga8 s'ha de limitar a complir allò
que en el testament es disposa9.

No constitueix, en canvi, una excepció a aquesta facultat d'optar per
una o altra forma de pagament, la necessitat que, a tenor del propi
article 362 CS, s'imposa al subjecte pagador de continuar pagant en
els mateixos termes de l'opció en que s'ha començat a fer-ho10. Això

6 Recordem que en aquest supòsit, si bé constitueix un cas d'atribució de la Ilegítima
pel causant, no es pot parlar d'atribució pròpiament voluntària, i no dóna lloc, per tant,
6 percepció de la Ilegítima, sinó pròpiament a. pagament.
7 Cosa que ja sancionaren els autors clàssics, quan establiren que si el causant hagués
deixat una determinada quantitat al seu fill per al pagament de la seva Ilegítima, l'hereu
està obligat a pagar aquestes quantitats, sense possibilitat d'elecció, havent inclus de
vendre béns de l'herència si no hi ha metàlic suficient en ella.
8 La Sentència del Tribunal Suprem de 9 de gener de 1912 estableix que si el testador
determina la manera de pagar la Ilegítima per a uns subjectes en concret, aquesta
imposició no es farà extensiva als altres: "(...) fue su voluntad, que a tales reglas se
atuviesen su cónyuge y heredera usufructuaria y sus albaceas, a quienes expresamente
se refiere, sin hacerlas extensivas a su hijo heredero universal."
9 Excepció, que, .com assenyalàvem al detenir-nos en la possible trascendencia de la
partició feta per testador, es manté en l'actualitat.
10 CANCER, Varieté..., op. cit., Pars 1, cap. 3, "De légitima", num. 9: "De iure vero
municipale Principatus Cathaloniae haeres habet electionem solvendi légitima in
pecunia numerata vel in rebus haereditatis, ut in dicta constituí, fin. Opinor tarnen,
quod si haeres coepit solvere paríem legitimae in pecunia numerala, cogatur et
reliquum in pecunia solvere, quemadmodum diximus de filio, qui'com non posset cogi
de juri communi accipere legitimam nisi- in rebus haerediíaíis si íamen acceperit parte
legitimae in pecunia numerata, reliquum etiam in pecunia accipere cogetur. Pro-his
facit, quia alias suqueretur absurdum, quod solutio prò una re, in diversis rebus fieret,
nempe partim in specie, quod lex absurdum reputat (...) et secundum hanc meam
pronunciavit senatus ad relationem de Salvatoris Fontanet, die 9 Sept. 1603 in causa
nobilium fratrum de Marimon".

En aquest sentit s'expressa DURAN Y BAS, M., Memòria..., op. cit., pàg. 210: "Ha
sido doctrina constante la de que si el heredero hubiese comenzado a pagar la legítima
en una de dichas dos formas, no pueda después pagar el resto en la otra, pues siendo
suya la elección, pudiera hacerlo en aquella que redundase más en su beneficio en cada
época, lo cual la equidad no consiente".
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no és sinó conseqüència del propi exercici d'aquesta facultat: en
tant en quant l'hereu, en exercici de la seva facultat comença a
pagar la Ilegítima d'una determinada manera, l'obligació s'ha
concretat i ja no hi cap una altra forma de compliment; un cop feta
l'elecció per part de l'hereu i començat el pagament d'una
determinada manera, aquest no es pot canviar. Així, si l'hereu
comença a pagar en diners, no pot després pagar allò que resta en
béns, i a l'inrevés. Però això no és una norma de pagament de la
Ilegítima el fonament de la qual es fonamenti en l'equitat, sino una
norma de pagament11.

En qualsevol cas, aquests béns o diners que s'entregaran han de
respectar, en tots els casos i per tal de cumplir la seva funció de
satisfacció del deute, el contingut quantitatiu del dret de Ilegítima i,
si l'elecció recau sobre béns, s'haurà de respectar, ademes, el seu
contingut qualitatiu.

Ho fonamenten també en l'equitat BROCA MONTAGUT, G.M. - AMELL LLOPIS,
Juan, Instituciones..., T. II, pàg. 436, quan diuen "Con razón ha sido calificada de
doctrina constante la de que si el heredero hubiese empezado a pagar la legítima en
una de dichas formas, no puede pagar el resto en la otra, pues sería contrario a la
equidad, que en cada época escogiese aquélla que redundase más en su beneficio".
11 Constitueix això una norma de cumpliment de les obligacions alternatives. Així ho
assenyala l'article 1131 CC: "El obligado alternativamente a diversas prestaciones debe
cumplir por completo una de éstas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte
de una y parte de otra".

Entén DIEZ-PICAZO que aquesta regla constitueix un límit a la facultat d'elecció del
titular de la mateixa (DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos dei Derecho Civil
Patrimonial, II, Las relaciones obligatorias, Madrid, 1993, 4a. edició, pàg. 305).
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4. LA NATURALESA DE L'OPCIÓ.

A partir de la vigència de la Constitució "Zelant", la preocupació
dels juristes catalans s'ha centrât en la configuració jurídica de la
facultat de l'hereu de decidir la forma de pagament, facultat que,
d'altra banda, pot enervar el causant establint una determinada
forma de pagament de la Ilegítima, en béns o en diners. La clau de
la configuració que la facultat d'opció dóna a l'obligació, passa
necessàriament per la determinació d'una qüestió bàsica: si l'hereu
deu solament diners i els pot substituir amb béns, si deu béns i els
pot substituir per diners, o si deu béns i diners en pla d'igualtat12.

12 En els diferents Projectes d'Apèndix i Compilació no es diu res al respecte de la
qualificació de l'opció, encara que la majoria sembla orientar-se cap a aquest pagament
alternatiu. En contra ROCA TRIAS, E., "Configuración...", dins de Estudiós sobre la
legítima catalana, op. cit., pàg. 57, que opina que aquests projectes semblen donar
preferència al pagament de la Ilegítima en béns hereditaris.

La Memòria de Duran y Bas en el seu article 281, així com l'article 277 del Projecte de
1930 recullen aquesta facultat alternativa: "Si el testador no ha dispuesto lo contrario,
la legítima puede pagarse en dinero o en bienes de la herencia, a elección del
heredero". En el mateix sentit, l'art. 294 del Projecte de Compilació de 1955, reproduït
a l'art. 137 de la CDCC, que es refereix al pagament alternatiu, diu: "La legítima o su
suplemento podrá pagarse en dinero o en bienes de la herencia, a elección del heredero
que haya de satisfacer una y otro, siempre que no les haya correspondido percibirla
por vía de institución de heredero, legado, donación o señalamiento o asignación.
Comenzado el pago en dinero o en bienes, el respectivo legitimario podrá exigir el
resto en la misma forma inicial".

D'entre els diferents Projectes privats, cal destacar, que s'inclinen per l'alteraativitat.
Així, el Projecte d'ALMEDA-TRIAS, en l'article 162, disposa: "La legítima puede
pagaria el heredero en dinero o en bienes inmuebles de la herencia..."; el Projecte de
ROMANÍ-TRIAS, article 757.1, estableix: "La legítima puede pagarse en dinero o
bienes de la herencia"; el Projecte d'Apèndix de PERMANYER-AYATS, en l'article
953.2, assenyala: "(...) el heredero podrá, a su exclusiva elección, pagarla en dinero o
en bienes hereditarios...".
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Si ens decidim per aquesta darrera solució, el resultat serà que
l'obligació de pagar la Ilegítima constituirà una obligació
alternativa, en el sentit d'existir dues prestacions que es troben "in
obligatione", el compliment d'una de les quals serà suficient per a
extingir l'obligació. Si ens decantem per una de les dues primeres
possibilitats, i en prenem la segona com a exemple, la facultat de
pagar en diners pot ésser considerada com una prestació facultativa
de l'obligació de pagar en béns; és a dir, la prestació "in
obligatione" és solament la de pagar en béns, i el diner està "in
facúltate solutionis", de forma que l'hereu ha de pagar en principi
en cossos hereditaris, podent, al seu arbitri, realitzar el pagament en
diners.

La importància d'adoptar una o altra tesi és òbvia. Si considerem la
conducta com alternativa, encara que desapareixin els béns
hereditaris, l'obligació de pagar la Ilegítima persisteix, havent-se
convertit en obligació pura, essent l'hereu deutor de diners -encara
que no n'hi hagi a l'herència-. Si optem per la segona teoria, i
considerem l'obligació del deutor com a facultativa, desapareguts
sense culpa de l'hereu els béns hereditaris, s'extingeix l'obligació de
pagar la Ilegítima.

Però si les conseqüències de les diferents solucions són clares, no
ho va ser, en canvi, el decidir-se, abans del Codi de Successions,
per una d'elles. La naturalesa de l'opció depenia, en opinió de la
doctrina13, de la naturalesa jurídica atribuïda a la Ilegítima i, en
funció d'aquesta naturalesa es qualificava aquesta opció
d'alternativa o facultativa. En aquest sentit, s'entenia que la
consideració de la Ilegítima com a part dels béns de l'herència -
"pars bonorum" -, determinava que la facultat de pagar en diners
constituïa veritablement una opció facultativa de l'hereu obligat a
pagar una part dels béns de l'herència al legitiman; amb la teoria de
la "pars valoris bonorum", la Ilegítima esdevindrà una part del valor
dels béns de l'herència i, per tant, les dues prestacions entre les que

13 MULLERA! BALMAÑA, "Pago de la legítima" dins de Estudiós sobre la legítima
catalana, op. cit., pàg.232
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l'hereu pot escollir per satisfer aquest valor 14 comportaran la
qualificació de l'obligació d'alternativa simple15.

Igual raonament hem d'aplicar a la configuració de la Ilegítima en el
Codi de Successions, en tant que sitúa l'objecte de la Ilegítima en
els béns o diners que es correponen a un determinat "valor". En
aquest sentit, estem parlant d'una obligació amb una única
prestació, l'entrega d'un valor, que es pot satisfer en béns o en
diners, sense que ni els béns, ni els diners, siguin accessoris ni
facultatius respectivament l'un de l'altre.

L'obligació contempla una conducta alternativa: tant el pagament en
diners com en béns són objecte de la prestació i, per tant, tenen la
qualitat de jurídicament degudes16.

Podem dir, doncs, que hi ha, en seu de pagament de Ilegítima, una
pluralitat efectiva de conductes idònies per a assolir la qualitat de
degudes17 i no una sola conducta material, única, i per tant,
jurídicament deguda, en relació a la qual el deutor té l'opció o la
facultat d'extingir l'obligació mitjançant una conducta diferent,
supòsit en el qual ens trobariem davant d'una obligació facultativa.
No és aquest el supòsit que estudiem, ja que tant l'entrega de diners

14 Sota aquesta consideració, entén ROCA TRIAS, E., comentari a l'article 137
CDCC, dins de Comentarios al Código Civil y Compilaciones f orales, op. cit., T.
XXVIII, vol. 2, pàg. 177, que es podria pensar que "el heredero debe dinero y que
puede sustituir-lo por bienes hereditarios".
15 Veiem en aquest sentit, recolzant les conclusions del Capítol I sobre la naturalesa de
la Ilegítima, que les diferents qualificacions que s'establiren de la Ilegítima, malgrat la
dicció dels juristes, no fan referència pròpiament a la naturalesa de la Ilegítima, que es
manifesta com obligació, sinó a l'objecte de la mateixa.
16 Així ho contempla concretament ALBALADEJO, Derecho civil, II, op. cit., pàg.
39, quan assenyala com obligació alternativa: "La de dar como contraprestación bien
dinero o bien uno cualquiera de ciertos bienes". Cita, fent referència concreta a la
Ilegítima catalana, la sentència de 2 de juliol de 1924 que es manifesta en aquest sentit.
17 BADOSA COLL, F., Dret d'obligacions, op. cit., pàg.89. En el mateix sentit
DIEZ-PICAZO, L.,Fundamentos..., II, op. cit., pàg. 303.



com de béns constitueixen el contingut de la prestació de manera
alternativa i en pla d'igualtat18.

Es important remarcar que aquesta alternativitat es pot veure
afectada per la "inidoneïtat sobrevinguda" de les conductes
alternativament designades19.

18 Cosa diferent succeeix amb la trebel.liànica i amb el llegat parciari, els quals, per bé
que segons l'art. 234 i 305 del CS, respectivament, poden ésser satisfets en diner per
l'hereu pagador, aquesta pagament en diners està configurat com prestació facultativa,
en la que la prestació fonamental és el pagament en béns. De la pròpia redacció dels
preceptes s'aprecia la diferència amb el pagament alternatiu de la Ilegítima. Així,
l'article 305 estableix: "El llegat de part aliquota (...) atribueix al legatali el dret que li
siguin adjudicats béns de l'actiu hereditari líquid (...) llevat que l'hereu opti per pagar-
lo en diners, encara que no n'hi hagi a l'herència". Per la seva part l'article 234.2
disposa: "El fideïcomissari ha de formar un lot suficient de béns de l'herència
fideïcomesa per a adjudicar-lo en pagament de la trebel.liànica, el qual ha de contenir
proporcionalment, en tant que sigui possible, béns hereditaris de la mateixa espècie i
qualitat", i el paràgraf tercer del mateix article afegeix "tan bon punt aquest ha estat
format, el fideïcomissari pot optar per satisfer la trebel.liànica en diners en la quantitat
corresponent al valor actual del béns components del dit lot".
19 En expressió de BADOSA COLL, F., ibidem. El mateix supòsit és qualificat com
d'"imposibilidad sobrevenida" per DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos..., II, op. cit.,
pàgs. 308 i ss.; LACRUZ, Elementos..., II, op. cit., pàg. 80 i ss.; ALBALADEJO,
Derecho civil, II, op. cit., pàg. 41 i ss.

Si la inidoneïtat recau sobre varies prestacions, però no sobre totes, aquesta inidoneïtat
impedeix que la pròpia conducta s'esdevingui deguda. Així, opera una concentració de
l'obligació i es limita la facultat d'elecció del deutor a la prestació o prestacions que
continúen essent possibles, amb independència de que aquella inidoneïtat s'hagi produït
per cas fortuït o per culpa-fet propi imputable al deutor.

Si la inidoneïtat afecta a la totalitat de les conductes, la conseqüència és diferent
depenent de si el fet que l'ha produït deriva de culpa del deutor o de cas fortuït.

En el primer dels supòsits, l'article 1135 CC atorga al creditor el dret a la
indemnització dels danys i perjudicis, que es fixaran "tomando por base el valor de la
última cosa que hubiese desaparecido, o del servicio que últimamente se hubiera hecho
imposible" (art. 1135 infine). Entén DIEZ PICAZO, que més que una indemnització,
el que s'estableix en aquest article és una substitució de la darrera prestació impossible
pel seu equivalent pecuniari, independentment dels danys produïts: el dret de crèdit es
transforma en "derecho al valor de las prestaciones desaparecidas o imposibilitadas".
L'obligació es perpetúa en benefici del legitimari.
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En el cas de la Ilegítima, aquesta inidoneïtat de les conductes
presenta una característica especial derivada de dues
circumstàncies: d'una banda, de la necessitat d'existència d'actiu -
"valor": béns/diners - en el patrimoni hereditari per tal que neixi
l'obligació, i, d'altra banda, dels propis termes en que s'atorga
l'opció alternativa, en virtut dels quals, el subjecte pot cumplir bé
entregant "béns de l'herència", bé entregant "diners, encara que no
n'hi hagi a l'herència".

Des del moment en que l'obligació de Ilegítima neix, en tant en
quant depèn la seva pròpia existència de la presència d'actiu en
l'herència, el "valor" - els béns o els diners -, és a dir, l'objecte de la
conducta, està garantit.

Si es produeix una inidoneïtat o impossibilitat sobrevinguda d'una
de les conductes, com que en l'obligació de Ilegítima l'alternativitat
afecta solament a dues conductes - entregar béns o entregar diners -
, en extingir-se la possibilitat d'una conducta s'extingeix la facultat
d'elecció i la obligació queda com obligació pura.

r-,

Ara bé, en el cas de la Ilegítima, aquest supòsit presenta una
particularitat: una de les conductes no pot esdevenir mai inidònia.
Així, resulta possible que no hi hagin béns en l'herència, bé perquè
no n'existien a la mort del causant, bé perquè l'hereu se n'ha
desprès. En aquest cas, el subjecte obligat al pagament ha
d'entregar la Ilegítima en diners.

No resulta possible la inidoneïtat de la conducta consistent en
entregar diners, ja que encara que no hi hagin diners en l'herència,
la conducta consisteix precisament en això, en entregar diners
"malgrat no n'hi hagin a l'herència". Així, si no existeixen diners,
l'obligat sempre podrà realitzar els béns hereditaris i entregar la
Ilegítima amb el que n'obtingui.

Si el que es produeix és una inidoneïtat de la totalitat de les
prestacions per culpa del deutor, hem vist que l'article 1135 CC li

Si la inidoneïtat deriva de cas fortuït, s'extingeix la pròpia obligació (article 1182 CC;
art. 1135 CC a contr. i art. 1136. 3 CC a contr.).
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atorga un dret al valor de la darrera prestació esdevinguda inidònia.
Cal puntualitzar, però, l'abast d'aquest article en l'obligació de
Ilegítima: en primer lloc, perquè en la Ilegítima, el valor de les dues
conductes alternatives és el mateix, doncs precisament el que es
pagarà en béns o diners és un "valor determinat" (art. 350 CS).

En segon lloc, perquè la satisfacció d'aquest dret al valor que
estableix l'article 1135 CC consistirà precisament en una de les
conductes de l'obligació de Ilegítima: el pagament en diners d'un
valor determinat.

I, en tercer lloc, per que el propi Codi de Successions, preveu, en
seu de Ilegítima, les conseqüències de l'incumpliment del deutor:
l'article 366 CS fa responsable personalment a l'hereu del pagament
de la Ilegítima i del suplement d'aquesta20.

5. LA CONCRECIÓ DE L'OPCIÓ: EL PAGAMENT EN
BÉNS.

Pocs problemes presenta el pagament de la Ilegítima21 quan
l'elecció de l'hereu recau sobre els diners, a excepció, naturalment,

20 Incidirem en aquest tema, en el capítol següent, en seu de responsabilitat del deutor.
21 Pel que fa a les despeses que ocasioni el pagament o entrega de la Ilegítima serán a
càrrec de la herència.
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dels típics de les obligacions pecuniàries, en els que no ens
detindrem22.

On sí es plantegen diverses qüestions és en el cas de que l'hereu
opti pel pagament de la Ilegítima en béns. Estudiarem ara aquest
supòsit.

Això ens ho diu l'art. 364.2 del CS, recollint el contingut de l'art.499.2 del Projecte de
Compilació de Dret Civil de Catalunya de 1955. Amb aquest article, entenem la
redacció de l'actual art. 34 del CS quan recull el pagament de la Ilegítima com a
càrrega de l'herència, en el mateix sentit que ho feia ja l'art. 260 CDCC. GETE-
ALONSO CALERA, M2 del Carmen, comentant l'art. 260 de la CDCC dins de
Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, op. cit., T. XXIX, vol. 3°,
pàg. 322, ens diu que "el segundo grupo de gastos hace referencia a las entregas de
legados, legítimas, dotes, cuarta vidual; y en general todo aquél ocasionado a raíz del
cumplimiento de una disposición, bien voluntaria, bien legal. Pero téngase presente
que son los gastos del cumplimiento y no el gasto -valga la repetición- en que consista
la disposición (entrega de legado...)".
22 Com a problemes propis de les obligacions pequniàries trobem el de la devaluació o
revaluació monetària, l'avaluació del dany ocasionat per la mora i els interessos.

Cal remarcar que el pagament de la Ilegítima en diners constitueix una obligació de
diner, i no un deute de valor, en tant en quant, les funcions de l'obligació de valor no
són autònomes sinó substitutòries (art. 1397.2 CC), restitutòries (1477, 1478.1 CC) i
indemnitzatòries (arts. 1101 i 1902 CC). Vid. sobre el tema, DIEZ-PICAZO, L.,
Fundamentos..., II, op. cit., pàgs. 253 i ss., BADOSA COLL, F., Dret d'obligacions,
op. cit., pàgs.75 i ss. Així, assenyala BONET CORREA-CALDERÓN, Las deudas de
dinero, Madrid, 1981, pàg. 431, mentre que en les obligacions pecuniàries, el diner
entra in obligatione, en las deudas de valor entra in solutione.

En tant que deute de diner, VALLET MAS, L., "Problemas que plantea el pago de la
legítima", Llibre del II Congrés jurídic català, Barcelona 1972, pàgs. 533 i ss., entén
que s'ha de tenir en compte la depreciació monetària, encara que aquesta teoria no ha
estat acceptada jurisprudencialment (en aquest sentit, vid. Sent. de 27 de maig de
1967). Des d'aquesta perspectiva es configura com una obligació genèrica "con todas
sus peculiaridades (genus numquam perit); el deudor cumple entregando la cantidad
de dinero que debe", encara que presenta uns caràcters propis, com per exemple "no le
es aplicable el art. 1167, relativo a las obligaciones genéricas comunes: en las
pecuniarias, por definición, no puede producirse el supuesto de diferencia de calidades
dentro del posible objeto prestable", o "no ofrece otra posibilidad de especificación
anterior al pago que la consignación cuando proceda"..., LACRUZ, Elementos..., II,
op. cit., pàg. 102.
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5.1. VALORACIÓ DELS BÉNS.

Deixant de banda els problemes concrets sobre la determinació del
valor de la Ilegítima23 i, per tant, el procés de fixació del valor dels
béns que composen l'herència, ens centrarem en un punt
controvertit, que ha propiciat diferents opinions entre la doctrina.
Ens estem referint a la determinació del moment en que s'han de
valorar els béns de l'herència que serveixen com a pagament del
valor que, per aplicació de les regles de l'article 355 CS, es deu24.

23 L'article 355 CS determina quines són les regles per obtenir el valor que es déu per
Ilegítima. En aquest cas, el valor de referència és el que, tant el "relictum" com el
"donatum", tenien a la mort del causant. Ara bé, en el cas del "donatum" s'hauran de
deduir "les millores útils costejades pel donatari" i "les despeses extraordinàries de
conservació i reparació que ell hagi sufragat, no causades per culpa seva", i s'haurà
d'afegir "l'estimació dels deterioraments ocasionats per culpa del donatari que en
puguin haver minvat el valor".
24 Així ho assenyala VIVES Y CEBRIÀ, P.N., Traducción al castellano de los
Usages..., op. cit., Llib.IV, Tit.V, pàg.334: "Antiguamente en Cataluña, según
Derecho común, la legítima debía pagarse precisamente en cuerpos hereditarios y por
lo mismo, rara vez podia ocurrir dificultad sobre la época que debía atenderse para la
valoración de los cuerpos hereditarios, porque aunque éstos hubiesen, por el
transcurso del tiempo aumentado o disminuido de valor, entregándose los mismos
cuerpos, participaban así el heredero y el legitimario de este aumento o disminución".
En el mateix sentit FALGUERA, P.M., Apuntes de Notaría, Barcelona 1871, pàg.
417, ens diu que "cuando se ha de pagar la legítima se atiende al estado del patrimonio
al tiempo de la muerte del padre... Si la legítima no se paga luego de muerto el padre,
sino que se tarda algún tiempo, y la cosa ó bienes del padre aumentasen ó
disminuyesen, deberá atenderse, en cuanto a la cantidad al estado en que estaba luego
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Actualment, l'article 364 del Codi de Successions assenyala: "Els
béns de l'herència que serveixin com a pagament de la Ilegítima
s'estimen per llur valor al temps d'efectuar-se fefaentment la
designació o l'adjudicació".

D'aquesta manera, establint el moment de la designació o
adjudicació dels béns com el moment en que s'ha de fixar el valor
d'aquells que seran objecte de pagament o lliurament, la llei recull
l'anterior tradició que distingia25, entre el càlcul del valor degut, que
s'ha de fer en el moment de la mort del causant (art. 355 CS), i el
dels béns concrets que rep el legitiman en funció del seu dret (art.
364), que s'ha de realitzar en un moment posterior: el de la
designació fefaent o adjudicació.

Si bé aparentment la qüestió queda resolta, ens preguntem què
s'entén, en seu de Ilegítima, com a designació fefaent i adjudicació:
si constitueixen actuacions diferents i si ambdós conceptes resulten
aplicables al pagament de la Ilegítima com es desprèn de l'article
364 CS.

En aquest sentit, entenem que resultava més precisa la redacció
que, en aquest punt, presentava l'article 138 de la CDCC al
distingir, tot seguint el criteri de l'art. 137 CDCC (actual article 362
CS), entre percepció i pagament de la Ilegítima. Així, l'article 138
CDCC disposava: "Els béns de l'herència que serveixin com a

de muerto el padre, y en cuanto a la calidad, se atenderá al tiempo de hacerse el pago".
BROCA - AMELL, Instituciones..., op. cit., T. II, pàg. 429, ens diuen que "se atiende
á los bienes que el testador tenia al tiempo de su muerte...". També PONTO VA
ESTEVA, T., "La Ilegítima dels fills a Catalunya", RJC, T. XX, any 1914, pàg. 134,
ens diu que "el dret romà, en la llei 6a del Cod., lib. 3, tit. 28, disposa que per a
sapiguer si els fills poden atacar per inoficiós el testament de son pare, s'ha de mirar si,
en el temps de la seva mort, els ha deixat la quarta part dels seus béns. Aquesta
doctrina ha prevalescut davant del Tribunal Suprem, amb la declaració de que per a
fixar l'import de les Ilegitimes, déu atendre's al valor que tenien els béns del pare en el
dia de la seva mort (...) i que, en conseqüència, tot augment o disminució que la
herència tingui amb posterioritat a la rnort del causant, és de compte exclussiu de
l'hereu".
25 La doctrina distingeix aquests dos moments arrel de la Constitució "Zelant" que
permet a l'hereu pagar la Ilegítima al legitimari en diners.
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pagament o percepció de la Ilegítima s'estimaran per llur valor al
temps d'efectuar-se d'una manera fefaent la designació o
l'adjudicació. Les despeses que ocasioni el pagament o el
lliurament de la Ilegítima aniran a càrrec de l'herència".

En el Codi de Successions es manté la diferenciació entre
designació fefaent i adjudicació, però ambdós conceptes es
refereixen, entenem que d'una manera incorrecta, únicament al
supòsit de pagament, sense mencionar el lliurament -o percepció-.

En aquest sentit, creiem que resulta fonamental la distinció entre el
lliurament - o la percepció - i el pagament per tal determinar el
moment en que s'han de valorar els béns.

Així, si ens trobem en el supòsit de pagament de la Ilegítima, és a
dir, en aquell supòsit en que la Ilegítima constitueix una obligació
alternativa, entenem que per a la valoració dels béns caldrà estar al
moment en que, fefaentment, l'hereu o el subjecte facultat pel
pagament, efectuï la designació dels béns. Per designació hem
d'entendre l'acte d'elecció de l'hereu o de les persones a les quals es
referix l'art. 362 CS dels béns del cabal amb els quals hom pretén
de satisfer la Ilegítima26.1 és en aquest moment en el que s'haurà de
correspondre el valor dels bens designats amb el valor que es déu
per Ilegítima.

La designació constitueix un acte unilateral del deutor i suposarà la
concreció de l'obligació alternativa de Ilegítima. En tant que acte
unilateral no necessita el consentiment del creditor legitiman27.
Però també és un acte que recull una declaració de voluntat
recepticia i aquesta declaració, en tant que recepticia sí demana la

26 Així ho entenia ja la doctrina clàssica: CANCER, Variae..., op. cit., Pars I, Cap. 3,
n. 28, assenyala que "verum bona aestimabantur tempus electionis"; PEGUERA, L.,
Decisiones Aurae..., Dec. num. 3, fol. 309, ja ens parla d'aquesta designació,
assenyalant que "ut si contra corpus hereditarium designatimi per heredem pro
solvenda legitima oponatur aliquid per partem, tune relinquitur iudicis arbitrium".
27 BROCA y MONTAGUT, G. de; AMELL y LLOPIS, J. Instituciones..., op. cit., T.
II, pàg. 436.
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notificació al mateix de la designació realitzada: la designació
fefaent1*.

Quan la Ilegítima és de les que es lliuren - es perceben -, és a dir,
deriva d'una atribució del causant, el moment determinant del valor
serà el de V adjudicació. En aquest cas, l'hereu o subjecte que té la
facultat d'elecció, no té possibilitat de designar els béns ja que ha
estat el causant el que ha atribuit o assignat aquests béns. La única
actuació que farà el deutor sobre aquests béns a efectes de
Ilegítima, serà M adjudicació i serà el moment en que aquesta
s'efectuï, el moment en que es valoraran els béns objecte de
lliurament Q percepció.

Amb la determinació d'aquests dos moments en la fixació del valor
de la Ilegítima és solventa la tradicional qüestió de la repercussió
que sobre el legitiman han de tenir els increments i disminucions
del valor dels béns hereditaris29: el legitiman no ha de patir les

28 El que es diu al text ha de posar-se en relació amb l'article 1133 del Codi Civil que
estableix "la elección no producirá efectos sino desde que fuera notificada", i de
l'article 1136.1 CC que assenyala: "la obligación cesará de ser alternativa desde el día
en que aquella hubiese sido notificada".

I com assenyala DIEZ PICAZO, L., Fundamentos... II, op. cit., pàg. 306: "La
notificación de la elección constituye así, un requisito de su eficacia (...) lo cual hace
posible, por consiguiente, hasta el momento en que la elección llega a conocimiento de
su destinatario, una revocación o un cambio de parecer del titular de la facultad de
elegir".
29 Així CANCER, Variae..., op. cit., Pars I, cap. Ill, num. 28 assenyala que l'hereu
rebrà les conseqüències dels canvis de valor per no haver procedit abans a l'elecció
"imputet sibi hères qui antea non fecerit electionem" i afegeix "et quod debeat attendi
tempus declarationis, est clarum, quia declaratio non trahitur retro ad tertii
praeiudicium".

El mateix opina GIBERT, Teórica del arte de Notaría..., op. cit., Part.2a, Tit. 8.

VIVES I CEBRIÀ, P.N., Traducción al castellano..., II, op. cit., pàg. 334, recollint i
citant l'opinió d'altres autors entén que "y supuesto que el heredero tuviera que
entregar cuerpos hereditarios, debería entregarlos aunque estos hubiesen aumentado
de valor desde el dia de la muerte del padre, es claro que ya que no entrega dichos
cuerpos hereditarios, debe entregar el valor que tienen en aquel dia".
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conseqüències de la desvalorització - ni tampoc els efectes d'una
possible revalorització - perquè, fixada la quantia d'acord amb el
moment de l'apertura de la successió, s'ha de pagar amb béns que
corresponguin a aquell valor quan es faci efectiu el cumpliment de
l'obligació - en aquest cas, la designació fefaent -30.

Per la seva banda, entenia DURAN Y BAS, M., Memòria..., op. cit., pàg. 201 que "el
valor de los bienes para el computo de ésta, debe fijarse con relación al dia del
fallecimiento de la persona de quien se adeuda...".
30 Ara bé, la doctrina tradicional, introduïa encara un altre element a l'hora de valorar
aquesta repercussió: distingia entre variacions de valor extrínseques i intrínseques dels
béns. Així, TRISTANY, BOFILL, et BENACH, Bonaventura, Sacri Supremi Regii
Senatiis Cathaloniae Decisiones, tomus tertius, dec.71., núm. 16, Barcinone 1701, ens
diu al respecte que "augmentum superveniens in bonis patris post mortem, non äuget
legitiman! filiis debitam non petitam, nec exactam", i afegeix en el núm. 17 que "(...)
procedere in augmento extrínseco, non in intrinseco". Distingeix entre increments i
disminucions intrínsecs i extrínsecs, és a dir, provinents o no de la propia cosa, i ens
diu que les variacions extrínseques no afecten la Ilegítima. També FONTANELLA,
Decisiones..., op. cit., dec. 573 assenyala que l'increment extrínsec és aquell "quod
accederei facto hominis, ut quis per eum adiuncta fuisset alia bona, vel meliorata quae
erant, aut alio augmento simil", mentre que l'intrínsec és aquell "beneficio temporis,
non facto, aut indústria hominem post mortem patris succedentibus".

Amb posterioritat VIVES Y CEBRIÀ, Traducción al castellano de los Usages..., op.
cit., Llib.IV, Tit.V, pàg. 334: "Sólo podía venir el caso de distinguir las épocas cuando
las fincas hubiesen disminuido de valor por culpa del heredero, o bien hubiesen
aumentado extrínsecamente por industria del heredero, en cuyos casos era claro que
ese aumento o disminución perjudicaba o favorecía sólo al heredero. Pero como según
la ley 2 de éste título puede el heredero pagar la legítima en dinero y muchas veces la
legítima se pide años después de la muerte del padre, y en este intermedio las fincas
por el solo transcurso del tiempo y por circunstancias extraordinarias pueden haber
aumentado o disminuido, se ha discutido muchas veces si la valoración debe hacerse
con referencia a la muerte del padre, o con referencia al tiempo en que se puso la
demanda...". FALGUERA, FM., Apuntes de Notaría, Barcelona 1871, pàg. 417: "Si
empero la calidad o valor de las cosas de la herencia no ha aumentado ni disminuido
por sí mismo, sino por hechos que ha practicado el heredero, estos se deberán
descontar de la legítima". PELLA Y FORGAS, J., Derecho civil de Cataluña,
Barcelona, 1943, pàg. 279, contempla com a variacions estrínseques les produïdes per
obra de l'hereu després de la mort del testador, i les intrínseques les produides per
circumstàncies generals de l'economia.
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L'increment o depreciació els suportarà exclussivament l'hereu com
a titular dels béns, però no els legitimaos31. Quan es produeixi el
pagament, el "commodum" i el "periculum" correran a càrrec dels
legitimaos32.

5.2. LA INTERVENCIÓ JUDICIAL EN LA
DETERMINACIÓ DELS BÉNS.

Quan la Ilegítima es paga en diners la única exigència per a que el
pagament produeixi els efectes solutoris típics és que aquest
pagament respecti el valor degut. En aquest cas, el legitiman no s'hi
pot oposar. Ara bé, quan s'opta pel pagament en béns, els requisits

31 Recordem en aquest punt la reflexió que realitzàvem en el Capítol II d'aquest
treball, fent referència a la inexactitud de considerar la Ilegítima una "pars hereditaris"
o una "pars bonorum": quan el legitiman és un creditor, no suportarà mai les
variacions en el valor de l'objecte del pagament.
32 I quan parlem de pagament estem fent referència a la designació fefaent, ja que
designació i pagament poden coincidir perquè la designació es realitzi mitjançant el
propi pagament, però poden no coincidir.

El fet de fixar el moment de la designació fefaent, de la elecció del deutor, com a
referència del valor dels béns objecte de pagament, fa que ens plantegem la qüestió de
què succeeix amb les alteracions de valor que els béns fefaentment designats puguin
patir? En el supòsit en que designació fefaent i pagament no coincideixin, no
s'estableix cap criteri regulador del possible desfassament de valor que en aquest
període es pugui produir. En aquest sentit assenyala JOU MDRABENT, Lluís,
comentaris a l'article 364 CS, dins de Comentarios al Código de Sucesiones, op. cit.,
T. II, pàg. 1230 i 1231, que si bé no afectaran al legitimari els possibles increments o
disminucions del valor dels béns hereditaris per a determinar la seva Ilegítima, sí ho
faran "los aumentos o las disminuciones de valor de los bienes con que se paga desde
el momento en que se ha hecho la elección de la misma y se ha designado
fehacientemente". Entenem que en el moment en que es produeix l'elecció del deutor,
l'obligació alternativa passa a ser específica i li seran d'aplicació, les regles d'aquesta
obligació. En aquest sentit, i fins al moment del pagament existeix el que s'anomena
"període de conservació" presidit per la càrrega de la diligència en la conservació per
part del deutor (BADOSA COLL, F., Drei d'obligacions, op. cit., pàg. 72).
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per a que aquest sigui satisfactori s'amplien, permetent, a tenor de
l'article 363 CS, la intervenció del Jutge en el cas que el legitiman
no es comformi amb els béns designats per l'hereu.

El primer requisit és que els béns amb que es realitzi efectivament
el pagament formin part de l'herència. L'hereu no pot pretendre
pagar la Ilegítima al legitimari en béns extrahereditaris. Així
s'interpreta de la literalitat del Codi de Successions: el Codi permet
el pagament en diners "encara que no n'hi hagi en l'herència" o en
"béns de l'herència"33. Així, quan el subjecte que té la facultat
d'elecció decideix realitzar el pagament en "béns de l'herència",
l'obligació de Ilegítima esdevé una obligació genèrica, però d'un
gènere restringit: exclussivament "béns de l'herència"34.

És precís, però, que aquests "béns de l'herència" sobre els que ha de
recaure l'elecció, siguin exclussivament els béns immobles? Si ens

33 Així ens ho diu ja TRISTANY, B., Sacri Supremi Regii..., Tomus tertius,
Barrinone 1701, Dec. 71, num. 7: "Legitima debetur solùm ex bonis, que defimctus
reliquit mortis tempore". Entenem que aquesta exigència deriva de la necessitat, abans
de la Constitució "Zelant", del pagament en béns.

Es manté actualment aquesta exigència. Així, ROCA TRIAS, E.; PUIG FERRIOL, L.,
Fundamentos..., op. cit., pàg. 358, assenyalen que "el art. 137 exige que cuando se
eligen bienes para el pago, pertenezcan a la herencia (...)".
34 És el que es coneix com obligacions de gènere delimitat o limitat, en tant en quant
l'objecte de la prestació es determina, no solament pel gènere al que pertanyen, "sinó
también por determinadas circunstancias externas, como son la procedencia, el lugar
donde aquéllas se encuentran u otras semejantes". En aquest sentit conclou DIEZ-
PICAZO, L. Fundamentos..., II, op. cit., pàg. 299. Com assenyala L ACRUZ,
Elementos..., II, op. cit., pàg 71, pot sorgir el dubte, en aquestes obligacions "de
prestación específica de objetos existentes en cantidad muy limitada y de consistencia
no uniforme", de si "los cuerpos individualizados han sido contemplados como género,
y entonces la obligación es genérica, o como entes concretos y distintos, y entonces
nos hallamos ante una obligación alternativa en la cual los objetos in obligatione están
designados por referencia a un denominador común a todos y sólo a ellos". En aquest
sentit conclou que "La trascendencia de la distinción estriba en que si la obligación es
genérica, será preciso prestar la calidad media, mientras que si es alternativa, se podrá
prestar cualquiera". Entenem que l'obligació Ilegítima, s'inclou en el primer supòsit, en
tant que la propia llei, permet al legitimari intervenir en la fixació d'aquesta qualitat
mínima.
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atenim a la redacció de la Constitució "Zelant" de Felip II, la
resposta ha de ser positiva. En aquesta Constitució, quan es
reconeix la facultat d'opció a l'hereu s'assenyala que "i que estiga en
optio del hereu pagaria ab diner, estimada la valor dels béns del
DefFunct o ab propietat immoble"*5. Ara bé, l'exigència d'aquesta
Constitució es fonamenta en la importància que la propietat
immobiliària tenia en l'època en que fou dictada36.

A mesura que els béns mobles adquireixen rellevància econòmica,
s'accepta doctrinalment la possibilitat de pagar la Ilegítima també
en aquests béns sempre que representin el valor degut i,
actualment, la realitat és que el pagament es pot fer indistintament
en béns de naturalesa moble o immoble. Aquella terminologia
s'adequa a aquesta realitat parlant ja de pagament en "cossos
hereditaris" o en béns, sense més. En aquest sentit es pronuncia
l'art. 362 CS, comprenent en la categoria de béns tant els mobles
com els immobles.

La facultat d'opció reconeguda a l'hereu per la Constitució "Zelant"
s'ha extès, doncs, en dos sentits: en primer lloc, i com ja hem
assenyalat, en un sentit subjectiu s'exten a tots aquells subjectes
que, amb diferents fonaments, resulten legitimats per pagar la
Ilegítima i, en segon lloc, també en un sentit objectiu, tota vegada
que prevista originàriament només per als immobles s'exten també
als mobles.

La tercera i més important qüestió pel que fa a la determinació dels
béns que es destinaran al pagament de la Ilegítima, és la possibilitat
del legitiman de no acceptar l'elecció realitzada per l'hereu o pels

35 D'immobles exclussivament en parla la doctrina posterior a aquesta Constitució:
COMES, J., Tratado Teórico-Práclico del Arte de la Notarla, Barcelona 1826, pàg.
21: "Puede pagarse la legítima con dinero o con propiedades inmuebles...". En el
mateix sentit BROCA Y MONTAGUT, G. de, - AMELL Y LLOPIS, J.,
Instituciones..., op. cit., T. II, Barcelona 1886, pàg. 429. També DURAN Y BAS, M.,
Memoria..., op. cit., pàg. 201.
36 Així ens ho diu MULLERAT, R. M., "Possibilitat...", dins de Estudiós sobre la
legítima catalana, op. cit., pàg. 238.
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subjectes facultats per pagar: l'art. 363 CS permet al legitiman
intervenir efectivament en el procés de fixació dels béns amb els
que serà pagat.

Així, per tant, si bé la decisió de l'hereu de pagar la Ilegítima en
béns o en diners és inatacable, no és absolutament lliure d'adjudicar
els béns hereditaris que vulgui i, per tant, s'ha d'ajustar a
determinats principis referits tant a la valoració com a la naturalesa
i qualitat dels béns37,

Si l'assenyalament no s'adequa a aquests principis, el legitiman pot
mostrar la seva disconformitat i enervar el pagament38.

Per altra banda, l'estricta consideració de la Ilegítima com a dret a
rebre en la successió del causant un valor determinat (art. 350 CS)
i el reconeixement de la facultat electiva als subjectes pagadors (art.
362 CS) apunten a la impossibilitat del subjecte creditor d'oposar-

37 Pel que fa a aquest valor, antigament, s'havia d'acudir a judici per no avenir-se les
parts, es feia una "prova per testimonis" deduint una i altra part per capítols cada una
de les diferents partides de béns del causant i fixant el seu valor. Cada part presentava
normalment molts testimonis sobre cada capítol ó partida i el resultat era una valoració
molt diferent per cada una de les parts, un allargament innecessari de les proves, un
elevat cost del judici i la incertesa i confusió en el tribunal que havia de decidir i que
normalment es decidia per valorar els béns objecte de litigi en un valor mitjà entre el
que alegava una part i l'altra, la qual cosa resultava moltes vegades injusta i alimentava
encara més el interès per augmentar el valor dels béns, una part, i disminuir-lo, l'altra.
L'altra solució era passar a la prova de perits. D'altra banda, una altra prova aplicable
en aquest cas és el reconeixement judicial, anomenat a Catalunya "Visori". D'ella en
parlen els arts. 304 i 305 LEG de 1881.

També la doctrina posterior intervé en aquesta qüestió. VIVES Y CEBRIÀ, P. N.,
Traducción al castellano de los usages..., op. cit., T. II, pàg. 264, ens explica que si
per a valorar els béns objecte de la Ilegítima, s'havia d'arrivar a judici, per no avenir-se
les parts "se habia acostumbrado hacer esta prueba por testigos, deduciendo una y otra
parte por capítulos cada una de las piezas de tierra, fincas, créditos del padre (...)". En
el mateix sentit, DURAN I BAS, Memoria..., op. cit., pàg. 201. També BROCA-
AMELL, Instituciones..., op. cit., II, pàg. 436. PELLA I PORGAS, I, Derecho Civil
de Cataluña, III, pàg, 260. CORBELLA, A., Manual.., op. cit., pàg. 787, ens diu al
respecte que "quedando a arbitrio del Juez la solución de la discordia que hubiese
sobre la propiedad consignada en pago...".
38 PEGUERA, Decisiones Aiireae..., op. cit., Cap. 113, n. 3.

214



se a aquest pagament per qualsevol motiu aliè a la vulneració
d'aquell valor. Ara bé, els comentaris de la doctrina clàssica a la
Constitució "Zelant"39, i amb posterioritat, els diferents projectes i
avantprojectes d'Apèndix i Compilació, la pròpia Compilació i la
redacció actual de l'article 363 CS, ens porten al reconeixement
d'una oposició del legitiman atenent a criteris estrictament d'utilitat
o de qualitat de l'objecte40.

Els projectes d'Apèndix i Compilació de Dret Civil Català, tant
oficials com privats, es mostraven conscients del perjudici que per
al legitiman es podria derivar d'una facultat d'elecció omnímoda de
l'hereu i permetien, que, prèvia petició del legitimari i amb un
dictamen pericial, decidís el Jutge sobre la procedència de
l'elecció41. La Compilació de 1960 adoptà la solució que

39 La Constitució de Felip II ja fou conscient de que l'hereu, tot respectant la quantia
de la Ilegítima, podia causar perjudici al fill legitimari. Si en aquest cas, el legitimari
reclamava, podia decidir el Jutge - "...y quant sobre la propietat que es consignarà hi
hagués discòrdia, sie a àrbitre del Jutge"-. El sentit general d'aquest aspecte de la
Constitució "Zelant" fou abastament recollit per els comentaristes de la tradició
jurídica catalana. Així, CÀNCER, Variae r e soluti ones..., Pars I, cap. II, n. 43 i 44.

Es pregunta el propi autor, al cap. III, de la Primera Part, si "de iure Cathaloniae,
haeres, ut dictum est, habet optionem solvendi legitimam in pecunia numerata, vel
corporibus haereditariis, numquid poterit assignaré unam ex rebus haereditariis?".
L'autor respon afirmativament aquesta qüestió, però matitza que "non potest assignaré
viliorem, sed saltem arbitrio boni viri, tenetur assignaré mediocrem". I afegeix que "si
super dicta electiones sit quaestio, recurritur ad iudicis arbitrium".

En el mateix sentit PEGUERA, Decisiones Áureae..., op. cit., Dec. 111, n. 2.; també
FONTANELLA, Decisiones..., op. cit., Dec. 174, nn. 28, 29 i 30.
40 Aquesta situació es pot presentar en diferents supòsits; MULLERAT, ibidem, ens
en explica un: "Pensem per exemple en el cas de que (...) es pretengui entregar en
pagament de la Ilegítima els ormejos de llaurar essent el legitimari un professional que
no té terres...".
41 El texte articulât que acompanya a la Memòria de DURAN Y BAS, en el seu article
281.2, atribueix a l'arbitri del Jutge, prèvia taxació pericial, la ressolució d'aquest
conflicte. En quant als projectes privats, el Projecte d'Apèndix de TRIAS -
DOMÈNECH en el seu article 76: "Si sobre los bienes que se elijan para hacer el pago
no hubiese avenencia, la eleccción se hará a arbitrio del Juez, previa tasación pericial".
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contemplava el Projecte de 1955 i, en l'article 137 es disposava que
si s'optava pel pagament en béns "i el legitimari no es conformava
amb els que aquell hagi assenyalat, decidirà el Jutge competent, en
acte de jurisdicció voluntària"42. Solució tècnicament incorrecta, ja
que la jurisdicció voluntària és precisament aquella en que no.pot
existir qüestió entre les parts (articles 1811 i 1817 LEC)43.

La doctrina postcompilatòria es mostra escèptica respecte de
l'eficàcia del procediment processal indicat en aquests casos44.1 per
això, en la Ponència de la IV Secció del II Congrés Jurídic Català
s'arrivà de manera unànim a dues conclusions:

1. "En matèria del pagament de la Ilegítima, hom proposa, en
primer lloc, reformar l'art. 137, en el sentit que, si l'hereu o la
persona legitimada per al pagament de les Ilegitimes, opten per fer-

Pel que fa al Projecte d'Apèndix de ROMANÍ I TRIAS, l'art. 758 ens diu que "si sobre
los bienes que se designen para el pago no hubiese avenencia, la decisión se hará a
arbitrio del Juez, previa tasación pericial". Amb posterioritat, el Projecte de la
Compilació de 1955, en el seu art. 294, preveia que "de optar por el pago de bienes, si
el legitimario no se conformare con los que aquél haya señalado, decidirá el Juez
competente en acto de jurisdicción voluntaria".
42 CONDOMINES VALLS, F. de A., i FAUS ESTEVE, R., Derecho civil especial
de Cataluña, op. cit., pàg.182 assenyalaven ja al respecte que "el artículo 137 ha sido
objecto de la adición final, para el caso de disconformidad del legitimario con los
bienes que le pretenda adjudicar el heredero, al objeto de recoger el contenido de la
Constitución dada por el rey Felipe II en las Cortes de Monzón de 1585."
43 De totes maneres, ens diu MTJLLERAT, "Possibilitat de pagar...", dins de Estudios
sobre la legítima catalana, op. cit., pàg. 246 i ss., que no es coneix cap cas en que
aquest problema, en aplicació de la Compilació, s'hagi plantejat als Tribunals. Així
mateix ho trobem escrit al Preàmbul de la Llei 8/1990 de Reforma de la Llegitima.
44 GASSIOT MAGRET, José, Comentarios a la Compilación del Derecho Civil
especial de Cataluña, 2ona. Ed., Barcelona, 1980, pàg. 160, ens diu que "por esto, en
la pràctica profesional, al existir discordia entre un heredero y un legitimario, por
imponer aquél pagar la legítima con entrega de inmuebles, para someter la discordia al
Juez, entendíamos improcedente un expediente de jurisdicción voluntària, pero no un
juicio de testamentaría, en el que no tan sólo se podría apreciar la existencia de todos
los bienes de la herencia, sino también su valoración por medio de peritos...Pero para
decidir el Juez competente en acto de jurisdicción voluntaria una discrepancia hará
falta que se regule un nuevo procedimiento".
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ho amb béns, aquests no han de diferir excessivament de l'espècie i
qualitat dels que componen l'herència, o almenys, que no siguin
manifestament inútils per al legitimari en relació amb l'herència, de
manera que no li causi perjudici."

2. "També, en matèria del pagament de la Ilegítima, es proposa
la reforma de l'art. 137, en el sentit de que en el procés de
jurisdicció voluntària instat pel legitimari quan es consideri
perjudicat, el Jutge tingui les facultats necessàries per a ordenar que
es practiqui una prova pericial a fi de conèixer la qualitat i
l'estimació dels béns que componen l'herència i del lot que hom
pretengui adjudicar al legitimari".

L'article 363 CS, que incorpora les reformes que la institució rebé
amb la Llei de Reforma de la Llegítima de 1990, modifica el
procediment per al cas de disconformitat del legitimari amb els
béns oferts per l'hereu en pagament de la Ilegítima. La nova
regulació manté la intervenció judicial, però estableix la decisió del
jutge d'acord amb l'equitat; les normes processals continuaran
essent les del procediment de jurisdicció voluntària, amb
possibilitat de contradicció, però sense impedir aquesta que el
procediment arribi a termini. Ademes, el procediment es sotmet a la
garantia que el jutge pugui ordenar una prova pericial per tal de
facilitar-li el coneixement de la qualitat i l'estimació dels béns que
composen l'herència i del lot que es pretengui adjudicar al
legitimari45.

El text legal no fa referència, però, a criteris de qualitat: a la
qualitat que han de tenir aquests béns i, al criteri que el Jutge haurà
d'aplicar quan hi ha disconformitat. Entenem que és d'aplicació en
aquest cas, l'article 1167 CC, ja que, com hem dit, quan f elecció en

45 Així ho diu l'art. 363 del CS: "Si les persones esmentades en l'art, anterior optaven
pel pagament en béns i el legitimari no es conforma amb els que aquells hagin
assenyalat, decideix el jutge competent d'acord amb \equitat i pel procediment
establert per als actes de jurisdicció voluntària. En qualsevol cas, el Jutge pot ordenar
que es practiqui una prova pericial a fi de conèixer la qualitat i l'estimació dels béns
que componen l'herència i del lot que hom pretengui adjudicar al legitimari".
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el pagament recau sobre béns de l'herència, l'obligació de Ilegítima
es converteix en una obligació genèrica: l'obligació passa a regir-se
per les regles de les obligacions genèriques, amb gènere limitat46.

I com a tal obligació, es permet al creditor, en aquest cas el
legitiman, intervenir en la fixació de la qualitat mínima del bé47.

Quan s'efectua la especificació o individualització, és a dir, quan el
deutor realitza l'elecció d'entre els béns de l'herència, i la notifica al
creditor48, es produeix el desplaçament dels riscos, que pesaran
sobre el legitimari.

46 Amb la particularitat de l'aplicació limitada de la regla "genus nunquam perit", en
tant que el gènere de l'obligació de Ilegítima són exclussivament els béns de l'herència.
En aquest cas, el gènere sí pot peréixer, LACRUZ, Elementos,.., II, op. cit., pàg. 72,
Aquesta obligació es regirà per les regles de les obligacions específiques (vid. al
respecte DffiZ PICAZO, L., Fundamentos..,, II, op. cit., pàg. 295 i 296).
47 Tal com assenyala BADOSA COLL, F., Dret d'obligacions, op. cit., pàg. 74,
respecte de les obligacions genèriques, l'article 1167 CC al disposar que "cuando la
obligación consista en la entrega de una cosa indeterminada y genérica, cuya calidad y
circunstancias no se hubiesen expresado, el acreedor no podrá exigirla de la calidad
superior, ni el deudor entregarla de la inferior". Està permetent la intervenció del
creditor per fixa la qualitat mínima, ja que "l'art. 1167 exclou que pugui escollir la
màxima i fa superflu que sigui la mitjana". En el mateix sentit BÉRCOVITZ, R,
comentari a l'article 1167 CC, dins de Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, op. cit., T. XVI, vol. 1, Madrid 1989, pàg. 117; també CRISTÓBAL
MONTES, Angel, comentari a l'article 1167, dins de Comentario al Código Civil,
Ministerio de Justicia, op. cit., pàg. 194.

Sense pronunciar-se explícitament sobre la naturalesa de l'obligació, ja s'expressava en
aquest sentit DURAN Y BAS en la seva Memòria: "La práctica ha introducido que en
este caso la legítima se paga dando alguna o algunas de las fincas que no sean ni de las
mejores ni de las inferiores, sino de las medianas, previa valoración de todas,
procurándose el mutuo beneficio del heredero y del legitimario y sobre todo que no
sufra conocido perjuicio ninguno de los dos" (DURAN Y BAS, Memoria..., op. cit,
pàg. 201). VIVES i CEBRIÀ, Traducción al castellano de los usages..., op. cit.,
vol.2, llib. VI, tit. V, n. I, pàg. 264, entenia també que en cas d'existència de diferents
coses de la mateixa espècie, per exemple finques, el bé que s'entregui, no será dels
millors, ni tampoc dels inferiors, procurant el mutu benefici d'hereu i legitimari, i que
cap sofreixi perjudici.
48 Igual que a l'analitzar la concentració, en les obligacions alternatives, assenyalàvem
la necessitat de notificació. En aquest sentit, vid. DIEZ PICAZO, L., Fundamentos...,
II, op. cit., pàg. 298. Per tant, cal destacar que en l'obligació de Ilegítima resulten
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La posició del legitimari en el pagament en béns pren, doncs,
rellevància: el legitimari solament es reconeixerà satisfet en el seu
crèdit quan atorgui el seu consentiment a l'actuació de l'hereu, al
menys implícitament, en tres aspectes:

1. Al valor que per Ilegítima li pertoca: al "quantum"
legitimari;

2. Al valor dels béns designats per al pagament d'aquell
"quantum";

3. A la naturalesa, qualitat i circumstàncies dels béns
designats.

necessàries dues notificacions, resultat del seu caràcter alternatiu d'una banda, i,
genèric, de l'altra.
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CAPITOL IV

LA RESPONSABILITAT PEL CUMPLIMENT DE LA
LLEGíTIMA

1. INTRODUCCIÓ.

L'hereu, en tant que titular del patrimoni hereditari, esdevé deutor y
subjecte obligat al pagament de la Ilegítima i, com a tal,
responsable d'aquest pagament1.

1 Com assenyala DIEZ-PICAZO, Fundamentos..., II, op. cit., pàg. 396, la
responsabilitat del deutor, "no constituye, en rigor, ningún contenido especial del
crédito, ni tampoco ninguna forma especial de refuerzo, sino que es algo inherente al
crédito mismo, al que nada añade".



No sorprèn, doncs, en principi, que l'article 366 del Codi de
Successions faci a aquest hereu responsable personalment del
pagament de la Ilegítima.

La qüestió és, però, determinar el possible significat, l'abast,
d'aquesta responsabilitat personal de l'hereu, que, per la pròpia
configuració de la Ilegítima resulta especialment complexa.

Aquesta complexitat deriva, com veurem, dels següents factors:

- en primer lloc, de l'ambigüitat en la diferenciació entre els
conceptes de dret de Ilegítima i ^obligació de Ilegítima;

- en segon lloc, de la consideració de Y obligació de Ilegítima,
com obligació sobre el cabal relíete, que recau sobre l'hereu en
tant que titular d'aquest cabal;

- en tercer lloc, i derivat de l'anterior, de la pròpia existència i
extensió d'aquesta obligació, que es fa dependre de la presència de
"relictum" net en l'herència rebuda;

- en quart lloc, de la possibilitat del mateix hereu de fixar un
concret règim de responsabilitat per els deutes i càrregues de
l'herència i,

- en darrer lloc, de la supressió de l'afecció real de tots els béns
de l'herència al pagament de la Ilegítima que atorgava l'article 140
CDCC (precedent de l'art. 366 CS).

Estudiarem en aquest capítol com intervenen aquests factors en la
determinació de l'abast de la responsabilitat de l'hereu poi pagament
de la Ilegítima i com s'interpreta aquella responsabilitat personal
que l'article 366 CS estableix.
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2. LA RESPONSABILITAT DE L'HEREU.

La qüestió sobre la responsabilitat de l'hereu es planteja en totes
aquelles situacions obligatòries que es produeixen en la successió
del causant: tant en aquelles que assumeix l'hereu com a successor
del causant, com en aquelles que sorgeixen precisament amb motiu
de la mort del seu causant (llegats, modes, Ilegitimes...).

El que es tracta és de determinar l'abast d'aquesta responsabilitat en
seu de Ilegítima: l'extensió amb que l'hereu assegura o garanteix el
cumpliment de l'obligació de Ilegítima de la que és responsable.

2.1. LA FIXACIÓ DEL REGIM DE RESPONSABILITAT
DE L'HEREU: LA TRASCENDENCIA DE LA SEVA
VOLUNTAT.

En el Codi de Successions, l'abast de la responsabilitat de l'hereu
pels deutes i càrregues de l'herència es fa derivar de l'adopció d'una
determinada forma d'acceptació de l'herència2: es distingeix entre
l'acceptació pura i simple i l'acceptació feta a benefici d'inventari.

2 Encara que, en realitat, la fixació del règim de responsabilitat dependrà no de la
pròpia acceptació, sinó d'un acte - o sèrie d'actes - específic posterior a la mateixa.
Així, en contra de la interpretació dominant sobre el tema, en l'àmbit del Codi Civil -
extrapolable en aquest punt al Codi de Successions català -, BADOSA, notes
d'adaptació a Derecho de Sucesiones, op. cit., vol. V, t. II, pàg. 115, entén: "Hemos
dicho hasta ahora que no puede hablarse de un régimen normal y otro anormal de
responsabilidad, sino de dos posibles regímenes, cada uno de ellos dependiendo de su
respectivo supuesto de hecho. Lo que ocurre, y ésta es la única prioridad del sistema
de garantía ilimitada sobre el de la limitada, es que éste debe ser solicitado
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Si l'acceptació és pura i simple, l'art. 34.1 CS estableix la
responsabilitat "ultra vires" de l'hereu per deutes del causant i
càrregues de l'herència3, és a dir, l'hereu respon per aquests
conceptes "no solament amb els béns relictes, sinó amb els seus
hereditaris propis, indistintament"4. Si l'acceptació és a benefici
d'inventari, l'article 35 CS ens parla de la responsabilitat limitada
de l'hereu als béns de l'herència per deutes del causant i càrregues
de l'herència; en aquest cas, el successor solament està obligat a
satisfer els creditors amb el cabal relicte i els béns de l'hereu estan
totalment exempts de responsabilitat.

De la redacció dels l'articles 34.1 i 35 CS se'n deriva que aquesta
responsabilitat procedeix per les obligacions del causant i per les

expresamente (artículos 1011, 1012), dentro de plazos limitados (1014, 1015) de
acuerdo con ciertos trámites (art. 1013) que una vez obtenido puede desaparecer
(1024), y que la no solicitud, decadencia de la misma (art. 1018), o extinción,
constituyen a su vez supuestos de hecho del régimen de responsabilidad ilimitada". El
propi BADOSA, ibidem, pàg. 112, prèviament assenyala: "No creemos que pueda
afirmarse que en el Código Civil existe un régimen de responsabilidad normal o
habitual: la ilimitada y otro excepcional: la limitada. La aparente preferencia del
primero sobre el segundo resulta, ante todo, de la complejidad de trámites que, en
garantia de acreedores, acompaña a este último y de la correlativa simplicidad de
procedimiento para conseguir la responsabilidad ilimitada. Y también de que el
régimen de beneficio de inventario tiene como subsidiario el de responsabilidad
ilimitada".
3 Aquesta norma és un efecte de la plena vigència en el dret català del sistema romà
de continuació de la personalitat jurídica del causant pels seus hereus, segons el qual,
l'hereu és un continuador de la personalitat del causant, que comporta la confusió de
patrimonis, i, derivada d'aquesta confusió, la responsabilitat il.limitada.

Aquesta idea és ja recollida pels clàssics catalans. Així FONTANELLA, Tracíatus de
Pactis..., op. cit., t. I, cl. IV, glossa V, núm. 42, assenyala incidentalment que "quod
haeres, qui inventarium non confecit, tenetur ultra vires haereditatis"; CÀNCER,
Variae..., op. cit., pars III, cap. 2, num. 71, ens diu que l'hereu que no accepta a
benefici d'inventari "de haerede sic habe, quod tenetur creditoribus et legatariis ultra
vires haereditarias". Com és sabut, actualment aquesta consideració de l'hereu com a
continuador de la personalitat del causant, ha quedat superada, posant-se més èmfasi
en l'aspecte patrimonial de la successió, encara que subsisteix la distinció entre
l'acceptació pura i simple i a benefici d'inventari.
4 Igual regulació rebia aquesta qüestió en l'art. 260 CDCC, i en el seu precedent,
l'article 499 del projecte de Compilació de 1955.
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càrregues hereditàries., és a dir, que els efectes d'aquesta
acceptació pura i simple o a benefici d'inventari sobre el patrimoni
de l'hereu, no fan referència a tot el conjunt de relacions
obligacionals que sorgeixen de la successió, sinó solament i
exclussivament a una part o sector dels deutes hereditaris: el format
per les obligacions del causant i les càrregues hereditàries.

Doncs bé, en tant en quant la Ilegítima no és ni una obligació del
causant, ni una càrrega de l'herència5, queda fora de l'àmbit
d'aplicació dels articles 34.1 i 35 CS i no li afecta, per tant, el règim
de responsabilitat que aquests preceptes estableixen: el règim de
responsabilitat de l'hereu pel pagament de la Ilegítima actuarà amb
independència de que per les obligacions i les càrregues de
l'herència aquest mateix hereu respongui solament amb el
patrimoni hereditari rebut o també amb el seu propi patrimoni6. És
a dir: la responsabilitat del hereu pel pagament de la Ilegítima opera
amb independència del caràcter de la seva acceptació.

En seu de Ilegítima, la única trascendencia de l'acceptació de
l'hereu és que constitueix l'acte pel qual el cridat, titular de la
delació, es converteix efectivament en hereu i, per tant, deutor de la
Ilegítima, però no afecta a la seva responsabilitat com a tal.

5 Veure infra Capítol II, de la Part II,
6 En contra, ROCA TRIAS, E., comentari a l'article 137 CDCC, dins de Comentarios
al Código Civil..., op. cit., t. XXVIII, vol. 2, pàg. 182, opina que "una vez
determinada la existència de legítima y su cuantía, la responsabilidad" del heredero
depende de la forma en que haya adquirido la herencia". Ara bé, a l'hora de jutjar
aquesta apreciació, cal tenir en compte que l'autora considera la Ilegítima com una
obligació del causant.

Actualment JOU MIRABENT, L., comentan d al'article 266 CS dins Comentarios al
Código de Sucesiones, cfr. ibidem, pàg. 1262, defineix també la incidència de la forma
d'acceptació en la responsabilitat per la Ilegítima i explica l'article 366 CS des
d'aquesta perspectiva. La responsabilitat de l'hereu solament procedirà en el cas
d'acceptació pura i simple.
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2.2. LA RESPONSABILITAT GENERAL DE L'HEREU
PEL PAGAMENT DE LA LLEGÍTIMA.

En funció d'això exposat referent a les situacions obligacionals de
l'herència podem distingir entre les que permeten a l'hereu modular
el grau de la seva responsabilitat amb la forma d'acceptació i,
aquelles en les que l'abast de la responsabilitat ve imposat
directament per la llei sense possibilitat d'intervenció de l'hereu:
s'estableix un règim de responsabilitat legal1.

En aquest sentit, podem parlar:

- d'un règim especial de responsabilitat que admet la
intervenció de l'hereu, susceptible de modular la seva reponsabilitat
- acceptació pura i simple o a benefici d'inventari - i que es produirà
solament en relació a les obligacions del causant i a les càrregues
hereditàries, i,

- d'un règim de responsabilitat comú o general, imposat i
configurat per la llei - legal -, que s'aplicarà a tot hereu sigui o no
acceptant a benefici d'inventari per a totes aquelles situacions
obligacionals que, en general, depenen, per al seu neixement, de
V existència s'actiu, en el patrimoni hereditari.

El règim especial requerirà la realització de dues actuacions
diferents: d'una banda, l'assumpció de la qualitat d'hereu i, de l'altra,

7 Utilitzant la terminologia de GETE-ALONSO CALERA, M3 del Carmen, comentari
a l'art. 260 CDCC, dins de Comentarios al Código Civil..., op. cit., tom. XXIX, vol.
3,pàg. 315.

GETE-ALONSO, ibidem, pàg. 328, assenyala que en el Dret català es pot mantenir
l'existència d'un doble sistema de responsabilitat: en primer lloc, el que anomena comú
o general que s'aplica a tot hereu i "supone, en definitiva, una responsabilidad 'intra
vires'" (la cursiva és nostra); aquest regim s'estudia separadament en cada una de les
institucions jurídiques a les que afecta. En segon lloc, un règim jurídic especial que "se
origina a raiz de la existència (o no) de un concreto acto de fijación: la responsabilidad
'ultra vires' (aceptación pura y simple) o 'intra vires' (aceptación a beneficio de
inventario)".
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la fixació del règim de responsabilitat pels deutes que adquireix.
Ambdos són efectes jurídics que responen a supòsits de fet
diferents i que no tenen per què existir simultàniament8. Per contra,
en les obligacions subjectes al règim comú de responsabilitat, la
determinació de l'abast d'aquesta responsabilitat es produeix per la
pròpia llei, solament amb la assumpció de la qualitat d'hereu sense
cap acte de fixació en aquell sentit. L'abast d'aquesta responsabilitat
general de l'hereu serà sempre limitat a l'actiu efectivament rebut
en la successió9, en tant en quant, i com ja hem dit, recau sobre
situacions obligacionals que precisament neixeran solament en
funció de l'existència d'aquest actiu. En aquest grup s'inclou la
Ilegítima10.

8 Vid. en aquest sentit, amb caràcter general, entre altres, LACRUZ, Elementos de
Derecho Civil, V, Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 86; ALBALADEJO, Derecho
Civil, V, Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 232; PUIG BRUT AU, I, Compendio
de Derecho Civil, IV, Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones, Bosch, Barcelona,
1991, pàg. 276.
9 GETE-ALONSO, ibidem, pàg. 328, manifesta al respecte que "toda obligación
impuesta al heredero que signifique la atribución de un derecho, que dependa de la
existencia de activo hereditario líquido, responde solo con dicho activo hereditario
líquido, con independencia del acto de fijación de responsabilidad, que sólo se refiere a
obligaciones y cargas hereditarias"
10 Ademes dels llegats, la quarta vidual, els drets d'aliments a càrrec de l'herència, etc.

Pel que fa als llegats, ROCA SASTRE, notes al Derecho de Sucesiones, op. cit., vol.
V, t. 2, pàg. 122, indica que "el heredero, por más que no haya aceptado la herencia a
beneficio de inventario, no responde ultra vires de los legados, o sea que sólo
responde de los mismos hasta donde alcanzare el valor de la herencia. El beneficio de
inventario tiene por finalidad limitar la responsabilidad del heredero por deudas del
causante, y es evidente que los legados no son pasivo hereditario".

En contra, però per al cas dels llegats obligacionals, que en tant en quant també
demanen una adquisició d'actiu poden ser assimilats a la Ilegítima, opinava CICU,
Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 598 i ss., que "cuando, por efecto del legado, el
heredero es gravado con una deuda frente al legatario, éste deviene acreedor: si el
heredero acepta pura y simplemente, deberá responder personalmente, por tanto con
todo el patrimonio; si en cambio acepta a beneficio de inventario, no aceptando el ser
deudor, el derecho del legatario revertirá sobre los bienes hereditarios". Recordem
però, que el CC italià (1942), article 490.2, estableix específicament per als llegats,
després de fer-ho pels deutes hereditaris, la possibilitat de limitar aquesta

226



2.3. LA RESPONSABILITAT LIMITADA DE L'HEREU
PEL PAGAMENT DE LA LLEGÍTIMA.

Així, en la Ilegítima i en totes les obligacions que, com la Ilegítima,
depenen de l'existència d'actiu, la responsabilitat de l'hereu - o
hereus - és sempre limitada: l'hereu o hereus en responen
únicament amb el patrimoni hereditari líquid obtingut, és a dir,
amb el patrimoni hereditari que resta un cop pagades les
obligacions i les càrregues hereditàries, sotmeses, aquestes sí, a un
règim concret de responsabilitat en funció de la voluntat de
l'hereu11.

Així, l'hereu és responsable del pagament de la Ilegítima però
solament amb el patrimoni hereditari. El patrimoni de
responsabilitat és solament una part del patrimoni de l'hereu: el
patrimoni hereditari rebut12 .

responsabilitat, que contempla, en principi, il·limitada. Així diu, que en cas
d'acceptació beneficiaria l'hereu no està obligat al pagament dels deutes hereditaris /
dels llegats, més enllà del valor dels béns a ell atribuits". A les notes d'adaptació, que
realitza ALBALADEJO a l'obra citada, pag. 605, adverteix que "sobre la
responsabilidad por legados del heredero beneficiario, que aunque, desde luego, no
responde más allá del valor de lo recibido, sin embargo, ello no supone diferencia
respecto a la responsabilidad por los mismos del heredero no beneficiario, si se adopta
la tesis que en nuestro derecho (en el foral catalán esta tesis es segura) también éste
responde limitadamente. En tal caso, no puede considerarse la limitación de la
responsabilidad como efecto de la aceptación beneficiaria".
11 Com diu GETE-ALONSO, C., comentari a l'article 263 CDCC, dins de
Comentarios..., op. cit., tom XXIX, vol. 3, pàg. 364, responsabilitat limitada significa
que "el patrimonio de responsabilidad (cfr. art. 1911 CC), frente a los acreedores
hereditarios (...) está constituido 'únicamente' con los bienes de la herencia".
12 Seguint a BADOSA, notes d'adaptació al Tratado de Derecho Civil V, Derecho de
Sucesiones, vol. 2, op. cit., pàg. 109, quan es parla de responsabilitat es fa referència a
l'extensió en que, el subjecte responsable, assegura o garanteix el cumpliment d'una
obligació. Per la seva banda, CRISTOBAL MONTES, Angel, El pago o cumplimiento
de las obligaciones, Ed. Tecnos, Madrid 1986, pàg. 15, amb caràcter general, respecte
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Ara bé, la redacció de l'article 375 CS sembla negar l'existència
d'aquesta responsabilitat general única de l'hereu pel pagament de
la Ilegítima. Aquest article, quan atorga l'exercici de "l'acció per
inoficiositat de llegats i d'altres disposicions per causa de mort (...)
a l'hereu del causant, quan no ha acceptat l'herència a benefìci
d'inventari", dóna trascendencia a l'acceptació de l'hereu a efectes
de responsabilitat: si l'hereu no ha acceptat l'herència a benefici
d'inventari podrà interposar l'acció d'inofíciositat de llegats i d'altres
disposicions per causa de mort13. És a dir, si solament respon amb
els béns de l'herència per haver acceptat a benefici d'inventari no
podrà instar la reducció ja que no l'afecta allò que sobrepassa el
valor dels béns rebuts14; en el cas de que el seu propi patrimoni en
sigui responsable es permet a l'hereu instar la reducció per tal
d'alleugerir aquesta responsabilitat.

Ara bé, tant l'article 375 CS, com el seu precedent en la Compilació
- l'article 143. 1 CDCC -, que atorguen l'acció de reducció de
llegats a l'hereu solament quan no ha acceptat l'herència a
benefìci d'inventari, es contraposen a la redacció de l'article 306
del Projecte de Compilació de 1955 que disposava: "La acción por

a la responsabilitat de l'obligat, assenyala que aquesta "no puede estimarse de otra
manera que como el sometimiento de los bienes del deudor al poder ejecutivo del
acreedor caso de incumplimiento de la obligación".
13 O'CALLAGHAN MUÑOZ, J., "La inoficiosidad...", op. cit., pàg. 134, comenta
aquest article donant trascendencia al tipus d'acceptació - naturalment
O'CALLAGHAN fa referència al precedent d'aquest article en la Compilació, l'art.
143.1 CDCC, que d'altra banda, presentava en aquest punt la mateixa redacció -.
Aquest autor ens diu: "En cuanto al heredero obligado al pago, el art. 143.1 establece
que sólo puede ejercitar la acción aquél que no hubiese aceptado a beneficio de
inventario, ya que en este caso responderá "ultra vires" del pago de las legítimas".
14 JOU, cfr., pàg. 1262,, comentant l'article 366 CS, incideix en el mateix sentit i
argumenta que, al no haver liquidesa en l'herència, l'hereu que ha acceptat pura i
simplement ha de respondre amb el seu patrimoni, però se'l permet, abans, instar la
reducció de llegats. En el cas de que respongui solament amb els béns de l'herència per
haver acceptat a benefici d'inventari, no pot instar la reducció, doncs solament respon
amb el cabal hereditari: "Si ha aceptado a beneficio de inventario, no puede ejercer
esta acción porque solament responde de legados y legítimas con los bienes de la
herencia".
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inoficiosidad de legados y demás disposiciones por causa de
muerte competerá sólo a los legitimarios y a sus herederos, y al
heredero del causante, aunque no haya aceptado la herencia a
benefìcio de inventario., y la acción por inoficiosidad de
donaciones únicamente competerá a los legitimarios y a sus
herederos". Aquest article reconeixia a tot hereu, amb
independència de la forma de la seva acceptació, l'exercici de
l'acció de reducció de llegats per inoficiositat.

A la vista d'això, considerem improcedent el canvi de la conjunció
aunque, per l'adverbi quan. entenem que, o bé obeeix a un error
material en la traducció, o bé reflexa un error de fons en el tema de
la responsabilitat de l'hereu pel pagament de la Ilegítima. Ens
inclinem per l'error material: d'una banda, perquè no trobem cap
fonament per entendre que el règim general de la responsabilitat de
l'hereu pel pagament de la Ilegítima - responsabilitat "limitada" a
l'actiu rebut -, sigui diferent en el Projecte de Compilació de 1955
respecte de la pròpia Compilació i el Codi de Successions; d'altra
banda perquè, fins i tot concedint alguna trascendencia a la forma
d'acceptació de l'hereu en la determinació de la seva responsabilitat
pel pagament de la Ilegítima, el sentit de l'article 375 CS resulta
contradictori amb el propi funcionament de l'acció de reducció. En
aquest sentit, l'article 373.1 CS permet l'exercici de l'acció de
reducció quan "amb el valor de l'actiu hereditari líquid no resten a
l'hereu béns relictes suficients per al pagament de les Ilegitimes",
sense distingir si aquest hereu ha acceptat o no a benefici
d'inventari: ara bé, suposant que, d'acord amb l'article 375 CS, la
forma d'acceptació condicionés la responsabilitat de l'hereu pel
pagament de la Ilegítima, l'acció de reducció hauria de correspondre
a l'hereu que ha acceptat a benefici d'inventari, i no a aquell que
respon "ultra vires" i que, per tant, li resulta indiferent a efectes de
responsabilitat si l'actiu hereditari líquid és o no és suficient per
pagar.

Aquest creiem que és el sentit que s'ha de donar a l'article 306 del
Projecte de 1955: si la forma d'acceptació tingués trascendencia a
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efectes de responsabilitat pel pagament de la Ilegítima, l'acció de
reducció s'atorgaria a l'hereu que ha acceptat a benefici d'inventari;
però, com que no en té, l'article 306 l'atorga també a l'hereu
"aunque no haya aceptado la herencia a beneficio de inventario". La
responsabilitat d'aquest hereu pel pagament de la Ilegítima recau -
de la mateixa manera que per al que ha acceptat a benefici
d'inventari - exclussivament sobre els béns de l'herència, i per tant,
pot exercir l'acció de reducció.

En aquest sentit i, d'acord amb el criteri expressat sobre la
responsabilitat de l'hereu, pensem, que l'article 375 CS hauria de
reconèixer l'exercici de l'acció de reducció de llegats a tot hereu
independentment del règim de la seva acceptació.

Quin és, però, el significat de la limitació en aquesta
responsabilitat general de l'hereu?

Pensem que aquesta limitació no ha de ser entesa en sentit estricte:
no suposa una cobertura incompleta del deute15. El que es limita és
pròpiament l'existència i l'abast de l'obligació de Ilegítima que
neixerà solament en funció i amb el límit de l'actiu rebut, no la
responsabilitat per la mateixa..

Així, malgrat el valor del dret a la Ilegítima es determina afegint
idealment el "donatum" al "relictum" net, Vobligació de Ilegítima
neix per a l'hereu solament amb el límit d'aquell "relictum". En
efecte y com ja s'ha apuntat, pot succeir que existeixi dret a la

15 Com seria si es tractés d'allò que en sentit rigorós i tècnic es qualifica de
responsabilitat limitada.

DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos..., II, op. cit., pàgs. 81 i 82, explica en aquest sentit,
respecte d'aquesta responsabilitat, que si bé "el artículo 1911 establece el carácter
universal e indeterminado de la responsabilidad por deudas, al decir que el deudor
responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y
futuros", existeixen "algunos casos en los cuales la deuda puede poseer una cobertura
incompleta y la responsabilidad por deudas consiguientemente quedar limitada". En
aquests supòsits, "la deuda poseerá su propia extensión y su propio alcance, pero la
responsabilidad queda constreñida exclusivamente" a uns béns determinats.
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Ilegítima, y no obligació de l'hereu, quan existeixi "donatum" però
no "relictum" net. L'hereu no estarà mai obligat, ni, per tant,
respondrà, per aquell "donatum" que no ha adquirit. L'obligació per
a l'hereu, neix, doncs, limitada a l'actiu efectivament rebut, i, la
responsabilitat també. En conseqüència, la responsabilitat de
l'hereu pel pagament de la Ilegítima, abastarà la totalitat del deute.

Així, el legitimari que sigui titular d'un dret de crèdit contra l'hereu
en virtut del seu dret de Ilegítima, es dirigirà contra aquest hereu,
que, en tant en quant és titular de l'actiu obligat, l'haurà de satisfer
en la seva totalitat. I, ademes, amb el seu propi patrimoni, en tant
que la Ilegítima es pot pagar en béns o en diners encara que no n'hi
hagi a l'herència. S'estableix una responsabilitat "pro viribus "16, és
a dir amb el límit del valor dels béns.

No es pot parlar doncs, en sentit estricte, en seu de Ilegítima, d'una
responsabilitat limitada - "intra vires" - de l'hereu: la finalitat
d'aquesta responsabilitat es sempre protegir a l'hereu en aquells
supòsits en que els deutes i càrregues que pesen sobre l'herència,
siguin superiors als béns relictes. No serà mai el cas de la Ilegítima.

El que es limita és la manifestació del dret de Ilegítima com a dret
de crèdit, però no la responsabilitat de l'hereu pel seu cumpliment.
No es tracta de responsabilitat limitada, sinó de cobertura limitada
del dret de Ilegítima.

Per aquella part del valor del dret a la Ilegítima integrada pel
"donatum" no cobert per l'actiu rebut, i que no constitueix obligació
de l'hereu, el legitimari no es podrà dirigir contra l'hereu, sinó que
s'haurà de dirigir contra el donatari. Per aquest motiu resulta lògic
que l'article 375 CS no atorgui a l'hereu l'exercici de. l'acció de
reducció de donacions a efectes de Ilegítima ja que aquest no es

16 L'hereu respon per un valor i els creditors es podran dirigir contra el patrimoni de
l'hereu amb el límit del valor pel que respon. Vid. en aquest sentit, LACRUZ -
SANCHO, Elemenlos de Derecho Civil, V, Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 107.

231



veurà mai afectat per les mateixes17. L'acció de reducció de
donacions es desvincula del tema de la responsabilitat limitada de
l'hereu, situant-se pròpiament en l'àmbit del dret de Ilegítima18, i no
en el de Vobligació.

2.3. LA RESPONSABILITAT PERSONAL DE L'HEREU
DE L'ARTICLE 366.1 CS.

Com hem vist, dels articles 350 i 355 CS19, se'n deriva la limitació
de l'obligació™ de l'hereu i per tant de la seva responsabilitat pel
pagament de la Ilegítima a l'actiu rebut: l'hereu respon del
cumpliment de la Ilegítima solament amb aquest actiu efectivament
rebut. En tant que l'obligació de Ilegítima neix precisament per
l'existència d'actiu i amb el límit d'aquest actiu, el patrimoni de
responsabilitat sempre existeix i és suficient.

Ara bé, l'article 366.1 del Codi de Successions estableix
expressament la responsabilitat personal de l'hereu : "L'hereu
respon personalment del pagament de la Ilegítima i del suplement
d'aquesta".

En l'intent de definir el contingut concret d'aquesta responsabilitat
personal que el Codi estableix, ens podem plantejar diferents
possibilitats:

17 Pel que fa a l'acció de reducció de llegat i d'altres disposicions per causa de mort, la
qüestió resulta més complexa i l'estudiarem a continuació.
18 L'exercici de l'acció de reducció de donacions se'ns revel.la, en seu de satisfacció
del drei a la ilegítima, com una mesura de garantia tant important com la pròpia
responsabilitat personal de l'hereu, en seu de pagament de l'obligació de Ilegitima.
19 Ademes dels articles 373 i ss. CS que fan referència a la reducció o supressió de
llegats i donacions per inoficiositat.
20 En el sentit de que pot no cobrir la totalitat del dret de Ilegítima.
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- En primer lloc, es pot pensar que l'article 366.1 CS pretén
simplement resaltar el carácter obligacional de la Ilegítima incidint
en la responsabilitat personal de tot deutor - l'hereu -, en un intent
de tancar definitivament una qüestió, la de la seva naturalesa
jurídica, que malgrat el que es desprenia dels texts de les
Constitucions catalanes continuava essent pol.lèmica.

- En segon lloc, es podia pensar que el legislador, amb aquest
article, pretenia extendre la responsabilitat de l'hereu a tot el valor
del dret a la Ilegítima, inclòs doncs, aquella part del dret que
s'exercia mitjançant l'acció d'inofíciositat sobre el "donatum" que
l'hereu no havia rebut. És a dir, es podia entendre que, encara que
l'hereu no rebés actiu suficient per cubrir la totalitat del dret, el
legitiman podia reclamar-lo i obtenir-lo en la seva totalitat, àdhuc
del patrimoni personal de l'hereu21.

Ara bé, si precisament l'existència d'actiu constitueix un presupòsit
indicutible en el neixement de Vobligació de Ilegítima i la qüestió
de la responsabilitat personal és aplicable únicament en aquest
àmbit obligacional, al marge, per tant, del més ampli dret de
Ilegítima, entenem que aquesta no és la pretensió de l'article 366.1
CS.

- Descartades, doncs, les anteriors interpretacions de l'article
366.1 CS perquè, o bé no afegeixen res a la normal responsabilitat
de l'hereu com a deutor de la Ilegítima - la primera -, o bé extenen
injustificadament aquesta responsabilitat - la tercera -, entenem, per
fi, que la correcta interpretació de l'abast d'aquest precepte passa
per la necessària contraposició amb el seu precedent, és a dir, amb
el règim de garantia que pel pagament de la Ilegítima s'establia en
l'article 140 de la Compilació.

21 Tenint en compte que l'hereu no és subjecte legitimat per exercir l'acció de
reducció de donacions (art. 375 CS).

233



L'article 140 CDCC disposava l'afecció solidària de tots els béns de
l'herència al pagament de la Ilegítima22. S'establia, doncs, una
garantia real23 sobre els béns rebuts: en virtut d'aquesta afecció, el
legitiman podia perseguir, en cas d'incumpliment, tots els béns de
l'herència24.

A la responsabilitat general del legitiman pel cumpliment de
l'obligació de Ilegítima, s'afegia una garantia real: l'afecció de tots
els béns de l'herència al pagament d'aquesta obligació; s'atorgava al
legitimari una acció real, corresponent a les garanties, juntament a
l'acció personal.

L'article 366.1 CS constata la desaparició d'aquesta garantia real
que substitueix ara per una garantia personal: en aquest sentit,
l'article 366.1 CS suposaria un canvi substancial, no en la normal
responsabilitat de l'hereu pel pagament de la Ilegítima, que ja es
desprenia de la Compilació, sinó en seu de garanties25. Així, amb la

22 Que es completava amb la "menció" hipotecària de l'article 15 LLH. Ara bé,
l'article 140 CDCC atorgava al legitimari una protecció més extensa que el propi
article 15 LLH, ja que afectava al pagament "tots" els béns de l'herència, inclosos per
tant els mobles. De tota manera aquesta afecció sobre les mobles resultava difícilment
executable en funció precisament d'aquesta manca d'inscripció i quan no s'havia
realitzat un inventari.
23 Per això, ROCA TRIAS, E., "Configuración jurídica de la legítima en el derecho
catalán", dins de Estudiós sobre la legítima catalana, op. cit., pàg. 63, considerava
que sota el règim de la Compilació corresponia al legitimari sobre la Ilegítima "una
acción personal para reclamaria, garantizada con una afección real de todos los bienes
de la herència".
24 No succeïa el mateix, per l'acció de reducció de donacions, la qual tenia caràcter
real. Així, el donatali, en tant en quant titular, podia alienar lliurement els seus béns, i
d'aquesta alienació, que resultava, "indeguda" a posteriori, només podia ser perseguida
"excepcionalment" del tercer adquirent, responent en els altres supòsits, el propi
donatari.
25 Ho apuntava ja FERNANDEZ DE VILLAVICENCIO, Francisco, "Nueva
regulación de la legítima en Derecho catalán", La Llei, vol.1, 1991, pàg. 705, per al
qual la Ilegítima "era y es un derecho de crédito contra la herencia, el cual, si bien en el
pasado estaba constituido por una cuota de valor infiltrada a través de todos los bienes
hereditarios, ha dejado de serlo, de manera que la reforma afecta solo a las
garantías" (la cursiva és nostra), sense desenvolupar el tema.
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regulació actual del Codi de Successions, en cas d'incumpliment de
l'hereu, no es podran perseguir solament els béns de l'herència ja
integrats en el patrimoni del deutor, sinó el patrimoni privatiu de
l'hereu.

Entenem que, quan l'article 366.1 C S estableix aquesta
responsabilitat personal de l'hereu, està constituint una garantia
personal per l'incumpliment de la Ilegítima a afegir a la normal
responsabilitat que assumeix com a titular del patrimoni hereditari:
en cas d'incumpliment, el legitiman podrà perseguir la totalitat del
patrimoni personal de l'hereu sense cap límit de valor. Així, per
retard, inexactitut o impossibilitat en el cumpliment26, imputables
al deutor, procedirà l'execució forçosa sobre el seu patrimoni i,
l'exercici sobre el mateix, si és el cas, d'una obligació de
rescabalament d'aquells danys ocasionats per la no satisfacció de la
prestació deguda27.

L'article 366.1 CS extèn el patrimoni de responsabilitat pel
pagament de la Ilegítima: afegeix al patrimoni hereditari, tot
l'originari patrimoni privatiu de l'hereu. L'hereu respondrà personal
i il·limitadament, amb tots els seus béns presents i futurs, segons
les regles de l'article 1911 CC28. La totalitat del patrimoni de l'hereu

26 Amb les precisions que hem fet sobre aquesta impossibilitat donada la naturalesa
alternativa i genèrica de l'obligació.
27 B ADOS A, ibidem, pàg. 15 i ss., ens diu que "el paper del deutor", esdevé en
aquests supòsits, el de subjecte "responsable o garant del cumpliment", i aquesta
garantia del cumpliment de l'obligació consisteix en que "el deutor assumeix la
responsabilitat en cas d'infracció del deure de la prestació. La responsabilitat es
diversifica en : la creació d'una nova obligació: la d'indemnitzar els danys i perjudicis
soferts pel creditor (art. 1101 CC), de manera que el creditor quedarà rescabalat dels
perjudicis resultants de la infracció, i l'execució forçosa o realització de la prestació
per via judicial (arts. 1096,1,2; 1098; 1099 CC; 923 LEC), que assegura que la
prestació es realitzarà efectivament (sempre que sigui possible materialment). Aquests
dos instruments, en principi, són compatibles.

En igual sentit, LACRUZ, Elementos..., II, op. cit., pàg. 169 i ss.; DIEZ-PICAZO,
Fundamentos..., II, op. cit., pàg. 575.
28 Malgrat la responsabilitat patrimonial universal que estableix l'article 1911 CC no
pot ser considerada en general com una garantia en sentit propi (c/r. DIEZ-PICAZO,
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constitueix una garantia patrimonial universal, o una garantia
personal il limitada (art. 105 LH)29.

En aquest sentit, el patrimoni personal de l'hereu esdevé "fiador"
de l'obligació de Ilegítima, del patrimoni hereditari que l'assegura.
En tant que, amb l'article 366.1 CS s'afegeix un altre patrimoni - el
privatiu de l'hereu -, per garantir el cumpliment de la Ilegítima,
entenem que aquest nou patrimoni assegura a manera o mode de
"fiança " l'obligació de Ilegítima.

Aquesta garantia presenta, però, unes característiques especials: en
primer lloc, no deriva d'un acord o contracte entre el creditor - el
legitiman - i el titular del patrimoni "fiador" - l'hereu -, sinó que la
imposa directament la llei; és una garantia o "fiança" de caràcter
legal30. En segon lloc, la posició de "fiador " no l'ostenta un tercer

Fundamentos..., ü, op. cit., pàg. 395), en aquest cas, que partim d'una responsabilitat
originàriament limitada a una part del patrimoni del deutor, sí que es configura com a
tal.
29 BADOSA, "Dret d'obligacions", cit., pàg. 117, entén que aquesta responsabilitat
de l'hereu, que recau sobre els seus propis béns la formen "la totalitat del patrimoni
precisament del 'deutor' i la seva destinació a aquests finançaments es descriu com a
garantia patrimonial universal (ex arts. 1911 i 1828) ó garantia personal il. limitada
(ART. 105 LH). La garantia patrimonial significa la submissió dels béns del deutor a
l'acció judicial (arts. 921,1; 923,2 LEC) que els transforma en diners (arts. 1488 i 1495
lec). Aquesta submissió té, en principi abast total (arts. 1111; 1911 CC) i indefinit (art.
1911 "bienes, presentes y futuros"; 1920 "los bienes que el deudor pueda
ulteriormente adquirir"; també art. 1071,2) encara que la seva efectivitat es limiti als
béns existents i, per tant, executables en territori espanyol (art. 1832), amb les
excepcions assenyalades en l'art. 1449 Lec. La garantia patrimonial universal no
significa cap vinculació real dels béns del deutor al pagament del deute, sinó que té
caràcter merament personal (art. 105 LH), és a dir, només afecta als béns que en cada
moment siguin de titularitat del deutor. D'ací que aquest no tingui cap obligació de
mantenir la pròpia solvència, podent-la disminuir lliurement (arts. 634; 643.2; 1833)"
(la cursiva és nostra).
30 La responsabilitat del fiador, en canvi, precisa d'un previ contracte entre aquest y
el creditor. Vid. al respecte DIEZ-PICAZO, Fundamentos, op. cit., pàg. 425; també
GUILARTE ZAPATERO, "De la fianza", dins Comentarios a¡ Código Civil y
Compilaciones Forales, T. XXIII, Madrid, 1990, pàg. 7 i ss.; i GUILARTE
ZAPATERO, "De la fianza", dins Comentario al Código Civil, II, Ministerio de
Justicia, 1991, pàg. 1781.
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subjecte que es sitúa al costat del deutor i del creditor sinó que
l'ostentarà aquell subjecte que és també deutor; amb una
puntualització: el patrimoni "fiador" no serà el mateix que el
patrimoni deutor. Es relacionaran igualment tres patrimonis
diferents: el del creditor, el de l'hereu com a deutor - el patrimoni
hereditari de l'hereu - i el de l'hereu com a "fiador" - el patrimoni
originari privatiu de l'hereu -31. En conseqüència, la posició de
"fiador" no estarà ocupada per un tercer subjecte, sinó per un
tercer patrimoni.

Ara bé, si la configuració d'aquesta "fiança" és fins a cert punt
atípica, no ho és el seu funcionament: l'exercici del dret de crèdit
front al patrimoni "fiador" serà accessori i subsidiari del crèdit
front al patrimoni "deutor"32. S'estableix, doncs, un ordre en la
responsabilitat: la responsabilitat del patrimoni "fiador" serà
subsidiària de la responsabilitat del patrimoni deutor respecte de
l'obligació principal (art. 1822 CC). La responsabilitat de l'hereu
com a "fiador" - del patrimoni privatiu de l'hereu - solament
prendrà rellevància quan el patrimoni hereditari adquirit per l'hereu
no pugui satisfer el deute. I, en aquest sentit, respondrà tant de
l'execució forçosa com de la indemnització per danys i perjudicis
ocsionats.

El que es garanteix amb aquesta "fiança legal" és tant el deute
inicialment existent - la Ilegítima -, com les conseqüències que
deriven de l'incumpliment o de la inexecució o execució defectuosa

31 DIEZ-PICAZO, Fundamentos, op. cit., vol. 1, pàg. 596, apunta que la fiança
"precisa tres sujetos, que son el acreedor, el deudor y el fiador", encara que en rigor el
que es demana, i que és el que aquí existeix, són tres patrimonis, ja que "tota obligació
ha de comptar amb béns que la recolzin" (BADOSA, Dret d'obligacions, op. cit., pàg.
118).
32 CASANOVAS MUSSONS, Anna, La relación obligatoria de fianza, Barcelona,
1984, pàg. 14, destaca el caràcter accessori i subsidiari de l'obligació creada per la
fiança; en el mateix sentit, AL VENTOSA DEL RIO, La fianza: ámbito de
responsabilidad, Granada 1988, pàg. 98; DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, "La
fianza", dins LACRUZ i altres, Elementos de Derecho Civil, II, op. cit., vol. 3, 2a. ed.,
pàg. 503.
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de la prestació. El fiador haurà de suportar l'import del deute i el de
la quantitat en que es concreti la responsabilitat per l'incumpliment:
la indemnització de danys i perjudicis.

Així, l'hereu, o més exactament, el patrimoni privatiu de l'hereu,
esdevé "fiador", tant d'ell mateix - del seu patrimoni hereditari -,
com d'aquells subjectes legitimats per pagar: en tant que el que es
garanteix és la solvència del patrimoni obligat, del patrimoni
responsable, la garantia prendrà rellevància tant en el supòsit
d'actuació incorrecta de l'hereu com per l'incumpliment d'aquells
subjectes legitimats; el legitimari es podrà dirigir contra ells en
virtut de la seva responsabilitat pel cumpliment de les seves
funcions, i, si aquests resulten insolvents, es podrà, ademes, dirigir
contra l'hereu, que l'art. 366.1 CS ha convertit en "fiador legal"
amb caràcter principal y, en qualsevol cas "del pagament de la
Ilegítima i del seu suplement.

Es suprimeix, doncs, tota garantia real de l'obligació de Ilegítima.
L'article 366 CS, al mateix temps que descarta l'afecció real dels
béns de l'herència al pagament de la Ilegítima de l'article 140.1
CDCC, impedeix, lògicament, l'aplicació de l'article 15 de la LLH,
y, en aquest sentit l'article 366.3 CS assenyala que "la Ilegítima no
dóna lloc per ella mateixa a cap altre assentament en l'esmentat
Registre, llevat de l'anotació preventiva de llegat, si s'esqueia". Les
úniques garanties hipotecàries de que gaudirà el legitimari seran les
previstes a l'art. 42.7 LH, és a dir, l'anotació preventiva de llegat
quan no donin dret a promoure el judici voluntari de testamentària;
i l'anotació preventiva de demanda per a la reclamació de la
Ilegítima i el seu suplement, sempre i quan s'hagi demanat
l'embargament dels béns inscrits a nom de l'hereu (cfr. art. 42. 2
LH).
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3. LA RESPONSABILITAT DELS COHEREUS.

Quan el subjecte obligat al pagament de la Ilegítima el constitueix
un únic hereu, aquest respondrà del pagament. Ara bé, quan el
subjecte obligat al pagament no és una sola persona sinó varies que
constitueixen una comunitat hereditària, cal determinar com
s'estructurarà la responsabilitat de cada hereu.

En una comunitat hereditària, la responsabilitat dels hereus pels
deutes i càrregues de l'herència pot ser, amb caràcter general,
mancomunada o solidària. En seu de Ilegítima, aquesta
responsabilitat serà mancomunada si cada cohereu respon per la
Ilegítima en proporció a la seva respectiva quota. Sota l'àmbit de la
mancomunitat, es manté, doncs, el règim de responsabilitat
limitada de l'hereu: cada hereu resulta obligat al pagament i respon,
fins al límit de l'actiu efectivament rebut. El legitiman, en aquest
cas, per obtenir la satisfacció del seu dret de crèdit s'haurà de dirigir
contra els diferents hereus en proporció a les seves quotes.

En canvi, en la Ilegítima, si la responsabilitat és solidària, cada
cohereu respondrà per la totalitat del valor de l'obligació de
Ilegítima, amb independència de la quota efectivament rebuda. El
legitiman es podrà dirigir contra cada un dels cohereus per la
totalitat del seu dret de crèdit.

El Codi de Successions estableix com a principi general en la
comunitat hereditària la responsabilitat mancomunada dels
cohereus (art. 1.2 CS)33 tant abans com després de la partició34. Ara

33 L'article 1. 2 CS estableix aquesta mancomunitat quan disposa: "Si concorren en la
successió, simultàniament, una pluralitat d'hereus, adquireixen el patrimoni hereditari

239



bé, l'article 1.2 CS no fa referència concreta a l'obligació de
Ilegítima, sino que estableix la responsabilitat mancomunada dels
cohereus per les obligacions de l'herència i càrregues hereditàries.
A tenor del precepte i d'acord al que hem vist en seu de
responsabilitat de l'hereu únic35, es podria pensar que l'obligació de
Ilegítima, al no poder-se considerar pròpiament ni com una
obligació de l'herència ni com una càrrega hereditària., queda fora
del règim de mancomunitat de l'article 1.2 CS. Però no és així:
entenem que els cohereus respondran de forma mancomunada36

pels següents motius:

- en primer lloc, perquè no hi ha cap article en seu de
Ilegitimes que faci referència a l'aplicació d'un règim alternatiu de

en proporció a les respectives quotes. Nogensmenys les obligacions i càrregues de
l'herència es divideixen en proporció a les respectives quotes sense solidaritat entre els
hereus".
34 Malgrat que l'article 61 CS abonés una altra consideració quan disposa: "Una
vegada feta la partició, els hereus responen mancomunadament en proporció a les
respectives quotes en què van ésser instituïts, si de comú acord no disposen altra
cosa". En aquest sentit, BADOSA, anotacions al Derecho de Sucesiones, op. cit., t.
V., vol. 2, pàg. 323. En l'àmbit del Codi Civil y, en relació a l'artilce 1084 s'estableix
el règim dels deutes hereditaris "hecha la partición". Vid. al respecte, entre d'altres,
GINOT LLOBATERAS; F., "La responsabilidad por deudas y legados en el Derecho
común y foral," ADC, 1950.
35 Vid. infra l'epígraf 2.1: "La fixació del règim de responsabilitat de l'hereu:
trascendencia de la seva voluntat".
36 En el dret alemany, en canvi, s'estableix un règim de responsabilitat- solidàri entre
cohereus; així, BINDER, ja assenyalava que "el gravamen legitimario que corresponde
a la pretensión de legítima, afecta en principio, como ya se ha dicho, a los herederos.
Por consiguiente si existen varios herederos afecta a la totalidad de ellos como
deudores solidarios, con arreglo a las prescripciones sobre la responsabilidad del
heredero (...). En la relación interna, soportan los herederos el gravamen legitimario
regularmente en proporción al importe de su participación en la herencia. Puede el
causante, sin embargo, en la relación interna entre los coherederos, y por medio de
disposición a causa de muerte, atribuir el gravamen de la legítima en todo o en parte a
determinados herederos". Vid. BINDER, Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 310.
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responsabilitat; en principi, la solidaritat és un règim excepcional
que requereix un pacte o disposició expressa37 ;

- en segon lloc, pel propi règim de responsabilitat limitada de
l'hereu: si l'hereu únic resulta obligat i respon, solament pel valor de
l'actiu efectivament rebut, resulta lògic que cada cohereu s'obligui i
respongui també solament per l'actiu que rep i,

- en tercer lloc, per la incardinació d'aquest article dintre de les
"Disposicions Generals" del Títol I del Codi de Successions, que
fan pensar en una voluntat expansiva del legislador.

Sota el règim de la Compilació, si bé l'article 100 CDCC establia
també el principi de mancomunitat en la responsabilitat dels
cohereus, l'afecció real de tots els béns de l'herència al pagament de
la Ilegítima que la pròpia Compilació establia en l'article 140, podia
qüestionar, en certa manera, aquesta mancomunitat. Així, en virtut
de l'existència d'aquesta afecció real de tot el patrimoni relicte en
garantia del crèdit legitimari, i malgrat la limitació de la
responsabilitat pel pagament de la Ilegítima, el legitimari - creditor
-, en aplicació del principi d'indivisibilitat de la hipoteca, podia
exigir la totalitat del deute a tots i cada un dels hereus que tingués
un o part dels béns hipotecats38. El fet que tots els béns de
l'herència restessin afectes de manera solidària al pagament de les
Ilegitimes, portava, en efecte, a plantejar-se39, malgrat la redacció
de l'article 100 CDCC, l'existència d'una responsabilitat solidària
dels cohereus. S'entenia que, en matèria legitimaria "la deuda

37 En les obligacions convencionals i sota el règim del Codi Civil, en general, el règim
de responsabilitat solidari és excepcional (c/r. art. 1037 CC).
38 Quan sobre el deute recau hipoteca queda a discreció del creditor exercitar l'acció
personal front a cada cohereu per la seva quota, o exercitar l'acció real reclamant la
totalitat de la cosa hipotecada front a l'hereu al que havia passat a pertànyer aquella
cosa. En cas d'exercici d'aquesta acció real, no pot doncs l'hereu, oposar que
procedeix la reclamació a tots els hereus o posseïdors a prorrata (PEÑA BERNALDO
DE QUIRÓS, "La herencia..." op. cit., pàg. 81, nota 43).
39 PUIG FERRIOL. L., "La computación...", op. cit., pàg. 183.
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legitimaria no se divide de derecho entre todos los coherederos en
proporción a su respectiva cuota, pues tal división sería
incompatible con la responsabilidad solidaria de todos los bienes
hereditarios que establece el repetido artículo 140 "40.

En contra d'aquesta tesi, s'argumentava que la responsabilitat
solidària dels béns hereditaris no obsta en absolut a la
responsabilitat mancomunada dels cohereus. L'exigibilitat del deute
sencer front als béns del patrimoni hereditari, qualsevol que fos
l'hereu al que s'adjudiquessin, constituïa un simple trasllat del
principi de la indivisibilitat pròpia de l'afecció hipotecaria a
l'afecció patrimonial.

Així, assenyalava ROCA TRIAS41 : "una cosa es que cada
coheredero responde de una parte de la legítima, dividida entre
ellos de acuerdo con los principios imperantes en el artículo 100 y
otra que de esta parte de la cual cada partícipe resulte deudor
respondan solidariamente todos los bienes de la herencia"42. I
acabava dient que: "aun cuando la responsabilidad de los bienes sea
solidaria, ello debe entenderse a los efectos de garantía del
legitimario (...) pero no de la titularidad de la deuda que es
mancomunada"43. Aquesta és la solució que entenem més encertada

40 PUIG FERRIOL. L., ibidem, nota anterior.
41 ROCA TRIAS, comentari a l'art. 137 CDCC dins de Comentarios al Código
Civil..., op. cit., pàg. 183.
42 En aquest sentit, cal recordar que per als llegats, garantits amb hipoteca, la
doctrina entenia que l'acció hipotecària procedia solament "pro portionibus",
constituint una excepció en la reclamació dels crèdits garantits amb hipoteca: l'acció
hipotecaria solament procedia en aquella part en què procedia acció personal, es a dir,
en proporció a la part de l'herència que corresponia a l'hereu (Al respecte PEÑA
BERNALDO DE QUIRÓS, "La herencia...", op. cit., pàg. 65, nota 92, i pàg. 81, nota
144). Podem pensar que, donada l'assimilació de la hipoteca legal tàcita que recau
sobre els llegats, a la que recau sobre la Ilegítima, i donada la mateixa responsabilitat
personal i limitatada dels subjectes gravats amb llegats, a la dels hereus deutors de la
Ilegítima, podria ser assimiliada aquesta responsabilitat mancomunada.
43 En el mateix sentit VALLET DE GOYTISOLO, J., "Contenido cualitativo..." op.
cit., pàg. 91.
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d'acord amb la consideració de l'afecció real de la CDCC com a
garantia real del deute legitiman i que, ara, havent prescindit
d'aquesta garantia real, confirma la regulació del Codi de
Successions.

Així, en el Codi de Successions i en virtut, d'una banda, del règim
de responsabilitat limitada de l'hereu pel pagament de la Ilegítima,
i, d'altra banda, de l'article 1.2 CS - reafirmat per l'article 61 CS -
que estableix el principi general de mancomunitat entre cohereus,
podem afirmar que cada cohereu respondrà pel pagament de la
Ilegítima solament amb l'actiu rebut i precisament en proporció a
aquest actiu.

Si entenem, doncs, que el règim és de mancomunitat, el pagament
fet per un dels cohereus de més d'allò que li correpondria
proporcionalment a la seva quota, constituirà pagament de deute
aliè i li permetrà "reclamar dels altres la part proporcional
d'aquests, durant un període de quatre anys" (art. 62 CS).

Qüestió important en l'aplicació d'aquest règim de responsabilitat
mancomunada, l'esdevé el fet que la insolvència d'un dels cohereus
- codeudors mancomunats - no es pot repercutir sobre els demés44.
Ara bé, no s'ha de perdre de vista que la insolvència, en el cas de la
Ilegítima, té unes particularitats pròpies, perquè la pròpia existència
de l'obligació deriva de l'existència d'actiu. Per tant, la solvència del
deutor, de l'hereu, està, en principi, assegurada.

44 En aquest sentit, encara que per als llegats, vid. LACRUZ, Derecho de Sucesiones,
op. cit., pàg. 125; ALBALADEJO, Derecho Civil, V, op. cit., pàg. 285; PEÑA
BERNARDO DE QUEROS, La herencia y las deudas del causante, Madrid, 1967,
pàg. 149, nota 15.
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4. LA RESPONSABILITAT DELS SUBJECTES LEGITIMATS
PEL PAGAMENT DE LA LLEGÍTIMA PER LA SEVA
RELACIÓ AMB EL PATRIMONI HEREDITARI.

Hem estudiat en el capítol anterior que, si bé l'hereu és el subjecte
passiu del vincle obligacional legitiman, existeixen una sèrie de
subjectes que, per la seva relació amb el patrimoni hereditari i, en
concret, amb l'actiu hereditari i, en tant que el pagament de la
Ilegítima constitueix una facultat inherent a l'exercici de la seva
funció, resulten legitimats per pagar la Ilegítima.

Així, en un sentit estricte i, com ja hem assenyalat, no són
pròpiament deutors de la Ilegítima, sinó subjectes obligats al seu
pagament.

Per a aquests subjectes, Vobligació de pagar la Ilegítima deriva,
doncs, de dos circumstàncies:

- en primer lloc, de la seva relació amb el patrimoni obligat i
de la seva possibilitat d'actuació sobre aquest patrimoni i,

- en segon lloc, de l'obligació d'exercir el seu càrrec i cumplir
les funcions que en virtut d'aquell els corresponen: per l'acceptació
del nomenament resten obligats a la realització de les activitats
precises per a que sigui executat fidelment l'encàrrec rebut.

En aquest sentit la inactivitat del designat omitint el comportament
a que venia obligat o l'execució defectuosa del mateix podrán ser
valorats com actes d'incumpliment determinants de responsabilitat
exigible.

Ens plantegem, però, quina és aquesta responsabilitat exigible.
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Entenem que, al igual que el deutor, quan aquests subjectes
procedeixin al pagament - no al lliurament - de la Ilegítima, aquest
pagament i la responsabilitat pel mateix quedaran limitats a l'actiu
líquid de l'herència.

Ara bé, junt a aquest responsabilitat pel pagament de la Ilegitima,
que deriva de la seva relació amb el patrimoni obligat, cal entendre
que procedeix també la responsabilitat personal d'aquests
subjectes per Vincumpliment imputable de les funcions pròpies del
seu càrrec45, entre les que es troba la de pagar la Ilegítima. Queden,
doncs, subjectes a la indemnització de danys i perjudicis: el
legitiman es podrà dirigir contra el patrimoni privatiu d'aquests
subjectes46, i, en virtut de l'article 366.1 CS, contra el patrimoni
privatiu de l'hereu.

45 RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, Julià, Comentari a l'article 899 CC dins de Código
Civil. Doctrina y Jurisprudència, dirigits per ALBÁCAR LÓPEZ, José Luis-
CASTRO GARCÍA, Jaime de, tomo III, Ed. Trivium, S.A., Madrid 1991, pàg. 924,
afegeix en aquest sentit, pel que fa al marmessor, que "la negligencia deberá apreciarse
con más o menos rigor, según que el albaceazgo sea o no retribuido (art. 1726)".
Segueix dient aquesta autora que "la posibilidad de que el testador pueda eximir al
albacea de su responsabilidad en la ejecución es negada por algún autor. Según otro
criterio, la exoneración será válida en caso de actuación culposa, siempre que no vaya
en perjuicio de la legítima, pero no si se trata de dolo (art. 1102 CC)".
46 BABOSA, anotacions al Derecho de Sucesiones..., op. cit., pàg. 114, en relació al
Codi Civil, argumenta, pel que fa als administradors d'una herència, que procedeix
respecte d'aquests una responsabilitat per danys, en el cas de que la situació
d'impagament sigui imputable a aquell, que tingui "como causa la mala administración
y como fundamento la culpa".
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5. L'ACCIÓ DE REDUCCIÓ I SUPRESSIÓ DE LLEGATS I
DONACIONS.

L'article 373 del Codi de Successions47 permet reduir o suprimir, al
considerar-les "inoficioses"48, totes aquelles lliberalitats del causant

47 Article 373 CS: "Si amb el valor de l'actiu hereditari líquid no resten a l'hereu béns
relictes suficients per al pagament de les Ilegitimes, dels llegats en concepte de tais o
imputables a aquelles i dels suplements, i per a retenir la pròpia Ilegítima sense
detriment, poden ésser reduïts per inoficiosos els llegats a favor d'estranys o del
propis legitimaris, en la part que excedeixi llur Ilegítima, o simplement suprimits per
deixar-la franca.

A aquest efecte tenen el mateix tractament que els llegats les donacions per causa de
mort i les assignacions o els assenyalaments no fets efectius en vida de l'heretant.

Si efectuada la reducció o la supressió, el passiu supera l'actiu hereditari o si aquest és
encara insuficient, poden també ésser reduïdes o suprimides les donacions
computables per al càlcul de la Ilegítima atorgades pel causant a favor d'estranys i
àdhuc de legitimaris, en la part no imputable a aquella.

El legatali o el donatati afectats per la inoficiositat poden evitar la pèrdua de la
totalitat o d'una part de la cosa llegada o donada, i pagar als legitimaris en diners
l'import que hagin de percebre".

El costum de Catalunya, recollit a les "Constitucions i altres drets", Llibre 8, Títol 9,
vol 1 constitueix el primer precedent escrit d'aquest article: "Si algú dona tot quan ha
en sos bens a son Fill, o Filla, o a altra qualsevol persona, e après, lo donados, ha Fill,
o Filla que après naxera, e encara aquell qui era nat quant lo Pare féu a altre la
donatio, après la mort del Pare pot revocar de la dita donatio, fins a complimenta de la
sua legitima, no obstant que aquell al qual lo Pare feu la donatio tenga la possessió".

La única referència posterior a aquesta Constitució i anterior al Projecte de 1955, la
constitueix l'article 25 del Projecte d'Apèndix de 1930: "las donaciones hechas a los
descendientes por causa de matrimonio, serán inoficiosas en cuanto perjudiquen la
legítima de los demás descendientes del donador".

L'esmentat Projecte de Compilació, establia, en canvi, una extensa regulació de la
inoficiositat de llegats i donacions en els articles 302 a 309.
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que perjudiquin o afectin d'alguna manera la total satisfacció del
dret de Ilegítima del legitiman.

Aquesta possibilitat, en general i sens perjudici de posteriors
puntualitzacions al respecte, deriva de dues circumstàncies:

- en primer lloc, de la preferència del dret de Ilegítima, en tant
que dret necessari, sobre aquelles lliberalitats, i,

- en segon lloc, i lligat íntimament amb el primer, del procés
de fixació del valor del dret de Ilegítima, per al que s'afegeix al
"relictum" net - amb la incidència que els llegats tenen sobre
aquest-, aquelles donacions "inter vivos" - el "donatum" - que hagi
pogut realitzar el causant.

D'una primera interpretació literal de l'article 373 CS se'n segueix
que, quan l'actiu hereditari no és suficient per a procedir al

Article 302: "Los legados a favor de exraños, o de legitimarios en el todo o en parte
no imputable a su legítima, podrán ser reducidos por inoficiosos y, en su caso,
suprimidos en la medida necesaria para dejar a salvo las legítimas, cuando según el
valor del activo hereditario líquido no queden al heredero bienes relictos suficientes
para satisfacer a los legitimarios sus legados en concepto de legitima o imputables a
ella, para retener el heredero que sea legitimario su propia legítima sin detrimento,
para pagar la de los demás legitimarios y para satisfacer el suplemento legitimario
que proceda.

Los señalamientos o asignaciones otorgadas en capitulaciones matrimoniales no
hechos efectivos en vida del heredante y las donacions por causa de muerte, se regirán
por las normas de los legados en esta materia de inoficiosidad legitimaria".

Artículo 303: "Las donacions computables según el artículo 283 para el cálculo de la
legítima otorgadas por el causante a favor de extraños, así como las dispuestas a favor
de legitimarios en el todo o en parte no imputable a su legítima, podrán ser reducidas
por inoficiosas, y, en su caso, suprimidas, siempre que efectuada la supresión de
legados u otras disposiciones según el artículo anterior, resultare que el valor del
activo hereditario líquido continúa insuficiente para satisfacer por completo las
legítimas o su suplemento, y también cuando por superar el pasivo heeditarío al
activo no quede valor líquido alguno. El causante no podrá disponer que la reducción
o supresión por inoficiosidad opere antes contra las donaciones que contra los legados
y demás disposiciones a las que se refiere el artículo anterior".
48 Relacionant-ho amb el concepte de l'"officium pietatis", introduit en el primer
capítol. Es a dir, en general, es consideraran inoficioses -contraries a T'officium"- totes
aquelles disposicions del causant que afectin el valor de la Ilegítima.

247



pagament o satisfacció de les Ilegitimes, es reduiran per
inoficiosos: en primer lloc i en proporció al seu valor, els llegats,
tant a favor d'estranys com dels propis legitimaris en la part que
excedeixi de la seva Ilegítima, les donacions "mortis causa", i les
"assignacions no fetes efectives en vida de l'heretant", i, en segon
lloc i en defecte encara d'actiu, les donacions "inter vivos".

Les accions que portaran a aquesta finalitat són accions de reducció
- que poden arrivar a la supressió -, la finalitat de les quals és
protegir el dret legal del legitiman a rebre un "quantum"
determinat en la successió del seu causant, al que aquest no els pot
privar pels seus propis actes gratuïts, siguin "inter vivos" o "mortis
causa".

Estudiarem en aquest punt qué és el que s'entén per actiu
insuficient, quan procedeix la reducció de llegats i quan la de
donacions, desmarcant clarament la reducció de donacions de
l'àmbit concret de l'obligació de Ilegítima, que recau
exclussivament sobre el "relictum".

5.1. LA REDUCCIÓ I LA SUPRESSIÓ DE LLEGATS.

Al marge de les possibles consideracions que es puguin fer sobre
l'existència i viabilitat de la pretensió de Ilegítima en la successió
intestada, dintre de la institució legitimaria existeix un supòsit que
només té trascendencia en l'àmbit de la successió disposada pel
causant: ens estem referint a la reducció i a la supressió-de llegats
disposats per aquest i que afectin a la Ilegítima, impedint al
legitimari rebre la quantitat que li pertoca.

Aquests llegats, tant fets a favor d'estranys com a favor dels
mateixos legitimaris, podran ésser reduïts per inoficiosos, o
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simplement suprimits 49, tal com assenyala l'article 373.1 CS quan:
"amb el valor de l'actiu hereditari líquid no resten a l'hereu béns
relictes suficients per al pagament de les Ilegitimes, dels llegats en
concepte de tais o imputables a aquelles i dels suplements, i per a
retenir la pròpia Ilegítima sense detriment"50. Aquest article atorga,
doncs, acció per reduir i àdhuc suprimir tot aquell llegat que, al
gravar el cabal relicte, limita l'actiu de que disposa l'hereu i
impedeix al legitimari adquirir la totalitat de la seva Ilegítima. Així,
quan el cabal és insuficient per satisfer els llegats i les Ilegitimes, es
presenta un problema de preferències que l'article 373.1 CS resol a
favor de les Ilegitimes.

Ara bé, el significat i el funcionament d'aquesta acció de reducció o
supressió de llegats resulta complexa ja que les repercussions que
sobre la Ilegítima provoca l'existència de llegats depèn, en bona
part, del tipus de llegat disposat.

49 No converteix aquesta acció de reducció o supressió al legatari en obligat al
pagament de la Ilegítima, a diferència del que succeeix en el dret alemany, en el que el
legatari soporta la càrrega de la Ilegítima. Així & 2,318 BGB determina que l'hereu té
un "dret de reducció", respecte dels llegats i els modes, en la mesura precisa per fer
que el gravamen de la Ilegítima descansi proporcionalment sobre l'hereu, d'una banda, i
de l'altra sobre els legataris i modes. Així, si dos terços del valor del cabal relicte
queden subjectes al cumpliment de llegats i modes, l'hereu, pot detreure dels mateixos
allò que sigui necessari per a que dos terços del gravamen de la Ilegítima siguin
soportáis pels legataris i els modes.

En el dret civil català, en que l'hereu respon pel pagament de la Ilegítima fins al límit
del cabal rebut, solament podrà reduir per inoficiosos els llegats, en tant en quant allò
rebut no cobreixi el valor del dret de crèdit del legitimari.
50 Evidentment aquesta acció prosperarà sempre que el propi legatari no sigui
legitimari, ja que llavors, la reducció solament serà admissible, en la mesura en que no
lesioni la seva Ilegítima.
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5.1.1. ELS TIPUS DE LLEGATS.

L'article 267 del Codi de Successions estableix que el llegat
d'eficàcia real suposa l'adquisició de la propietat de la cosa o la
titularitat del dret objecte del llegat, mentre que el llegat d'eficàcia
obligacional provoca l'adquisició de la mera condició de creditor
del gravat 51. Aquesta adquisició, tant de la propietat com del
crèdit, es produeix "ipso iure" per la sola delació.

Ara bé, en els llegats d'eficàcia real, el legatari que adquireix la
propietat d'allò llegat per la sola delació52, no en pot prendre

51 Article 267 CS: "Per la delació, el legatari adquireix de ple dret la propietat de la
cosa objecte del llegat d'eficàcia real, i es converteix en creditor de la persona gravada
si el llegat és d'eficàcia obligacional, sens perjudici de poder-los renunciar".
52 L'article 253.2 CS atribueix la qualificació de llegats d'eficàcia real a aquells que
"per la sola Virtualität del llegat adquireix el legatari béns o drets reals o de crèdit,
determinats i propis del testador, que no s'extingeixen per la seva mort, i també quan
en legatari adquireix un dret real que per raó del mateix llegat es constitueix sobre
cosa pròpia del testador".

Es sanciona doncs el sistema germànic d'adquissició "ipso iure" a la mort del causant.
Així, mentre en l'article 5 CS es disposa que l'herència deferida l'adquirirà l'hereu per
l'acceptació, el legatari "adquireix de ple dret" per la sola delació la propietat de la
cosa llegada si aquest és d'eficàcia real.

Les conseqüències d'ordre pràctic que d'això resulten, seran les següents: el legatari
pot transmetre a tercers la cosa adquirida, pel títol que vulgui; els creditors del legatari
poden embargar les coses objecte del llegat, que ja formen part del seu patrimoni des
del moment de la delació; els creditors de l'hereu no poden dirigir-se contra els béns
objecte del llegat, però sí els creditors de l'herència que tenen un dret preferent; el
legatari no respon pels deutes de l'herència però sí l'afecten quan el llegat és excessiu.
En aquest sentit ALBIOL MARES, Pedró, comentari a l'art. 267 CS, dins de
Comentarios al Código de Sucesiones, II, cit. pàg. 946.

D'això resulta que en el Dret català, mort el testador, el legatari és propietari de la
cosa llegada, si el llegat és d'eficàcia real. Ara bé, aquest legatari ha de demanar al
gravat, o en el seu cas facultat, l'entrega de la cosa llegada. És per això que l'article
271.1 li atorga una acció, que es considera tradicionalment de naturalesa personal; ara

250



possessió per la seva pròpia autoritat53 i sense el consentiment de la
persona gravada o facultada per al lliurament54 : el legatari és un
propietari no possessor55. En els llegats amb eficàcia obligacional,
s'atorga al legatari un dret de crèdit contra el gravat, al que el
testador li ha imposat "una determinada prestació de lliurar, fer o
no fer a favor del legatari" (art. 253.3 CS). Aquests llegats d'eficàcia
obligacional no comporten cap adquisició immediata de béns.

A efectes d'adquirir la possessió o la propietat del bé llegat, l'apartat
primer de l'article 271 CS atorga al legatari "acció contra la
persona gravada per a reclamar el lliurament o el compliment del
llegat exigible i, si és el cas, contra la persona facultada per
complir els llegats".

bé, quan el llegat és d'eficàcia real, en tant que constitueix al legatari en propietari, el
legatari podrà fer valdré el seu dret "erga omnes", i per tant exercitar l'acció
reivindicatoría contra qualsevol posseïdor.
53 Lliurament al que l'article 271.2 CS fa referència: "En el llegat amb efecte real,
quan la propietat de la cosa o del dret real susceptible de possessió ha fet trànsit al
legatari, aquest té acció per a exigir-ne el lliurament de la possessió, i àdhuc, per a
reivindicar la cosa o el dret contra qualsevol posseïdor". Es manté doncs, la distinció
entre lliurament, en el sentit d'entrega de la possessió i pagament com a cumpliment
d'una obligació.
54 Encara que com a excepció "el legatari pot prendre per si mateix la referida
possessió quan el testador ho ha autoritzat o el llegat és d'usdefruit universal, i també a
Tortosa si tota l'herència està distribuïda en llegats" -article 271.3 CS-.

Precisament la impossibilitat, en general, del legatari de prendre per sí mateix la
possessió dels béns llegats es fonamenta en motius "de garantia para el heredero, pues
éste debe de comprobar si el activo hereditario es suficiente para el pago de acreedores
pues antes es pagar que heredar (art. 36 CS), debe también tener en cuenta si los
legados son oficiosos frente a los legitimarios, pues caso contrario habrán de
reducirse...", ALBIOL MARES, P., comentari a l'article 253 CS, dins Comentarios al
Código de Sucesiones, II, op. cit., pàg. 960.
55 En aquest sentit MIRAMBELL I ABANCÓ, Antoni, "Els llegats. La nova
regulació segons la llei 40/1991, de 30 de desembre: Codi de successions per causa de
mort en el dret civil de Catalunya". Ponència presentada a Tossa de Mar, en les
Vïïenes Jornades de Dret Català a Tossa, 24-26 Setembre, 1992, pàg. 39 i 40.



5.1.2. ELS TIPUS DE LLEGATS I ELS SEUS
EFECTES SOBRE LA LLEGÍTIMA.

5.1.2.1. Els llegats d'eficàcia obligacional.

Ens preguntem ara en quin sentit afecten o poden afectar a les
Ilegitimes aquestes disposicions voluntàries del causant d'eficàcia
obligacional, i, a l'inrevés, en quin sentit l'existència de Ilegitimes
afectarà aquestes disposicions.

Com sabem, els llegats d'eficàcia obligacional atorguen al legatari
solament un dret de crèdit contra el subjecte gravat en tant que
adquirent d'actiu en la successió. Aquest dret, recau doncs sobre
aquest actiu i, a l'igual que en el cas de la Ilegítima, el subjecte
gravat respon limitadament amb l'actiu rebut56.

El problema es planteja, precisament, perquè els dos drets recauen
sobre el mateix patrimoni: constitueix un problema de "capacitat"
d'aquest actiu per assumir ambdós tipus de crèdits. Ens preguntem
què succeeix quan aquest actiu no és suficient per satisfer - en
sentit ampli - la totalitat del seu contingut: si procedirà l'acció de
rescissió de llegats en base a l'utilització d'un criteri de
preferències, o si precisament aquest criteri de preferències
impedirà la seva concurrència sobre el mateix patrimoni i per tant
no serà necessària la rescissió.

La solució ens la dóna el Codi de Successions: d'una banda
estableix la naturalesa legal i necessària del dret de Ilegítima - per
"ministeri de la llei" (art. 350 CS) -, front a la naturalesa voluntària
dels llegats; d'altra banda, l'article 355 CS no contempla els llegats
com a concepte deduïble per a l'obtenció de la base de càlcul de la
Ilegítima; i en tercer lloc, i en seu de llegats, l'article 277.3 CS

56 En aquest cas, però, la limitació de la responsabilitat del gj'avat adopta el seu
sentit estricte de cobertura limitada del deute.
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disposa la prèvia deducció de les Ilegitimes per obtenir l'actiu
hereditari líquid del que dependrà la satisfacció dels llegats.

En conseqüència, si, d'una banda, el valor de la Ilegítima es calcula
sense tenir en compte els llegats, i, d'altra banda, la satisfacció dels
llegats amb l'actiu, dependrà de que aquest sigui suficient després
del pagament de la Ilegítima, la qüestió de la rescissió d'aquests
llegats perd significat. L'actiu rebut per l'hereu no serà mai
insuficient per causa d'aquests llegats obligacionals, i, per tant,
l'acció de reducció o supressió de llegats esdevindrà pràcticament
inaplicable. Solament en el cas d'una infracció clara de la
preferència, i, per tant, dels articles 355 ó 277 CS, podria tenir
cabuda aquesta acció.

5.1.2.2. Els llegats d'eficàcia real.

Més complexa resulta la qüestió respecte dels llegats d'eficàcia real
que atorguen la propietat de la cosa o la titularitat del dret.

Sabem que, per la sóla delació, el legatari ja és propietari de
l'objecte llegat. Així, aquest objecte, malgrat encara estigui en
possessió de l'hereu, no integrarà mai el "relictum" net de
l'herència; no s'entendrà com rebut per aquell dintre del "relictum".

Ara bé, aquesta afirmació xoca amb la preferència de les Ilegitimes
sobre els llegats analitzada a la llum de l'article 355 CS, que
estableix que el valor de la Ilegítima es determina afegint al
"relictum" net solament el "donatum".

Com els llegats d'eficàcia real no integren el "relictum'1 net i les
Ilegitimes són preferents a aquests llegats, el valor de les Ilegitimes
s'hauria de determinar afegint a aquest "relictum" el valor d'aquests
llegats, de la mateixa manera que succeeix amb el "donatum". No
resulta doncs lògic que l'article 355 no faci cap menció a aquests
llegats.
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Pensem doncs, que, donant prioritat al principi de preferència de
les Ilegitimes sobre els llegats i en tant que l'article 355 CS no
permet l'addició d'altres conceptes que no siguin les donacions
computables, aquests llegats s'han d'entendre, malgrat l'hereu no els
hagi adquirit efectivament i n'hagi de lliurar la possessió, inclosos
en aquest "relictum" net. En conseqüència es computaran dintre
d'aquest actiu net sobre el que recaurà el deute de Ilegítima i pel
que respon efectivament aquest hereu.

Si el valor del dret de crèdit del legitimari es calcula en funció de
l'actiu net adquirit per l'hereu, i dintre d'aquest actiu net s'inclou el
valor d'aquests llegats d'eficàcia real, l'hereu estarà obligat al
pagament de la Ilegítima front al legitimari fins a un valor que, en
algún cas, pot no haver rebut. En aquest supòsit sí resulta útil
l'exercici d'una acció que permetrà al subjecte obligat l'obtenció
d'uns béns que representen el valor amb que respon.

Resulta lògic, doncs, que el propi hereu estigui legitimat per exercir
l'acció de reducció de llegats front als legataris. De la mateixa
manera, que, evidentment, ho estan els legitimaris per raó del seu
dret: quan amb el valor de l'actiu hereditari líquid no restin a l'hereu
béns relictes suficients per al pagament de les Ilegitimes, dels
llegats en concepte de tais o imputables a aquelles i dels suplements
- cfr. art. 373.1 CS -, els legitimaris es podran dirigir o bé contra
l'hereu pel total de la seva obligació, o bé contra els legataris, per
raó del seu dret preferent. En tant en quant l'hereu està obligat fins
al valor del "relictum" net total - inclosos els llegats reals - pel seu
deute de Ilegítima, els legitimaris es podran dirigir contra ell per tot
aquest valor i aquest estarà obligat a pagar. Per a aquest pagament
podrà instar ell mateix la reducció o la supressió de llegats, però el
que no podrà fer, ja que ell és el subjecte obligat, és imposar als
legitimaris que dirigeixin l'acció contra els legataris.
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L'acció de reducció o supressió de llegats - d'eficàcia real - es
configura, doncs, com una acció de naturalesa rescissòria57 a l'igual
que la de donacions: s'exerceix contra tercers adquirents del
patrimoni hereditari en virtut d'un dret preferent58.

5.1.3. ELS SUBJECTES DE L'ACCIÓ.

Els subjectes legitimats per instar la reducció o la supressió de
llegats, són, els legitimaos - titulars del dret de Ilegítima -59, llurs
hereus, i els hereus del causant - deutors de l'obligació de Ilegítima
- "quan no hagin acceptat a benefici d'inventari".

57 En contra, O'CALLAGHAN MUÑOZ, X. "La inoficiosidad...", op. cit., pàg. 144,
entén que per ser preferent el legitiman, el legatali "verá reducido su derecho de
adquisición por el derecho que pertenece al legitimario (...), y la reducción o en su
caso supresión, operará por razón de ser ineficaz; siendo en principio válido el legado
no producirá todos (supresión) o parte (reducción) de los efectos que le son propios,
por el derecho preferente de que goza el legitimario, y la acción que a ello se dirige no
será una acción rescisoria, sino de ineficacia, sin nombre especial".
58 No succeeix, en canvi, el mateix per a les donacions "mortis causa", els
assenyalaments i assignacions als que l'article 373.2 CS equipara els llegats, ja que, en
aquest cas, els subjectes als que s'atribueixen no reben la propietat "ipso iure" amb la
delació. En aquests supòsits, la seva reducció o supressió no implica la posterior
ineficàcia d'unes atribucions vàlides: aquestes atribucions, si bé són vàlides, no
produiran efectes. No implica rescissió, doncs aquestes atribucions no arrivaran a ser
eficaces. Per tant en aquests casos, no parlarem de "rescissió" sinó d'ineficàcia "strictu
sensu".
59 LACRUZ, Derecho de Sucesiones, op. cit., pàg. 506, entén que: "La acción de
reducción de legados abarca no sólo a los que merman la legítima del heredero que ha
de pagarlos, sino también a los que disminuyen la de quien no es heredero (así sucede
con la acción de reducción de donaciones). Desde luego, el no heredero no puede
lucrarse directamente de la mera reducción, y ha de reclamar, no simplemente la
disminución de las cargas del caudal, sinó la atribución concreta a él, de los bienes
obtenidos mediante ella".
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Els creditors del legitiman poden exercir aquesta acció únicament
en els supòsits previstos per a l'acció subrogatòria en l'art. 1111 CC
60

L'acció es dirigirà sempre contra el/s legatari/s i no contra l'hereu;
en el cas de que existeixi una pluralitat de legataris s'hauran de
demandar a tots conjuntament excepte si el causant ha establert
criteris de preferència (article 374.1 CS)61.

5.1.4. LA SATISFACCIÓ DEL LEGITIMARI: EL
FUNCIONAMENT DE L'ACCIÓ.

Quan un llegat es declara inofíciós es recindeix en la mesura en que
afecta la Ilegítima; la part que no l'afecta - si n'hi ha - subsisteix
com a llegat62. Si l'acció d'inofíciositat l'ha exercitat el legitimari - o
els seus hereus -, allò que es rescindeix ho adquireix aquest - o
aquells - directament, però si l'acció d'inofíciositat l'ha exercitat
l'hereu del causant, els béns retornaran al patrimoni hereditari i
integraran aquell "relictum" net pel que respon.

Els legataris afectats per la inofíciositat poden evitar la pèrdua total
o parcial de l'objecte llegat, pagant als legitimaris en diners l'import
que hagin de percebre (art. 373, in fine). El fonament d'aquesta
facultat no respon a l'atribució a aquests legataris de l'opció que
l'article 362 CS atorga als obligats, ja que no ho són - no estan
pagant una obligació -, sinó, més pròpiament al principi general de

60 En aquest sentit JOU, comentari a l'art. 375 CS, dins de Comentarios, op. cit., pàg.
1254.
61 L'article 374.1 CS ens diu "La reducció de llegats i d'altres atribucions per causa de
mort es fa en proporció a llur valor, respectant les preferències de pagament
disposades pel causant".
62 O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., "La inoficiosidad...", op.cit, pàg. 144.
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"favor negotii": s'intenta evitar la ineficàcia d'un negoci jurídic
valid.

5.2. LA REDUCCIÓ I LA SUPRESSIÓ DE DONACIONS.

5.2.1. LA SEVA INCARDINACIÓ EN L'ÀMBIT
DEL DRET DE LLEGÍTIMA.

L'article 373 del Codi de Succesions sitúa la reducció de donacions
en el mateix àmbit que la reducció de llegats, malgrat, com veurem,
ambdós figures es mouen en òrbites i persegueixen finalitats
diferents. Així, mentre la reducció de llegats afecta o pot afectar a
^obligació de l'hereu, la reducció de donacions es sitúa
exlussivament en seu de dret a la Ilegítima.

Aquesta acció procedirà quan no hi hagi suficient "relictum" -
integrat ja, en el seu cas, amb els llegats inoficiosos reduïts o
suprimits - per cobrir la totalitat del dret de Ilegítima: partint de
que el valor del dret de Ilegítima és la quarta part del resultat
obtingut a l'afegir el "donatum" al "relictum" net i, partint també de
que l'hereu solament resulta obligat al pagament fins al límit de
l'actiu rebut - del "relictum" net -, l'acció de reducció de donacions
prendrà sentit quan aquest actiu rebut no cobreixi la totalitat del
valor del dret de Ilegítima, En aquest cas, el legitiman s'haurà de
dirigir contra el donatari per la resta del seu dret.

És a dir, com el dret de Ilegítima és la quarta part del valor del
"relictum" net més el "donatum", i l'obligació de Ilegítima neix
limitada exclussivament al "relictum" net (amb matitzacions
respecte dels llegats d'eficàcia real), quan aquest "relictum" no
cobreix la totalitat del dret de Ilegítima es concedeix al legitiman
acció per a dirigir-se contra el titular d'aquell "donatum". Quan en
una successió no existeix "relictum" net però sí "donatum" i, per
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tant, la Ilegítima s'ha calculat exclus s ivament sobre aquest
"donatum" - la seva quarta part -, l'hereu no quedarà vinculat per la
Ilegítima: el legitiman es dirigirà contra el donatari per la totalitat
del seu dret de Ilegítima', però quan existeix part de "relictum" net
que no cobreix la totalitat del dret, el legitimari exercirà el seu dret
contra l'hereu fins al límit del "relictum" net i, contra el donatari per
la resta. Així, la repercussió de les donacions en el càlcul de la
Ilegítima seria la següent: el còmput legitimari és únic, integrat pel
"relictum11 i el "donatum"; les donaciones intervenen per a
incrementar la base del càlcul del "quantum" legitimari global i, en
conseqüència, la de les respectives quotes individuals. Per tant, en
el Codi de Successions no es pot parlar pròpiament de que les
donacions "complementen" la quota de Ilegítima, ja que la Ilegítima
ja es calcula prenent el valor dels béns que el causant ha atribuït per
títol lucratiu, juntament amb el dels béns relictes. Supòsit diferent,
que no afecta a aquesta conclusió, és que sigui amb els béns relictes
amb els que preferentment es pagui la Ilegítima63, és a dir, que no
s'acudeixi a aquest "donatum" si amb l'actiu del "relictum" queda
totalment coberta64.

Per tant, aquesta "complementado" del "donatum", que funciona
tant a efectes de càlcul com de pagament, posa de manifest el
caràcter principal de l'obligació de l'hereu i el caràcter subsidiari de
l'acció de reducció de donacions en ordre a la satisfacció del dret de
Ilegítima.

63 BADOSA, anotacions al Tratado..., op. cit., tom V, vol.I, pàg. 158.
64 Ens diu LACRUZ BERDEJO, J.L., anotacions a BINDER, Derecho de Sucesiones,
op. cit., pàg. 306, que: "En principio, el legitimario debe obtener la legítima a costa de
la masa de la herencia, mas si ésta es insuficiente para responder de la plusvalía
alcanzada por aquella merced a la reunión ficticia, entonces cabe dirigir contra los
donatarios la llamada 'acción de reducción de donaciones', que tiene por fin la
satisfacción o el complemento de la legítima a costa de los bienes donados".
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L'acció de reducció o supressió de donacions actúa, doncs, com a
mitjà de protecció al "quantum" legitiman65, en el sentit de garantir
al legitimari l'adquisició del dret de Ilegítima quan de l'actiu rebut
per l'hereu, no es pot obtenir. Funciona al marge de l'obligació de
l'hereu, que només afecta al "relictum", però sorgeix precisament en
els supòsits en què aquesta obligació, per manca d'actiu no cobreix
la totalitat del dret66.

Per tant, són inofícioses les disposicions a títol gratuït realitzats pel
causant que, reduïnt l'actiu hereditari líquid per sota del necessari
per satisfer les Ilegitimes, perjudiquin al "quantum" legitimari. El
legitimari es veu privat del seu "quantum" corresponent i té acció
per impugnar aquells actes.

L'exercici d'aquesta acció de reducció o supressió de donacions,
com exercici del dret de Ilegítima, presenta uns trets característics:

- En primer lloc, la font d'aquesta acció continua essent
l'existència d'una concreta relació de parentiu entre dos subjectes -
causant i legitimari - que ostenten recíprocament la qualitat de
legitimaris, la mort d'un dels quals atorga al supervivent el dret a la
Ilegítima.

- En segon lloc, la possibilitat de satisfer aquest dret de
Ilegítima contra el donatari mitjançant l'acció de reducció apareix
solament quan el donatari sigui efectivament adquirent d'actiu.

- En tercer lloc, aquesta acció de reclamació de Ilegítima, que
coneixem com acció d'inoficiositat de donacions , sorgeix en el

65 Com diu JOU, Comentari a l'article 373 CS, dins de Comentarios,.., op. cit., pàg.
1257, el que tenen en comú ambdues accions - reducció de donacions i llegats - és que
són "mecanismos de protecció de la intangibilidad cuantitativa de la legítima".
66 Però corn diu LACRUZ, ibidem,: "la situación pasiva del caudal no elimina la
legítima si hubo donación: a estos efectos el "relictum" cuenta como cero (no como un
valor negativo que haya de sumarse algebraicamente a las liberalidades 'inter vivos'), y
la herencia forzosa se calcula exclusivamente sobre el 'donatum'".
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moment de la successió, però derivat d'un desconeixement anterior
del causant67.

- En darrer lloc, aquesta acció d'inofíciositat s'exercirà contra
el donatari solament quan sigui impossible l'exercici de la pretensió
de Ilegítima contra l'hereu per inexistència del deute68 i després de
l'exercici de l'acció de reducció de llegats. És sempre subsidiària69.

5.2.2. FUNCIONAMENT I EFECTES DE L'ACCIÓ
DE REDUCCIÓ.

Els efectes de l'exercici del dret de Ilegítima contra l'hereu en virtut
del dret de crèdit que la llei atorga al legitiman, o contra el donatari
en virtut de l'acció d'inoficiositat, són diferents.

En la pretensió de Ilegítima contra l'hereu, l'hereu, en tant que
titular del patrimoni hereditari, esdevé obligat a pagar un valor amb
el límit d'allò efectivament adquirit, però no es rescindeix, per això,
tot o part del seu títol adquisitiu.

67 FONTANELLA, J.P., De pactis mtptialibns, op. cit., cl. 5, gl. 4, part. 2, núm. 19,
entén que una donació és inoficiosa, tant quan, feta al legitiman, excedeix de la
Ilegítima, com quan feta a un tercer, impedeix que el legitiman l'obtingui integra:
"Inofficiosa et immodica dicitur donatio, seu dotis constitutiu, non quae legitimam
excedit, sed ea solum, quae facit ne caeteris liberis legitima salva esse valeat...".

En el mateix sentit afirma que no serà mai una donació inoficiosa quan, malgrat
aquesta, es reservi la Ilegitima als fills "id enim necessario sequitur ex" praemissis,
postquam non dicitur inofficiosa alia donatio, quam quae efficit ne liberis legitima
reservetur ".
68 I en el supòsit més general de que el legitiman, que és ademes hereu, no pugui
satisfer el seu dret de Ilegitima.
69 Així ho reconeixia ja la doctrina clàssica catalana. FONTANELLA, ibidem, num.
17, assenyala que "item secuuntur naturam inofficiosi testamenti querelae in eo quod
est esse subsidiaria remedia, sicut subsidiaria etiam est illa querella: non enim dantur
nisi in subsidium, quando nullo aliud competit remedium".
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En canvi, amb l'exercici de la reducció o supressió de donacions sí
que es produeix la rescissió de part o de tot el títol adquisitiu.
L'acció no es dirigeix en aquest cas, contra la persona, com a
obligat, que no ho és, sinó contra el títol atributiu.

Ara bé, com l'exercici de l'acció constitueix, per part del legitiman,
l'exercici d'un dret propi - el dret de Ilegítima - i sense que la
insolvència del donatari afecti, en principi, a tercers adquirents,
aquesta acció de reducció es considerarà personal. Es una acció
personal70 que es dirigeix únicament contra el donatari, per a que,
un cop declarada la inoficiositat de la donació, sigui entregada pel
donatari al legitiman la part reduïda o el tot suprimit71 o el seu
valor.

70 Ens diu BADOSA, anotacions al Derecho de Sucesiones, op. cit., t. V., vol.1,
pàg.lll, per a l'acció de suplement en el Codi Civil que "l'acción específica del
suplemento de legítima es una acción de reclamación de bienes contra sus actuales
titulares sucesorios. Acción típicamente personal, puesto que si bien el legitimario
tiene derecho preferente a tales bienes, no tiene derecho sobre los mismos, dado que
han sido atribuidos a otros por título válido y eficaz". Entenem que aquesta reflexió, es
pot aplicar també per atribuir carácter personal a l'acció de rescissió de donacions, en
tant en quant, no s'exercita sobre els propis béns, sinó que s'exercita, en virtut d'un
dret d'adquisició preferent, sobre el titular d'aquells, que els ha adquirit per títol vàlid i
eficaç.

Essent una acció personal, el "tercer posseïdor" de l'objecte de la donació queda fora
de la mateixa, la qual cosa no deixa sense protecció al legitimari doncs com afirma
O'CALLAGHAN, op. i loc. cit., pàg. 138, "éste podrá reclamar al legitimado
pasivamente - donatario... - el valor del objeto de la donación (...) que le falte para
percibir su legítima".
71 La doctrina clàssica catalana distingia els efectes de la inoficiositat entre les
donacions "re tantum", que solament es rescindien en la part que perjudiquen la
Ilegítima, i les "re et consilio" en les que "ut appareat patrem voluisse fraudare filios
legitimam, si est facta extraneo, revocatur in totum...", CANCER, Variarum
resolutionum..., op. cit., p. 1, cap. 8, num. 120.

Es de notar que amb la regulació de la CDCC i ara, del CS, ha desaparescuî aquest
element subjectiu o intencional, reduint-se o suprimint-se les donacions inoficioses,
simplement en tant en quant lesionen la Ilegítima, independenment de la intencionalitat
del causant al realitzar-les. No succeïa així, en el Projecte de Compilació de 1955, que
en el seu article 308 establia: "La acción de reducción por inqfìciosidad total o
parcial de donaciones procederá contra ei donatario y sus herederos y también
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Aquesta figura, constitueix doncs, una ressolució parcial o total de
la titularitat sobre el bé donat, però en tot cas la recuperació no és
mai automàtica i s'ha d'aconseguir mitjançant la interposició d'una
acció rescissòria referida al negoci d'alienació, sense possibilitat de
recuperar, en principi, els béns alienats pel donatari a títol onerós72.

L'acció de reducció i supressió de donacions és, doncs, una acció
de rescissió73 i comporta, per tant, la posterior ineficàcia d'un
negoci jurídic que era ja vàlid i eficaç74.

Ara bé, l'acció de reducció o supressió de donacions no s'esgota en
la seva naturalesa rescissòria75, sinó que va més enllà. Així, en tant

contra terceros adquireníes de la cosa donada o derecho real constituido dobre ella,
excepto los que lo sean a titulo oneroso y ajenos a confabulación fraudulenta".
72 En el Projecte de Compilació de 1955 es diferenciava, en l'article 307, entre
ineficàcia en el cas de la "reducción por causa de inofìciosidad de legados y demás
disposiciones por causa de muerte" (art. 307), i rescissió per "reducción por
inofìciosidad de donaciones (...) sin devolución de frutos y rentas percibidos con
anterioridad a la reclamación judicial. El donatario transferirá a dichos legitimarios
una parte de la cosa donada cuyo valor a la sazón cubra el importe de la reducción a
sufrir, o toda ella en caso de supresión (...)". I s'afegeix que "en todos estos casos, se
entenderá que lo que se reciba de la cosa legada o donada en cuanto cubra su
legítima, lo han adquirido directamente de su causante". Es fa referència en aquest
cas a un supòsit evident de satisfacció del dret de Ilegitima i no de pagament.

L'article 309 estableix: "Siempre que por cualquier causa no pueda procederse contra
los terceros adquirentes o que la cosa donada haya perecido por culpa del donatario o
de sus herederos, los legitimarios que hayan reclamado por inoficiosidad tendrán
contra todos ellos un crédito, por el importe de lo que hayan de recibir por razón de
inoficiosidad.

Si el donatario o sus herederos resultaren insolventes y existiere una donación más
antigua, los legitimarios podran exigir del donatario en ésta el importe del referido
crédito, en la titularidad del cual, se subrogará el mismo con su pago".
73 Seguint en aquest punt a O'CALLAGHAN, "La inoficiosidad..." op. cit., pàg. 129 i
ss., però exclussivament fent referència a les donacions.
74 Com assenyala CANTELMO, Vincenzo Ernesto, Fondamento e natura dei diritti
del legittimario, Camerino, pàg. 112, "l'effeto attributivo continua a rimanere estraneo
alla vicenda della successione del donante, anche dopo la pronunzia giudiziaria di
riduzione relativa all'oggetto della stessa atribuzione lesiva, in quanto la sentenza non
vale a recuperare il bene all'eredità, ma incide solamente sull'oggetto della liberalità e
mai sul titolo attributivo".
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que rescissòria és, ademes, una acció declarativa de condemna, ja
que el legitiman, amb el seu exercici, sollicita una declaració
d'inoficiositat. I junt a aquesta declaració, el legitimari rebrà el títol
per fer efectiu el valor que li correspon com a Ilegítima, que li
permetrà exigir donatari la restitució d'allò reduït o suprimit: i
aquest títol no serà un altra cosa que un dret de crèdit76.

L'acció no anirà més enllà de la devolució de les coses donades o,
en el seu cas, la indemnització de perjudicis.

La declaració d'inoficiositat no serà en cap cas títol successori77 :
funciona com a títol atributiu d'una quantitat al legitimari que ha
vençut en la reducció, amb la qual cosa no rep tampoc el legitimari,
en aquest cas, el valor que li correspon com a Ilegítima del causant,
sinó directament d'aquest tercer adquirent a títol lucratiu78.

75 El seu exercici requereix que el crèdit la protecció del qual procura, ha de ser
exigible, i que el acte de que es tracti produeixi un perjudici al creditor i òbviament, en
tant que els béns han estat alienats a títol gratuït, no serà necessari la presència d'ànim
fraudulent. Seguint en aquest punt a ALBALADEJO, M. Derecho Civil, II, Derecho
de obligaciones, vol.1, Ed. BOSCH, Barcelona 1983, pàg.220 i ss.
76 CANTELMO, op. cit., pàg. 103: "La pretesa del legitimario si concreta in una
situazione creditoria nei confronti di soggetti passivi (...). Tale situazione, realizzando
una fattispecie di pretesa ad una prestazione da parte di un terzo".

Segueix dient l'autor, pàg. 104, que el subjecte obligat és sempre el donatari, mai el
tercer adquirent dels béns objecte de reducció.

CICU, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1943, pàg. 282, afirma també
la naturalesa personal d'aquesta acciò, en base a que pretén "procurare al legittimario
un utile netto". I si, excepcionalment, existeix algún efecte de naturalesa real "vanno
spiegati come aventi funzione di garanzia".
77 No deriva de títol successori ja que el títol el crea la sentència declarativa de
condemna, en base a la qualitat de legitimari, s'exercita sobre persones alienes al fet
successori i sobre béns que mai han entrat en la successió, CANTELMO, op. cit., pàg.
126.
78 Seguint a BADOSA, anotacions al Derecho de Sucesiones, op. cit., vol.L, pàg. 83 i
84, en aquests casos, la cualitat de legitimari atorga al subjecte que la té el dret a rebre
una atribució patrimonial procedent dels adquirents del testador a títol lucratiu. En
aquests casos, el mitjà tècnic pel qual es rep la Ilegítima serà un acte de tradició per
part del titular dels mateixos, respecte dels qual són preferents els legitimaris.
Aquesta tradició serà el resultat de l'exercici de l'acció rescissió contra els donataris.
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Rescindida la donació, el donatali haurà d'entregar l'objecte o el seu
valor al legitimari. El donatari pot "evitar la pèrdua de la totalitat o
d'una part de la cosa donada, i pagar als legitimaris en diners
l'import que hagin de percebre" (art. 373. 4 CS). Aquesta facultat,
té, en el cas de les donacions un triple fonament:

En primer lloc es planteja com a conseqüència de la naturalesa
rescissòria de l'acció79.

En segon lloc i com en els llegats, el principi general del "favor
negotii", que implica que abans de declarar la ineficàcia, sigui
possible salvar la donació, mitjançant la satisfacció de l'interès
perjudicat, per l'abonament en diners de la quantitat que representi
el perjudici.

I en tercer lloc, l'atorgament d'aquesta facultat al donatari resulta
lògica, en tant en quant el legitimari no té atribuit el dret a elegir
l'objecte concret del pagament de la seva Ilegítima.

Per tot el que estem dient i en tant en quant l'exercici d'aquesta
acció constitueix una reclamació de Ilegítima, solament els
legitimaris i llurs hereus estaran legitimats per exercir-la80.

En aquests casos la Ilegítima es satisfà respecte de béns aliens. En aquest supòsit "¡os
hienes no se adquieren en virtud de título sucesorio, sinó en virtud de tradición
cuya eficacia transmisiva se funda en la cualidad de legitimario del que reclama".
79 També apareix en l'art. 325 CDCC, quan parla de la rescissió per lesió ens diu: "El
comprador o adquirent demandat podrà evitar la rescissió mitjançant el pagament en
diners al venedor o alienant del complement del preu o valor lesius...". -
80 L'acció d'inoficiositat constitueix, a l'igual que la pretensió de Ilegítima, una acció
no personalíssima, que va unida a la pròpia pretensió; i també perquè va unida a la
pretensió de Ilegítima és una acció irrenunciable en vida del causant (art. 375.2 CS).
Com diu O'CALLAGHAN, op. i ¡oc. cit., pàg. 132: "Seria un contrasentido decir que
el derecho a la legítima y a la declaración de inoficiosidad son irrenunciables en vida
del causante cuando estos derechos no se adquieren sino desde la muerte de éste: lo
que quiere decir la ley es que no puede renunciar el legitimario, en vida del causante, a
la expectativa jurídica que tiene de percibir, en su dia, todo el valor que la legítima
representa".
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Lògicament, doncs, l'hereu no estarà mai legitimat81 (art. 375.1 in
fine}, a diferència del que succeïa en la reducció de llegats. I, en
conseqüència, els demandats seran sempre els donataris - més
recents82- i els seus hereus (art. 374.2 CS), que no soportaran la
Ilegítima més enllà del benefici rebut.

81 Recordem que l'hereu no està obligat pel "donatum", sinó que el seu limit es
precisament el "relictum" rebut.
82 Aquest ordre de reducció deriva de la consideració dels juristes clàssics, que la
procedència o no de l'acció d'inoficiositat es determinava en el moment d'atorgar-se la
donació. Si en aquell moment hi havien béns sufientes en le patrimoni per procedir, a
un hipotètic pagament de la Ilegítima, no procedia la qualificació d'inoficiositat. Així, la
subveniència d'una donació posterior, no feia inoficiosa la primera, que havia respectat
la Ilegítima, sinó que es revocava la posterior . Així, FONTANELLA, De pactis..., op.
cit., cl. 5, glo.8, part.2, núm.40, "quando aliae postea donationes post primam factae
existere, tune hae non faciunt primam inofficiosam, alias ex se legitimam, et fieri
permissam, sed ultima non generat praejudicium nec primae, nec secundae, nec aliïs,
quae non fiïerunt inofficiosae quia primo donatario fuit perfecte ius quaesitum...". I
afegeix en el núm.42 "sed si eodem tempore, et eodem contextu diversis personis, vel
etiam eidem personae fuissent diversae donationis factae, per quas simul iunctas essent
filiorum legitimis diminutum, tali casu revocari deberent omnes usque ad dictas
légitimas débitas".
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CONCLUSIONS



PART I: LA QÜESTIÓ EN TORN A LA NATURALESA
JURÍDICA DE LA LLEGÍTIMA EN EL DRET CIVIL DE
CATALUNYA ANTERIOR AL CODI DE SUCCESSIONS.

PRIMERA

Des d'una perspectiva històrica, cal reconèixer una especial
trascendencia a la promulgació d'una sèrie de Constitucions que
incidiran plenament en el contingut de la institució legitimaria en
el dret català.

A partir d'aquestes Constitucions i de la seva interpretació
doctrinal, la Ilegítima es configura com el dret legal de determinats
subjectes a obtenir en la successió del causant un valor
patrimonial, que aquest els ha d'atribuir per qualsevol títol; el
causant resta obligat a atribuir aquest valor en el seu testament. La
Ilegítima constitueix, doncs, una institució que opera
exclussivament en la successió testada.

SEGONA

En virtut d'aquestes mateixes Constitucions, quan el causant
l'atribueix, el dret adoptarà la naturalesa del títol atributiu; si el
causant no l'atribueix s'obrir à successió intestada en la part que
lesioni la Ilegítima i el legitiman serà hereu "ab intestato".

Si el causant no realitza cap atribució concreta, i es limita a
reconèixer en testament al subjecte legitiman el seu dret a la
Ilegítima - si li deixa o lega en testament "allò que per Ilegítima
correspon"-, la naturalesa del dret de Ilegítima la determinarà la
llei: aquest dret del legitimari serà un dret de crèdit sobre un valor
de l'herència, que s'exercirà contra l'hereu i que aquest pagarà en
béns de l'herència o en diners. Aquest dret s'adquireix "ipso iure"
a la mort del causant.
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TERCERA

L'inici del procés codificador del Dret civil de Castella obra un nou
període en el tractament de la naturalesa jurídica de la Ilegítima
catalana.

En aquest període s'atorga, paradoxalment, en base als mateixos
textos, una naturalesa diferent a la Ilegítima catalana; així, es
configura el dret a la Ilegítima, bé com un dret real - sobre una
quota d'herència o sobre uns béns determinats -, bé com un dret de
crèdit.

QUARTA

Amb la promulgació de la Compilació de Dret Civil de Catalunya,
l'any 1960, el tractament de la naturalesa jurídica de la Ilegítima, es
caracteritza per l'existència d'un concret text legal de referència on
fonamentar les diferents posicions. La teoria de la "pars valoris
bonorum" - amb diferents continguts -, s'erigirà en la doctrina com
a teoria dominant.

CINQUENA

En la regulació de la Ilegítima es recolliran ampliáis els principals
criteris del dret clàssic.

En conseqüència s'elimina tota idea d'obligació del causant i es
consagra en la Compilació la naturalesa obligacional de la
Ilegítima: la Ilegítima constitueix una obligació de l'herència - de
l'hereu -. El legitimari esdevé un creditor amb una garantia real
sobre els béns de l'herència pel pagament de la Ilegítima: en cas
d'incumpliment de l'hereu o dels subjectes legitimats per pagar, el
legitimari es dirigirà, amb el límit que l'article 34 LH estableix,
directament sobre el patrimoni hereditari en virtut de l'afecció real
de l'article 140.1 CDCC.
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PART II: LA CONFIGURACIÓ DE LA LLEGITIMA EN EL
CODI DE SUCCESSIONS.

SISENA

En el Codi de Successions la Ilegítima constitueix un dret en
abstracte del legitiman, consistent en el dret a l'obtenció d'un
determinat valor patrimonial en la successió del causant, la
naturalesa del qual pot configurar aquest causant.

Així, quan el causant ordena en la seva successió una determinada
atribució patrimonial per al subjecte legitiman, la llei imputarà
aquesta atribució a la satisfacció del dret de Ilegítima, dret que es
manifestarà amb la naturalesa del títol amb el que es fa efectiva.

I és en el cas que el causant no realitzi una atribució plenament
satisfactòria del contingut que la llei assenyala per Ilegítima.
Aquesta adoptarà la configuració legal d'un dret de crèdit contra
l'hereu en quant titular del patrimoni sobre el que recau el dret.

Així, l'obligació de Ilegítima suposa únicament una de les
possibles manifestacions o continguts que pot presentar el dret de
Ilegítima: la manifestació legal del dret de Ilegítima, quan aquest
no ha estat satisfet pel causant per qualsevol títol.

SETENA

Amb la regulació del Codi de Successions, la Ilegítima es
considera com una institució que opera també en l'àmbit de
successió intestada.

Aquesta afirmació es fonamenta en les següents circumstàncies:

- en primer lloc, en la mateixa literalitat del Codi, que no sitúa
la Ilegítima dintre del capítol de la successió testada, sinó al marge,
tant d'aquesta com de la intestada.

- en segon lloc, perquè el propi Codi, expressament, salva les
Ilegitimes en l'ordre successori intestat;
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- en tercer lloc, per la consideració de la Ilegítima com un dret
legal i ademes necessari, que s'imposarà, en conseqüència, a tota
destinació successòria que la vulneri, tant si aquesta destinació té
el seu origen en la voluntat del causant, com si el té en la propia
llei;

- en quart lloc, per la conceptuació de la Ilegítima estrictament com
un valor que ha de rebre el subjecte legitimari, per qualsevol títol,
en la successió del causant: la dessignació legal d'hereu intestat
funcionarà, en aquest cas, com a títol atributiu.

VUITENA

Per tal que neixi l'obligació de Ilegítima serà necessari que es
produeixin, tant aquells fets que determinen l'aparició del dret,
com aquells fets que fan que el dret a la Ilegítima adopti la
naturalesa de dret de crèdit, i es manifesti, doncs, com obligació.

Entenem per font del dret, aquell fet al qual la llei lliga el
neixement del dret a la Ilegítima, i que constitueix el punt de
referència per a valorar l'existència de tots els seus pressupòsits i
requisits. La font que origina el neixement de la Ilegítima és,
doncs, la mort del causant.

Considerem pressupòsit del dret a la Ilegítima l'existència de
subjectes amb al qualitat de légitimons i, requisit, la capacitat
d'aquests subjectes.

Considerem presupòsits de l'obligació, l'existència d'actiu en la
successió del causant - de "relictum" net -, i la no atribució
concreta de la llei o del causant del contingut de la Ilegítima.
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NOVENA

La Ilegítima es configura com una obligado que recau sobre el
patrimoni hereditari; en aquest sentit, tots aquells subjectes que
ostentin una determinada relació, de titularitat o de representació
sobre aquest patrimoni, resultaran obligats al seu pagament.

Ara bé, i precisament, per la diferent relació que aquests subjectes
tinguin amb el patrimoni obligat, aquesta facultat, no tindrà per a
tots ells, el mateix fonament i amplitut.

Així, l'hereu, en tant que titular d'aquests béns, es configura com a
únic subjecte del vincle obligacional legitiman.

I quan els diferents articles del Codi atorguen a diferents subjectes,
aliens a l'estricta relació obligatòria, la facultat de pagar la
Ilegítima, ho fan no com a titulars del patrimoni hereditari, sinó en
funció de la seva concreta relació amb aquest, en virtut de
l'encàrrec que en relació al cabal relíete desenvolupen.

DESENA

La responsabilitat de l'hereu pel cumpliment de la Ilegítima
l'estableix directament la llei, sense que l'hereu, amb la seva
actuació en l'acceptació de l'herència, pugui modular-la.

Aquesta responsabilitat legal serà sempre limitada a l'actiu
efectivament rebut en la successió: el patrimoni de responsabilitat
és solament part del patrimoni de l'hereu, el patrimoni hereditari
rebut. Ara bé, aquesta limitació no suposa una cobertura
incompleta del deute; el que es limita en l'obligació de Ilegítima és
pròpiament l'existència i l'abast d'aquest deute, en tant en quant,
neixerà solament en funció i amb el límit de l'actiu rebut.

La responsabilitat de l'hereu abasta la totalitat del deute i el
legitiman es dirigirà personalment contra aquest hereu, que, en tant
en quant és titular de l'actiu obligat, l'haurà de satisfer en la seva
totalitat.
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ONZENA

L'article 366.1 CS estableix expressament la responsabilitat
personal de l'hereu pel pagament de la Ilegítima.

Entenem que el contingut d'aquesta responsabilitat constitueix una
garantia personal que ve a substituir la garantia real de l'article
140.1 CDCC, on s'establia l'afecció solidària de tots els béns de
l'herència al pagament de la Ilegítima.

L'article 366.1 CS amplia el patrimoni de responsabilitat pel
pagament de la Ilegítima: afegeix al patrimoni hereditari, tot el
patrimoni privatiu de l'hereu. L'hereu -el seu patrimoni privatiu-,
esdevé "fiador " de l'obligació de Ilegítima. En cas d'incumpliment
de l'hereu o dels subjectes legitimats per pagar, el legitimari, podrà
perseguir la totalitat del patrimoni personal de l'hereu.

DOTZENA

L'article 373 del Codi de Successions permet reduir o suprimir
totes aquelles lliberalitats del causant que perjudiquin o afectin
d'alguna manera la total satisfacció del dret de Ilegítima: quan
l'actiu hereditari no és suficient per a procedir al pagament o
satisfacció de la Ilegítima es reduiran els llegats, les donacions
"mortis causa"-i les assignacions no fetes efectives en vida de
l'heretant, en primer lloc, i en defecte encara d'actiu, les donacions
"inter vivos".

La reducció o supressió de llegats pennet al legitimari o a l'hereu
completar el "relictum" sobre el que recau l'obligació de Ilegítima.
Ara bé, aquesta acció només tindrà trascendencia en l'àmbit dels
llegats d'eficàcia real, en els que el legatari adquireix "ipso iure" la
propietat dels mateixos. En els llegats d'eficàcia obligacional, que
atorguen al legatari un dret de crèdit, l'acció de reducció o
supressió de llegats esdevé pràcticament inaplicable en virtut de la
preferència que el Codi de Successions reconeix a la Ilegítima
sobre els llegats.
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L'acció de reducció o supressió de donacions actúa exclus s ivament
en l'àmbit del dret de Ilegítima, no es seu ^obligació que recau
exclus s ivament sobre el "relictum". Constitueix una garantia per a
la satisfacció del dret, quan de l'actiu rebut per l'hereu no es pot
obtenir. Així, seran inofícioses les disposicions a títol gratuit
realitzades pel causant que al minvar l'actiu hereditari líquid
perjudiquin el "quantum" legitiman: el legitiman es dirigirà contra
el donatari per la resta del seu dret.

273



BIBLIOGRAFIA



ACADEMIA DE DERECHO, Proyecto de Apéndice al Código
Civil para Cataluña", Barcelona 1896.

ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN DE
BARCELONA, Memoria formulada por la comisión nombrada en
sesión de 31 de Mayo de 1899 compuesta por los señores D.
Magín PLA Y SOLER, D. Felipe BERTRAN DE AMAT, D.
Guillermo M. DE BROCA, D. José PELLA Y FORGAS, D. José
ESTANYOL Y COLOM, D. Guillermo A. TELL Y LAFONT Y D.
Antonio M.a BORRELL Y SOLER, acerca de las instituciones
jurídicas de Cataluña que conviene conservar en el Apéndice al
Código civil, y aprobada por la Academia en sesión de 28 de
agosto de 1899, Barcelona 1899.

AGULLÓ Y PRATS, Buenaventura, índice de la legislación
hipotecaria de España e islas adyacentes y su reglamento, veu
"Sucesiones", "Heredero forzoso", "en Cataluña", Madrid, 1889 (3a.
ed.).

ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, Derecho Civil, T. II, vol. I,
Derecho de obligaciones, vol. I, La obligación y el contrato en
general, Barcelona, 1994 (9a. ed.).

- El albaceazgo en Derecho español (común y foral), Madrid,
1969.

- "Dos aspectos de la partición hecha por el propio testador", ADC,
1948.

- "La sucesión 'iure transmisionis'", ADC, 1952.

- "La adquisición de la herencia en el derecho español", ADC, 1955.

- "La enajenación de la herencia en el derecho español", RDP,
1978.

- vegeu CICU.

275



ALBIOL MARES, Pedro, comentaris als articles 252 a 283 CS,
dins Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña, T. II,
Barcelona, 1994.

ALMEDA I ROIG, Joaquín, "La Constitución de D. Pedro III de
1339", RJC, 1895.

- "Dictamen", A/C, 1901.

ALMEDA I ROIG, Joaquín, TRIAS Y DOMÈNECH, Martín,
Anteproyecto de Apéndice del Derecho catalán al Código civil,
Barcelona, s.d.

ALPAÑÉS DOMÍNGUEZ, "Albaceazgo de realización y
albaceazgo de entrega", RDP, 1964.

AL VENTOSA DEL RIO, La fianza: ámbito de responsabilidad,
Granada, 1988.

Anteproyecto de Compilación del Derecho especial de Cataluña,
Barcelona, 1952.

Apéndice de derecho catalán al Código Civil. Proyecto formulado
antes de la promulgación del Código por el eminente jurisconsulto
Don Manuel Duran y Bas. Revisado y completado, después de la
información pública, por la actual Comisión, constituida de
acuerdo con el RD de 24 de Abril de 1879, Barcelona, 1930.

AZZARITI, G., Successioni dei legittimali e successioni dei
legittimi, Torino, 1972.

BADOSA COLL, Ferran, Dret d'obligacions, Barcelona, 1990.

- vegeu Theodor KIPP, Derecho de Sucesiones.

BELTRAN DE HEREDIA Y CASTAÑO, J., El cumplimiento de
las obligaciones, Madrid, 1956.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, comentan ais
articles 1158 i 1159 CC, Comentarios al Código Civil y
Compilaciones forales, T. XVI, vol. I, dirigidos por Manuel
ALBALADEJO, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989.

276



- comentari als articles 1158 i 1159 CC, Comentario del Código
Civil, T. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991.

BINDER, Julius, Derecho de Sucesiones, T. K, vol, II, Traducido
de la segunda edición alemana y anotado conforme al derecho
español por José Luis LACRUZ BERDEJO, Barcelona, 1953.

BIONDI, Biondo, Sucesión testamentaria y donación, Trad, de M.
Fairén, Barcelona 1960.

BOCCHIOLA, M. - LANZILLO, R., Le successioni legittime,
Milano 1976-77.

BORRELL I SOLER, Antoni M.2, Derecho civil vigente en
Cataluña, T. V, Sucesiones por causa de muerte, Barcelona 1944
(2a. ed.).

BRANCÓS NUÑEZ, E., comentan a l'article 209 CS, dins
Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña, Barcelona,
1994.

BROCA Y MONTAGUT, Guillermo María de, Historia del
Derecho de Cataluña, especialmente del Civil, y Exposición de las
Instituciones de Derecho Civil del mismo territorio en relación con
el Código Civil de España y la Jurisprudencia, por... Ex-Decano
del Colegio de Abogados de Barcelona, vol. I, Barcelona, 1918 (ed.
facsímil 1985, Col. Textos jurídics catalans, Escriptors I/l,
Generalitat de Catalunya, Departament de justícia).

BROCA Y MONTAGUT, Guillermo María, - AMELL Y LLOPIS,
Juan, Instituciones del Derecho civil catalán vigente ó sea
exposición metódica y razonada de las leyes, costumbres y
jurisprudencia de los autores de la Antigua Audiencia del
Principado: completada con las doctrinas del Tribunal Supremo y
precedida de una introducción histórica por... Segunda edición
ampliada, corregida y adicionada con un repertorio alfabético. T.
I i T. II, Barcelona, 1886 (2a. ed.).

CADAFALCH Y BAGUÑÁ, Joaquín, Pontuario de las acciones,
Barcelona, 1856

277



- Sobre la sucesión hereditaria^ Madrid, 1862.

CALDERONE, Carmelo Renato, "Della successione legittima e dei
legittimali, arts. 536-586 del C.C.", dins de Commentario teorico-
practico al Codice Civile, dirigit per De Martino, Edizioni PEM,
Roma, 1976.

CÁMARA ALVAREZ, Manuel de la, "Estudio sobre el pago en
metálico de la legítima en el C.C.", dins de Centenario de la Ley
del Notariado, secc. 3a, vol. Io, Madrid, 1964.

- "El pago en metálico de la legítima de los hijos o descendientes
después de la Ley de 13 de mayo de 1981", A.R.A.J.L., núm. 11,
Madrid 1983.

CAMPS I ARBOIX, Joaquim de, Historia del Derecho catalán
moderno, Barcelona, 1980.

CANCERÉIS, Jacobus, Variarum Resolutionum Inris Caesarei,
Pontifìcii, et Municipalis Principatus Cathaloniae. Partes Prima,
Secunda et Tertia, Venetiis, 1642, Lugduni, 1670.

CANTELMO, Vinzenzo Ernesto, Fondamento e natura dei diritti
del legittimario, Camerino, 1972.

CARDELLACH Y BUSQUETS, Pablo, Jurisprudencia práctica o
fórmulas contractuales comentadas según las leyes comunes, y
según la Ley Hipotecaria, Barcelona, 1862.

CASTAÑS, F., "De la sucesión forzosa", RGLJ, 1860.

CASANOVAS MUSSONS, Anna, La relación obligatoria de
fianza, Barcelona, 1984.

- "Entorn de la Llei 9/1987, de 25 de maig, de successió intestada:
aspectes problemàtics", RJC, 1990.

- "Les donacions per causa de mort: la seva regulació en el Títol VI
del Codi de successions", dins el llibre de les Setenes Jornades de
Dret Català a Tossa, El nou Dret Successori a Catalunya, 24-26
de setembre de 1992, Ed. PPU, Barcelona, 1994.

278



CATA DE LA TORRE, Ramón M., La ley de sucesión forzosa y la
lib er tad testamentaria", Barcelona, 1886.

CICU, Antonio, Successione legittima e dei legittimari, Milano,
1943.

- Derecho de sucesiones, parte generai, Trad, de GONZALEZ
PORRAS (con extensas anotaciones de Derecho Español común y
foral por MANUEL ALBALADEJO), Barcelona, 1964.

CLARET, Pompeu, "La Ilegítima dels descendents a Catalunya",
RJC, 1935.

CLAVERO, Bartolomé, "Formación doctrinal contemporánea del
D° catalán de sucesiones: La primogenitura de la libertad" dins de
Materials de les III Jornades de Dret Català a Tossa: La reforma
de la Compilació. El sistema successori, Càtedra DURAN Y BAS,
Barcelona 1985.

COCA PAYERAS, Miguel, Apuntes de Derecho Civil:
Obligaciones, Barcelona, 1980.

COLL I RODÉS, Ramón, "De la successió dels impúbers en el dret
català", RJC, 1909-1910.

- "El Privilegi del Rey en Pere III de 1339", RJC, 1911.

- "Legado de parte de herencia", RJC, 1958.

- "La restauración del Dret català", RJC, 1980.

COMES, Josephus, Viridiarum artis notariatus sive tabellionum
viretum ex odoriferus doctorum et huiusce Artis Authorum ßoribus
quibusqiie optioribus compactum, sacraeque Romanae Rotae,
utriusque Senatus ajfluentibus a quis perutiliter saecundatum a ...
Centilliensi, Gerundae, 1704 (Tratado Teórico-Práctico del Arte
de la Notaría. Traducción libre de la obra que con el título de
Viridiarum artis notariatus escribió en latín D. José Comes, T. II,
Barcelona, 1828).

279



CONDOMINES VALLS, Francisco de A. - FAUS ESTEVE,
Ramon, Derecho civil especial de Cataluña. Ley de 21 de julio de
1960, Barcelona 1960.

CORBELLA, Arturo, Manual de Derecho catalán, Reus, 1906.

COROLEU, J. - PELLA Y PORGAS, José, Los fueros de Cataluña,
Barcelona, 1878.

COS SÍ O, Alfonso de, "Los derechos sucesorios del cónyuge
superviviente", RDP, 1957.

COTS I GORCHS, J., Consuetudines diócesis gerundensis, 1929.

CRISTÓBAL MONTÉS, Angel, El pago o cumplimiento de las
obligaciones, Ed. Tecnos, Madrid, 1986.

DA VILA GARCÍA, J., "Herederos y legitimarios en el Registro de
la propiedad", RCDI, 1943.

DE LOS MOZOS, José Luís, "La legítima en el Derecho Civil de
Cataluña y en los derechos forales de Vizcaya y Álava, después de
las últimas reformas", RDP, 1993.

DELGADO ECHEVERRÍA, Jesús, "La fianza", Elementos de
Derecho Civil, E, vol. 3 (vid. LACRUZ i altresj.

DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, Fundamentos de
Derecho Civil patrimonial, II, Las relaciones obligatorias (4a. ed.,
Madrid, 1993.

- "La filiación en el Derecho civil de Cataluña" ADC, 1962.

DISCURSOS en defensa del Derecho Catalán y de los demás
forales pronunciados por D. José MALUQUER DE TIRRELL, D.
Francisco SILVELA, D. Manuel DURAN Y BAS, D. José M.
PLANAS y CASALS, Barcelona, 1885.

DORAL, José Antonio, comentari a l'article 510 CC, Comentarios
al Código Civil y Compilaciones Forales, dirigidos por el Prof.
Manuel ALBALADEJO, T. VII, vol. I.

DURAN Y BAS, Manuel, Memoria acerca de las instituciones del
Derecho Civil de Cataluña, escrita de acuerdo con lo dispuesto en

280



el art. 4° del Real Decreto de 2 de Febrero de 1880, Barcelona,
1883.

ECOSURA Y DE LA ECOSURA, Rafaël de la, vegeu GALINDO
Y DE VERA, León.

ELIAS, José Antonio, Derecho Civil General y Forai de España,
T. I, Madrid - Barcelona, 1875.

ELIAS, José Antonio - FERRATER, Esteban de, Manual del
Derecho Civil vigente en Cataluña, ó sea resumen ordenado de las
disposiciones del Derecho real posteriores al Decreto llamado de
Nueva Planta y de las anteriores así del derecho municipal como
del canónico y romano aplicables a nuestras costumbres, T. I, T.
II, Barcelona, 1883 (2a Edició, arreglada por BACARDI, Alejandro
de).

ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de Legislación y
Jurisprudencia. Edición reformada y aumentada por
CARA VANTES, J. V., y GALINDO Y DE VERA, León, I,
Madrid, 1874.

ESPIALI ESPIAU, Santiago, El error en las disposiciones
testamentarias, Madrid, 1994.

- "La introducción de la costumbre en el título preliminar del
Código Civil de 1889" dins Asociación de Profesores de Derecho
Civil, Centenario del Código Civil, T. I, Madrid, 1990.

- "El usufructo vidual y la legítima de los descendientes", RJC,
1996.

FALGUERA PUIGURIGUER, Félix M.a, Formulario completo de
Notaria, Imprenta y Librería politécnica de Tomás Corchs, Segona
Edició, Barcelona, 1862.

- Apuntes de Notaría conformes con las explicaciones del
catedrático de la Universidad de Barcelona Dr. D. Félix María
Falguera, Barcelona, 1871.

- Conferencias de Derecho Catalán, dadas en el Ateneo
Barcelonés en 1870y 1880, conferència primera, Barcelona, 1889.

281



- vegeu Vicente GIBERT.

FAUS ESTEVE, R., vegeu CONDOMINES VALLS, F. de A.

FERNÁNDEZ COSTALES, Javier, El usufructo voluntario de
herencia, Madrid, 1991.

FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Francisco, "Nueva
regulación de la legítima en derecho catalán", La Llei, Gener, 1991.

FERRER ET NOGUÉS, Franciscus, Commentarla sive glossemata
ad utiliorem quadam ex Constìtutionibus Principatus Cathaloniae
incipientem 'Los impúber s', sub rubro de pupillaribus et aliis
substitutionibus, Ilerdae, 1618.

FERRER, Michaelis, Observantiarum Sacri Regii Cathaloniae
Senatus, Ilerdae, 1608.

FIGA FAURA, Luis, Manual de Derecho Civil catalan, Bosch casa
editorial, Barcelona, 1961.

- "Dos notas sobre preterición erronea de descendientes", RJC,
num. extr. 1970.

FINESTRES ET DE MONSALVO, Josephus, Praelectiones
cerverienses, sìve Commentarii Academici ad títulos Pandectorum
De Inofficioso testamento acfDe vulgar i et pupilari siibstitutione,
Cerveriae, 1752.

FOGUET, José, "La legítima en Cataluña. Tortosa", RGLJ, 1932.

FOLLIA CAMPS, Robert, "Cuándo es universal el albacea. La
revocación del testamento en la Compilación. La cláusula codicilar
y el derecho transitorio. Sentencia de 29 de septiembre de 1971",
dins de El Derecho civil catalán en la jurisprudencia, IX, Càtedra
Duran i Bas, Barcelona, 1971.

FONTANELLA, loannes Petrus, Decisionis Sacri Regii Senatus
Cathaloniae, Tomus Primus, Tomus Secundus, Lugduni, 1668.

- Tractatus de pactis nuptialibus sive de capitulis matrimonialibus,
Genevae, 1752.

282



FONTOVA I ESTEVA, Tomás, "La Ilegítima dels fills a
Catalunya", conferència feta a l'Acadèmia de Jurisprudència i
Legislació de Barcelona el 31 de gener de 1913, RJC, 1914.

FRANCESCH DE CERDÀ, Manuel, "Derecho a la legítima de los
descendientes en Cataluña", RJC, 1948.

FUENMAYOR CHAMPIN, A. de, "Intangibilidad de la legítima",
ADC, 1948.

GALINDO Y DE VERA, León, ECOSURA Y DE LA ECOSURA,
Rafael de la, Comentarios a la legislación hipotecaria de España y
ultramar, T. I, Madrid, 1889, T. II, Madrid, 1903.

GARCIA-BERNARDO LANDETA, Alfredo, "La preterición
formal y material, y la nulidad de la institución", ADC, 1969.

GARCIA CANTERO, G., comentan a l'article 510 CC, Comentario
del Código Civil, I, Ministerio de Justicia, Madrid 1991.

GARCIA VALDECASAS, Guillermo, "La legítima como cuota
hereditaria y como cuota de valor", RDP, 1963.

GASSIOT i MAGRET, J., Comentarios a la Compilación de
Derecho Civil especial de Cataluña, Barcelona, 1980 (2a. ed.).

GETE-ALONSO Y CALERA, Carmen, comentaris a l'article 256 a
264 CDCC, dins de Comentarios al Código Civil y Compilaciones
forales, dirigidos por ALBALADEJO GARCÍA, Manuel, T.
XXXIX, vol. 3°, Ed. Revista de Derecho privado/Edit. de Derecho
reunidas, Madrid, 1986.

- "Las garantías hipotecarias del legado. Examen de la anotación
perventiva de legado", RJC, 1981.

GIBERT, Vincentius, Theorica aris notariae, Barcinonae, 1772.

- Teórica del arte de Notaría, escrita en latín por D. Vicente
Gibert, y traducida al castellano por D. Eugenio TAPIA, ilustrada
por el Dr. D. Félix M.aFALGUERA, Barcelona, 1875 (3a. ed.).

283



GINOT LLOBATERAS, Francisco, "La responsabilidad del
heredero simple por deudas y legados en el Derecho común y
foral", ADC III, 1950.

GIORGIANNI, Michele, La obligación. La parte general de las
obligaciones, Traducció d'Evelio VERDERA Y TUELLS,
Barcelona, 1958.

GITRAMA, Manuel, La administración de la herencia en el
Dr echo Español, Madrid, 1950.

GOMEZ MORAN, L., "De la legítima y los legitimarios", ROD,
1954.

GOMEZ RODRIGUEZ, T., "Observaciones al Proyecto de la Ley
Hipotecaria", RGLJ, 1860.

GONZALEZ COLLADO, S., "El legitimario no es sucesor",
AAMN, m, Madrid, 1964.

GONZALEZ GARCÍA, J., Responsabilidad del heredero y
derechos de los acreedores sobre el patrimonio hereditario,
Madrid, 1989.

GONZÁLEZ PALOMINO, losé, "El acrecimiento en la mejora",
Estudios de arte menor sobre derecho sucesorio, IX, AAMN.,
Madrid, 1948.

GONZÁLEZ PORRAS, José Manuel, "La sucesión de los
impúberes en la Compilación de Derecho Civil de Cataluña", ADC,
1973.

GUILARTE ZAPATERO, Vicente, comentari alsa articles 1822 a
1826 CC, Comentario del Código Civil, II, Ministerio de Justicia,
Madrid, 1991.

HERNÁNDEZ MORENO, Alfonso, El pago de tercero, Barcelona,
1983.

JÖRS, Paul, Derecho Privado Romano, Edición refundida por
Wolfang KUNKEL. Traducción de la segunda edición alemana por
L. Pietro Castro, Barcelona, 1965.

284



JOU MIRABENT, Lluís, Comentari als articles 350 a 376 del Codi
de Successions, dins de Comentarios al Código de Sucesiones,
Barcelona, 1994.

KIPP, Theodor, Derecho de Sucesiones por... Traducción de la
Decimoprimera revisión de Helmut COING con estudios de
comparación y adaptación a la legislación y jurisprudencia
españolas por Ramón M.a ROCA SASTRE, Registrador de la
propiedad y Notario. Segunda edición al cuidado de Luis PUIG
FERRIOL..., y Fernando BADOSA COLL, Barcelona, 1976 (T. V,
vol. 1 y 2 del Tratado de Derecho Civil, ENNECCERUS - KIPP -
WOLFF).

LACAL, Pascual, "Herederos legitimarios", RCDI, 1945.

LACRUZ BERDEJO, José Luis, - SANCHO REBULLIDA, F. de
A.-LUNA SERRANO, A. - DELGADO ECHEVERRÍA, J. -
RIVERO HERNÁNDEZ, F. - RAMS ALBESA, J., Elementos de
Derecho Civil, II, Derecho de obligaciones, vol. l, Parte General
del contrato, Bosch, Barcelona, 1994.

- SANCHO REBULLIDA, F. de A., Elementos de Derecho civil
patrimonial, T. V, Derecho de Sucesiones., José Maria Bosch,
Editor S.A., Barcelona, 1993.

- "El Congreso Nacional de Derecho Civil de 1946", ADC, 1948.

- vegeu BINDER.

LALAGUNA DOMÍNGUEZ, Enrique, "La venta de herencia en el
Código Civil", Estudios homenaje Santacruz Teijeiro, Valencia,
1974.

LARENZ, Karl, Derecho de obligaciones, T. II, traducció i notes
de Jaime SANTOS BRIZ, Editorial Revista de Derecho privado,
Madrid, 1958.

LASSO GAITE, Juan Francisco, Crónica de la Codificación
española: La Codificación civil, voi. I i II, Madrid, 1979.

LLIBRE DEL II CONGRÉS JURÍDIC CATALÀ, IV Ponencia
(diversos autors), Barcelona, 1960.

285



LÓPEZ BURNIOL, Juan José, "Las limitacions a la facultat de
disposició" dins de La Reforma de la Compilació: El sistema
successori, Materials de les III Jornades de Dret Català a Tossa,
Càtedra Duran i Bas, Tossa de Mar 26-29 de setembre de 1984.

- Comentari a l'article 69 CS, dins Comentarios al Código de
Sucesiones de Cataluña, I, Barcelona, 1994.

LOPEZ UCEDA, José, "Algo sobre heredamientos forzosos:
legítimas y preterición", La Notaría, 1945.

LÓPEZ, M., "Referencia de los derechos legitimarios", La Notaría,
1893.

LOSCERTALES de VALDEAVELLANO, Pilar, Costumbres de
Lérida, Barcelona, 1946.

LUNA SERRANO, Agustín, comentan als article 1089 i 1090 CC,
dins de Comentario al Códico Civil, T. II, Ministerio de Justicia,
Madrid, 1991.

MAGARIÑOS BLANCO, Victorio, "El régimen de separación de
bienes en Cataluña" en Estudios jurídicos sobre la mujer catalana,
Barcelona 1971.

MALUQUER I ROSÉS, Joan, El Dret civil català avui vigent,
Barcelona, 1962.

MALUQUER I VILADOT, Juan, Derecho civil especial de
Barcelona y su término, Barcelona, 1889.

- "Derecho de acrecer entre coherederos", RJC, 1901.

MANRESA Y NAVARRO, José Maria, Comentarios, al Código
Civil español, IV, Madrid, 1972.

MAÑUECO, Gabriel, "La legítima catalana y el impuesto de
Derechos Reales", RCDI, 1941.

MARQUILLES, Jacobus de, Commentarla Jacobí de Mar quilles
super Usaticis Barcinonensis, Barcinonae, 1505.

MARTI MIRALLES, Joan, "Sobre la cuarta marital. Sobre el art.
811 CC. Sobre la legítima. Dictámenes", RJC, 1954.

286



MENGONI, Luigi, Successioni per causa di morte. Parte speziale.
Successione necessaria, Milan 1967.

MIERES, Thomas, Apparatus super Constitutionibus Curiarum
Generalium Cathaloniae per... in Decretis licentiatum et
iurisperitum Gerundensem editi. Pars Prima. Pars Secunda. Typis
et aere Sebastiani à Comellas, Barcinoiiae, 1621.

MIRAMBELL ABANCO, Antoni, "Els llegats. La nova regulació
segons la llei 40/1991 de 30 de desembre, Codi de Successions per
causa de mort en el Dret Civil de Catalunya", Setenes Jornades de
Dret Català a Tossa. El nou dret successori a Catalunya, 24-26 de
setembre de 1992, Barcelona, 1994.

- SALVADOR CODERCH, Pablo., comentari a l'article 1 CDCC,
dins Cometarios al Código Civil y Compilaciones for ales, dirigits
per Manuel ALBALADEJO GARCÍA, T. XXVÏÏ, vol. 1, Madrid,
1981.

MORELL Y TERRY, José, Comentarios a la Ley Hipotecaria, IV,
Madrid, 1928 (2a. ed.).

MOZOS, José Luis de los, "La partición de la herencia por el
propio testador", RDN, 1960.

MUCIUS SCAEVOLA, Quintus, Código Civil comentado y
concordado,lX, Madrid, 1948.

MULLERAT i BALMAÑA, Ramon M.a, "De la possibilitat de
pagar la Ilegítima catalana en béns o diner", RJC, 1971.

- La cuarta trebeliánica, treball patrocinat per la "Càtedra Duran y
Bas", Barcelona 1971.

NAVARRO AZPEITIA, Fausto, "Asignación para pago y
concreción en garantía de legítimas", La Notaría, 1945.

NUSSBAUM, T., Tratado de Derecho Hipotecario Alemán,
Traducció de W. ROCES, Madrid, 1929.

O'CALLAGHAN MUÑOZ, Javier, "Acción procesal del legitimario
en el Derecho civil catalán de reclamación de legítima, antes de la

287



acptación de la herencia por el heredero", RJC, 1971 (també dins
Estudios sobre la legítima catalana, Barcelona, 1973.

- Comentan als articles 167 i 183 CDCC, dins Comentarios al
Código Civil y Compilaciones /orales, dirigits per Manuel
ALBALADEJO GARCÍA, T. XXIX, vol. l, Madrid, 1982.

- "La inoficiosidad legitimaria" RJC, 1971.

- "La acción de suplemento de legítima", RJC, 1976.

- "La renúncia a la legítima" dins Libro homenaje a Ramón Maria
Roca Sastre, III, Madrid 1976.

OLIBANUS, Antonius, Praxis sive Commentariorum de
actionibus, Barcinonae, 1606.

OLIVER, Bienvenido, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca
y Valencia, T. IV, Madrid, 1881.

ORTEGA PARDO, Gregorio, "Heredero testamentario y heredero
forzoso", ADC, 1950.

- Naturaleza jurídica del llamado Legado en lugar de legítima,
Inst. Nac. de Estudios Jurídicos, Madrid, 1945.

OTERO VALENTÍN, Julio, Anticipos de legítima, Valladolid,
1981.

PACCHIONI, Giovanni, Diritto civile italiano, parte seconda, voi.
I (Diritto delle obbligazioni. Delle obligazioni en generale),
Padova, 1935.

PARA MARTÍN, Antonio, "Legítima y sucesión intestada", dins de
Setenes Jornades de Dret català a Tossa, El nou Dret successori a
Catalunya, 24-26 de setembre de 1992, Barcelona, 1994.

PAZ-ARES, Cándido, comentari a l'article 1170 CC, Comentario
del Código Civil, T. II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991.

PEGUERA, Ludovicus de, Decisiones aureae in acuì practico
freqüentes, Tomo I, Barcinone 1605, i Tomo II, Barcelona 1611.

288



PELLA Y FORGAS, José, Derecho Civil de Cataluña, III,
Barcelona, 1943 (2a. ed.).

- vegeu COROLEU.

PEÑA BERNALDO DE QUIROS, Manuel, "La herencia y las
deudas del causante", dins Tratado práctico y crítico de derecho
civil, T. 61, vol. l, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos,
Madrid, 1967.

- "Naturaleza jurídica de la legítima", ADC, 1985 i ADC, 1986.

PÉREZ GONZÁLEZ, Blas, ALGUER, José, notes d'adaptació al
Tratado de Derecho Civil T. I, vol. I, Parte General,p&r LUDWIG
ENNECCERUS, Barcelona, 1953 (2a. ed.).

PÉREZ MAYNAR, David, comentari a l'article 348 CS, dins
Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña, T. II,
Barcelona, 1994.

PÉREZ TORRENTE, José Antonio, "El suplemento de legítima en
la Compilación y en la Ley Hipotecaria", RJC, 1972.

- "El suplemento de legítima en la Compilación y la Ley
Hipotecaria", dins Estudios sobre la legítima catalana, Cátedra
Duran y Bas, Barcelona, 1973.

PERMANYER i AYATS, Juan José, Proyecto de Apéndice al
Código Civil, aprobado por la Comisión de Codificación de dicho
territorio, siendo ponente el vocal..., y sometido ante la misma a
nueva revisión, Barcelona, 1915.

PINOL i AGULLÓ, José, "Determinación de la legítima en
Cataluña", RJC, 1951.

POAL Y JOFRESA, José, "¿La legítima catalana afecta al tercero
de derecho inscrito?", dins Estudios jurídicos y notariales,
Barcelona, 1889.

POLACCO, Vittorio, Le obbigazioni nel Diritto civile italiano, T.
I, Roma, 1915 (2a. ed.).

289



PORPETA CLÉRIGO, Florencio, "Naturaleza jurídica de la
legítima" dins Estudios de Derecho Sucesorio, Conferencias del
Colegio de Notaría de Barcelona, publicats pel Collegi de Notaris
de Barcelona, Barcelona, 1946.

POTHLER, Robert Joseph, Traité des obligations, t. I i II, en
Oeuvres de..., París, 1825 (rep. anast. Barcelona, 1974).

Proyecto de Compilación del Derecho Civil especial de Cataluña,
Barcelona, 1955.

PUIG BRUTAU, José, "Naturaleza jurídica de las legítimas en el
Derecho común y en el foral", Estudios de Derecho privado II, de
Ramón M.a ROCA SASTRE, Madrid, 1948.

- Fundamentos de Derecho Civil, T.I, vol. ÏÏ, Derecho General de
las obligaciones, Ed. Bosch, Barcelona, 1976, T. V.(segona
edició), vol. I, Derecho de sucesiones, Barcelona, 1977.

PUIG FERRIOL, Luis, El albaceazgo, Barcelona, 1967

- "Institución de heredero por fìducairio", RJC, 1964.

- "Computación de la legítima", RJC, 1911

- Comentan a l'article 65 CDCC, Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, dirigidos por el Prof. Manuel
ALBALADEJO, T. XXVII, vol. 2, Madrid, 1981.

- ROCA TRIAS, Encarnación, Fundamentos del Derecho Civil de
Cataluña, T. III, Derecho Sucesorio catalán, vol. 2, Barcelona,
1980.

- ROCA TRIAS, Encarnación, Institucions del Dret Civil de
Catalunya. Dret de Successions II, Valencia, 1992 (4a. ed.).

PUIG SALELLAS, José M.a, "Notes sobre l'eventual reforma de la
Ilegítima", dins La reforma de la Compilado: el sistema
successori. Materials de les III Jornades de Dret Català a Tossa,
Càtedra Duran i Bas, Tossa de Mar 26-29 de setembre de 1984.

290



- "Sobre el albaceazgo en la Compilación catalana y en el Código
Civil. Comentario a la sentencia de 26 de febrero de 1971", dins El
derecho civil catalán en la jurispudencia, T. IX, Barcelona, 1973.

- "Sobre preterición no errónea y desheredación injusta", RJC,
1975.

RAMS ALBESA, Joaquín, comentan als articles 1131 a 1136 CC,
Comentan del Código Civil, Madrid, 1991.

REAL PÉREZ, Alicia, Intangibilidad cualitativa de la legítima,
Madrid, 1988.

ROCA SASTRE, Ramón M.a, Derecho Hipotecario, t. III, (sisena
edició), Madrid, 1968.

- "L'heretament fiduciari al Pallars Sobirà", conferencia inserta en el
volum Varietats comarcals del Dret Civil català, Acadèmia de
Jurisprudencia i Legislació de Catalunya, Barcelona, 1934.

- "Naturaleza jurídica de la legítima (Teoria de la 'débita pars
valoris bonorunï)", RDP, 1944.

- "La adquisición y la repudiación de la herencia en el derecho
común y en el derecho foral", dins Estudios de Derecho privado, II,
Madrid, 1948.

- "El legado de parte aliquota. Los legados y la cláusula codicilar en
Cataluña", dins Estudios de Derecho privado, II, Madrid, 1951.

- "Problemas de la venta de herencia", AAMN, 1953.

- "La compatibilidad de la detracción de la cuarta falcidia y la
legítima", RJC, 1958.

- "La sucesión abintestato de los impúberes i la reserva del artículo
811 del C.C. antes de entrar en vigor la Compilación catalana",
RJC, 1965.

- "L'herència jacent, Construccions jurídiques sobre la seva
titularitat", dins Estudios sobre Sucesiones, I, Instituto de España,
Madrid, 1981.

291



- "Los elementos componentes de la Compilación. Conferencia
pronunciada en el curso magistral de noviembre y diciembre de
1960 sobre la Compilación del Derecho civil de Cataluña", dins
Estudios sobre Sucesiones, T. I, Instituto de España, Madrid, 1981.

- vegeu KIPP.

ROCA TRIAS, Encama, Natura i contingut de la Ilegítima en el
dret civil català, Barcelona, 1975.

- "Configuración jurídica de la legítima en el Derecho catalán" dins,
Estudios sobre la legítima catalana, Barcelona 1973.

- "Extinción de la legítima" en Estudios sobre legítima catalana,
Barcelona 1973.

- Comentari als articles 122 a 161 CDCC, dins de Comentarios al
código civil y Compilaciones forales, dirigides per Manuel
ALBALADEJO, T. XXVIII, vol. 2, Madrid, 1982.

- Comentan ais articles 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 i 141 de
la CDCC, dins de Comentaris a les Reformes del Dret Civil de
Catalunya, v. I, Barcelona, 1987.

- vegeu PUIG FERRIOL.

ROMANÍ Y PUIGDENGOLAS, Francisco, Introducción al estudio
del sistema hipotecario español, Barcelona, 1887.

ROMANÍ Y PUIGDENGOLAS, Francisco, TRIAS y GIRO, Juan
de Dios, Anteproyecto de Apéndice al Código Civil para el
Principado de Cataluña que presentan à la Comisión especial
constituida con arreglo al real decreto de 24 de junio de 1899.,.,
Barcelona, 1903.

RUBÍES MALLOL, Joan, Comentan a l'article 315 CS, dins
Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña, T. II,
Barcelona, 1994.

RUIZ-RICO RUIZ-MORÓN, Júlia, Comentari a l'article 899 CC,
dins Código Civil, Doctrina y Jurisprudencia, T. III, comentaris

292



dirigits per ALBÁCAR LÓPEZ, José Luís, CASTRO GARCÍA,
Jaime de, Madrid, 1991.

SAGUER OLIVET, B., "Naturaleza jurídica de la legítima en
Cataluña", RDP, 1918.

SALVADOR CODERCH, Pablo, "El artículo 1.090 del Código
Civil", RJC, 1978.

- "El Proyecto de Código Civil de 1851, y el Derecho civil catalán",
RJC, 1980.

- Comentari a l'article 351 CDCC, dins Comentarios al Código
Civil y Compilaciones For ales, dirigits per Manuel ALBALADEJO
GARCÍA, T. XXX, vol. l, Madrid, 1981.

- Comentan ais articles 250 i 251 CDCC, Comentarios al Código
Civil Y Compilaciones Forales", T. XXIX, vol. m, Madrid, 1982.

- "La Compilación y su historia. Los presupuestos políticos y
culturales de la Compilación de Derecho civil de Cataluña", dins La
Compilación y su historia. Estudios sobre la codificación y la
interpretación de las leyes, Barcelona, 1985.

- "El usufructo vidual intestado en el Derecho catalán", RJC, 1986.

- vegeu MIRAMBELL ABANCÓ, Antonio.

SANTAMARÍA, Victorino, "Situación legal del legitimario en
Cataluña para el cobro de su legítima", RGLJ, 1899.

SANCHO REBULLIDA, F. de A., comentan als articles 1209 i
1210 CC, dins de Comentario del Código Civil, Ministerio de
Justicia, Madrid, 1991.

ir-. r

SOLER Y CASTELLO, F., Tratado completo de Legislación
Hipotecaria, Madrid, 1882.

SOLS GARCIA, Pedro, "El heredero. Ideas para su estudio", RCDI,
1944.

SOTO NIETO, Francisco, "Principios sucesorios vigentes en el
Derecho civil especial de Cataluña", RDP, 1985.

293



SUAREZ SANCHEZ-VENTURA, "Naturaleza de la legítima y
pago en metálico", La Ley, 1984.

TORRALBA SORIANO, "El derecho civil desde la codificación
hasta el tiempo presente", RGLJ, 1975.

TRISTANY BOFILL, Bonaventura de, Sacri Supremi Regii
Cathaloniae Senatus decisions, autore..., Tomus tertius,
Barcinonae, 1701.

URIARTE BERASÁTEGUI, José, "Revisión de ideas: Legítima
catalana", RODI, 1950.

VALLET de GOYTISOLO, Joan B., "Apuntes de Derecho
Sucesorio. Posición y derechos de los legitimarios en el Código
Civil", ADC, 1951, 1954, 1955, Edició separada, Madrid 1955.

- Limitaciones del Derecho sucesorio a la facultad de disponer:
Las legítimas, Tomo I, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos,
Madrid 1974.

- "Notas críticas sobre la pretendida distinción entre cuota de
reserva y cuota de legítima", ADC, 1965.

- "El deber formal de instituir herederos a los legitimarios, y el
actual régimen de la preterición en los derechos civiles españoles",
ADC, 1969.

- "Contenido cualitativo de la legítima de los descendientes en el
Código Civil", ADC, 1970.

- "Contenido cualitativo de las legítimas de los descendientes en el
Código Civil", ADC, 1970.

- "Contenido cualitativo de las legítimas en Cataluña antes y
después de la Compilación", RJC, 1971.

- "Aspecto cuantitativo de las legítimas", ADC, 1971.

- "Atribución, concreción del contenido y extinción de las
legítimas", ADC, 1972.

- "Los complementos de la legítima", ADC, 1973.

294



- "Cautelas de opción compensatoria de la legítima", dins Estudios
de Derecho Sucesorio, vol. 3, Madrid. 1981.

- "Aclaraciones acerca de la naturaleza de la legítima", ADC, III,
1986.

- "Observaciones en torno a la naturaleza de la legítima", ADC, I,
1986.

VALLET MAS, José M.a, "La protección contra gravámenes
cuantitativos de la legítima y la Cautela Socini en la Compilación
catalana", dins Estudios jurídicos sobre la legítima catalana,
Cátedra Duran i Bas, Barcelona 1973.

- "Problemas que plantea el pago de la legítima" dins el Llibre del II
Congrés Jurídic Català.

VATTIER FUENZALIDA, "El pago en metálico de la legítima a los
descendientes", RDP, 1983.

VIRGILI SORRIBES, Francisco, "Heredero forzoso y heredero
voluntario: su condición jurídica (El llamado heredero forzoso no
es heredero)", RCDI, 1945.

VIVES I CEBRIÀ, Pedro Nolasco, Traducción al castellano de los
Usages y demás Derechos de Cataluña, que no están derogados, o
no son manifiestamente inútiles, T. I, Lib. IV, T. V, Barcelona,
1861.

- Ob secaciones sobre algunos artículos del Proyecto de Código
Civil de España que tienen mira a la cuota de legítima y al modo
de pagarla, Barcelona, 1862

VOCI, Pasquale, Diritto ereditario romano, vol. Il, Parte Speciale,
Successione ab intestato; Successione testamentaria, Milano,
1963.

WOLFF, Martin, Tratado de Derecho Civil, T. III, vol. II, Derecho
de cosas, Segona edició, traduïda per Blas PÉREZ GONZÁLEZ i
José ALGUER, Ed. Bosch, Barcelona, 1971.



XAMMAR, loannes Paulus, Reriim hidicatariim in Sacro Regio
Senatu Cathaloniae, Barcinonae, 1657.

296







rn=L/C




	TNCC1de3.pdf
	TNCIC00001.pdf
	TNCIC00002.pdf
	TNCIC00003.pdf
	TNCIC00004.pdf
	TNCIC00005.pdf
	TNCIC00006.pdf
	TNCIC00007.pdf
	TNCIC00008.pdf
	TNCIC00009.pdf
	TNCIC00010.pdf
	TNCIC00011.pdf
	TNCIC00012.pdf
	TNCIC00013.pdf
	TNCIC00014.pdf
	TNCIC00015.pdf
	TNCIC00016.pdf
	TNCIC00017.pdf
	TNCIC00018.pdf
	TNCIC00019.pdf
	TNCIC00020.pdf
	TNCIC00021.pdf
	TNCIC00022.pdf
	TNCIC00023.pdf
	TNCIC00024.pdf
	TNCIC00025.pdf
	TNCIC00026.pdf
	TNCIC00027.pdf
	TNCIC00028.pdf
	TNCIC00029.pdf
	TNCIC00030.pdf
	TNCIC00031.pdf
	TNCIC00032.pdf
	TNCIC00033.pdf
	TNCIC00034.pdf
	TNCIC00035.pdf
	TNCIC00036.pdf
	TNCIC00037.pdf
	TNCIC00038.pdf
	TNCIC00039.pdf
	TNCIC00040.pdf
	TNCIC00041.pdf
	TNCIC00042.pdf
	TNCIC00043.pdf
	TNCIC00044.pdf
	TNCIC00045.pdf
	TNCIC00046.pdf
	TNCIC00047.pdf
	TNCIC00048.pdf
	TNCIC00049.pdf
	TNCIC00050.pdf
	TNCIC00051.pdf
	TNCIC00052.pdf
	TNCIC00053.pdf
	TNCIC00054.pdf
	TNCIC00055.pdf
	TNCIC00056.pdf
	TNCIC00057.pdf
	TNCIC00058.pdf
	TNCIC00059.pdf
	TNCIC00060.pdf
	TNCIC00061.pdf
	TNCIC00062.pdf
	TNCIC00063.pdf
	TNCIC00064.pdf
	TNCIC00065.pdf
	TNCIC00066.pdf
	TNCIC00067.pdf
	TNCIC00068.pdf
	TNCIC00069.pdf
	TNCIC00070.pdf
	TNCIC00071.pdf
	TNCIC00072.pdf
	TNCIC00073.pdf
	TNCIC00074.pdf
	TNCIC00075.pdf
	TNCIC00076.pdf
	TNCIC00077.pdf
	TNCIC00078.pdf
	TNCIC00079.pdf
	TNCIC00080.pdf
	TNCIC00081.pdf
	TNCIC00082.pdf
	TNCIC00083.pdf
	TNCIC00084.pdf
	TNCIC00085.pdf
	TNCIC00086.pdf
	TNCIC00087.pdf
	TNCIC00088.pdf
	TNCIC00089.pdf
	TNCIC00090.pdf
	TNCIC00091.pdf
	TNCIC00092.pdf
	TNCIC00093.pdf
	TNCIC00094.pdf
	TNCIC00095.pdf
	TNCIC00096.pdf
	TNCIC00097.pdf
	TNCIC00098.pdf
	TNCIC00099.pdf
	TNCIC00100.pdf
	TNCIC00101.pdf
	TNCIC00102.pdf
	TNCIC00103.pdf
	TNCIC00104.pdf
	TNCIC00105.pdf
	TNCIC00106.pdf
	TNCIC00107.pdf
	TNCIC00108.pdf
	TNCIC00109.pdf
	TNCIC00110.pdf
	TNCIC00111.pdf
	TNCIC00112.pdf
	TNCIC00113.pdf
	TNCIC00114.pdf
	TNCIC00115.pdf
	TNCIC00116.pdf
	TNCIC00117.pdf
	TNCIC00118.pdf
	TNCIC00119.pdf
	TNCIC00120.pdf
	TNCIC00121.pdf
	TNCIC00122.pdf
	TNCIC00123.pdf
	TNCIC00124.pdf
	TNCIC00125.pdf
	TNCIC00126.pdf
	TNCIC00127.pdf

	TNCC2de3.pdf
	TNCIC00002.pdf
	TNCIC00128.pdf
	TNCIC00129.pdf
	TNCIC00130.pdf
	TNCIC00131.pdf
	TNCIC00132.pdf
	TNCIC00133.pdf
	TNCIC00134.pdf
	TNCIC00135.pdf
	TNCIC00136.pdf
	TNCIC00137.pdf
	TNCIC00138.pdf
	TNCIC00139.pdf
	TNCIC00140.pdf
	TNCIC00141.pdf
	TNCIC00142.pdf
	TNCIC00143.pdf
	TNCIC00144.pdf
	TNCIC00145.pdf
	TNCIC00146.pdf
	TNCIC00147.pdf
	TNCIC00148.pdf
	TNCIC00149.pdf
	TNCIC00150.pdf
	TNCIC00151.pdf
	TNCIC00152.pdf
	TNCIC00153.pdf
	TNCIC00154.pdf
	TNCIC00155.pdf
	TNCIC00156.pdf
	TNCIC00157.pdf
	TNCIC00158.pdf
	TNCIC00159.pdf
	TNCIC00160.pdf
	TNCIC00161.pdf
	TNCIC00162.pdf
	TNCIC00163.pdf
	TNCIC00164.pdf
	TNCIC00165.pdf
	TNCIC00166.pdf
	TNCIC00167.pdf
	TNCIC00168.pdf
	TNCIC00169.pdf
	TNCIC00170.pdf
	TNCIC00171.pdf
	TNCIC00172.pdf
	TNCIC00173.pdf
	TNCIC00174.pdf
	TNCIC00175.pdf
	TNCIC00176.pdf
	TNCIC00177.pdf
	TNCIC00178.pdf
	TNCIC00179.pdf
	TNCIC00180.pdf
	TNCIC00181.pdf
	TNCIC00182.pdf
	TNCIC00183.pdf
	TNCIC00184.pdf
	TNCIC00185.pdf
	TNCIC00186.pdf
	TNCIC00187.pdf
	TNCIC00188.pdf
	TNCIC00189.pdf
	TNCIC00190.pdf
	TNCIC00191.pdf
	TNCIC00192.pdf
	TNCIC00193.pdf
	TNCIC00194.pdf
	TNCIC00195.pdf
	TNCIC00196.pdf
	TNCIC00197.pdf
	TNCIC00198.pdf
	TNCIC00199.pdf
	TNCIC00200.pdf
	TNCIC00201.pdf
	TNCIC00202.pdf
	TNCIC00202b.pdf
	TNCIC00203.pdf
	TNCIC00204.pdf
	TNCIC00205.pdf
	TNCIC00206.pdf
	TNCIC00207.pdf
	TNCIC00208.pdf
	TNCIC00209.pdf
	TNCIC00210.pdf
	TNCIC00211.pdf
	TNCIC00212.pdf
	TNCIC00213.pdf
	TNCIC00214.pdf
	TNCIC00215.pdf
	TNCIC00216.pdf
	TNCIC00217.pdf
	TNCIC00218.pdf
	TNCIC00219.pdf
	TNCIC00220.pdf
	TNCIC00221.pdf
	TNCIC00222.pdf
	TNCIC00223.pdf
	TNCIC00224.pdf
	TNCIC00225.pdf
	TNCIC00226.pdf
	TNCIC00227.pdf
	TNCIC00228.pdf
	TNCIC00229.pdf
	TNCIC00230.pdf
	TNCIC00231.pdf
	TNCIC00232.pdf
	TNCIC00233.pdf
	TNCIC00234.pdf
	TNCIC00235.pdf
	TNCIC00236.pdf
	TNCIC00237.pdf
	TNCIC00238.pdf
	TNCIC00239.pdf
	TNCIC00240.pdf
	TNCIC00241.pdf
	TNCIC00242.pdf
	TNCIC00243.pdf
	TNCIC00244.pdf
	TNCIC00245.pdf
	TNCIC00246.pdf
	TNCIC00247.pdf
	TNCIC00248.pdf
	TNCIC00249.pdf
	TNCIC00250.pdf
	TNCIC00251.pdf
	TNCIC00252.pdf
	TNCIC00253.pdf
	TNCIC00254.pdf
	TNCIC00255.pdf
	TNCIC00256.pdf
	TNCIC00257.pdf
	TNCIC00258.pdf
	TNCIC00259.pdf
	TNCIC00260.pdf
	TNCIC00261.pdf
	TNCIC00262.pdf
	TNCIC00263.pdf
	TNCIC00264.pdf
	TNCIC00265.pdf
	TNCIC00266.pdf

	TNCC3de3.pdf
	TNCIC00002.pdf
	TNCIC00267.pdf
	TNCIC00268.pdf
	TNCIC00269.pdf
	TNCIC00270.pdf
	TNCIC00271.pdf
	TNCIC00272.pdf
	TNCIC00273.pdf
	TNCIC00274.pdf
	TNCIC00275.pdf
	TNCIC00276.pdf
	TNCIC00277.pdf
	TNCIC00278.pdf
	TNCIC00279.pdf
	TNCIC00280.pdf
	TNCIC00281.pdf
	TNCIC00282.pdf
	TNCIC00283.pdf
	TNCIC00284.pdf
	TNCIC00285.pdf
	TNCIC00286.pdf
	TNCIC00287.pdf
	TNCIC00288.pdf
	TNCIC00289.pdf
	TNCIC00290.pdf
	TNCIC00291.pdf
	TNCIC00292.pdf
	TNCIC00293.pdf
	TNCIC00294.pdf
	TNCIC00295.pdf
	TNCIC00296.pdf
	TNCIC00297.pdf
	TNCIC00298.pdf
	TNCIC00299.pdf
	TNCIC00300.pdf
	TNCIC00302.pdf


