
1.1.2.- La vigència de l'acreixement "necessari" en el Dret civil català
Com hem dit, i a diferencia del que va succeir en el Dret de Castella1178, l'acreixement

necessari sempre ha estat vigent a Catalunya, si bé durant un breu període de temps -durant la II
República- es va independitzar del principi "nemo pro parte", restringint-se a l'acreixement
necessari entre disjunts.

Efectivament, la vigència de l'acreixement "necessari" es va mantenir a Catalunya a
conseqüència de l'aplicació del Dret Romà com a Dret Supletori -que no venia exceptuat en
aquesta matèria per cap disposició de caràcter general per a tot el Principat- amb el manteniment
per tant del principi "nemo pro parte" d'acord amb la interpretació que d'ell van fer els juristes
del "ius commune"1179. Així, CÀNCER assenyalava que l'hereu instituït en una quota hereditària,

1178 Va ser una qüestió molt discutida entre els juristes castellans dels segles XVI a XIX si després de
l'Ordenamiento de Alcalá i de la Novísima Recopilación va mantenir-se la vigència dels principis romans continguts en
les Partidas, -concretament del "nemo pro parte"-, ja que la Ley la. del títol XIX del citat Ordenament -que va passar
després a ser la ley la., titulo II, libro V del Ordenamiento Real de Castilla o de MONT ALVO, del títol IV, libro V de
la Nueva Recopilación, ideï títol XVIII del libro X de la Novísima- va establir que ".. .y mandamos que el testamento
que en la forma susodicha fuera ordenado, valga en cuanto a las mandas y otras cosas que en él se contienen, aunque
el testador no haya hecho heredero alguno; y entonces herede aquel que según derecho y costumbre de la tierra había
de heredar en caso que el testador no hiciere testamento, y cúmplase el testamento..." Estava clara, per tant, la
innecessarietat d'institució d'hereu per a la validesa del testament. I, lògicament, si l'hereu no acceptava, no per això
esdevenien ineficaces les disposicions testamentàries. En conseqüència, el principi "nemo pro parte" -si s'entenia que
seguia vigent- havia de tenir un significat formalment diferent que el que tenia en el Dret Romà: la incompatibilitat
respecte a la successió intestada es referia no al testament sinó a l'hereu testamentan. I així ho varen entendre alguns
juristes castellans. No obstant, d'altres van anar més lluny, considerant que la citada disposició havia abolit no tan sols
el principi de necessitat d'institució d'hereu per a la validesa del testament, sinó també els altres principis successoris
romans, entre ells el "nemo pro parte". I podem dir que mentre en els juristes del "ius commune" predominà la primera
tendència, en els autors castellans del segle XIX, a conseqüència de la seva posició crítica respecte al Dret Romà,
prevalia la segona tesi, el que es va manifestar tant en el Pr. 1851 (art. 553.2: "Puede también deferirse (l'herència) de
ma misma per sona, en una parte por la voluntad del hombre, y en otra por la disposición de la ley"'}, com en el Codi
Civil de 1889, en el que l'art. 658.3 Ce disposà que la successió "Podrá también deferirse en una parte por disposición del hombre,
yen oirá por disposición de la ley", i, l'art. 764 preveu que "El testamento será válido aunque no contenga institución de
heredero, o ésta no comprenda la totalidad de los bienes, y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz
de heredar. En estos casos se cumplirán ¡as disposiciones testamentarias hechas con arreglo a las leyes, y el remanente
de los bienes pasará a los herederos legítimos". Sobre la vigència del principi "nemo pro parte" en el Dret de castellà,
vegeu VALLET DE GOYTTSOLO, "Los principios de la universalidad y de la incompatibilidad de las sucesiones testada
e intestada y su atenuació o derogación", a Estudios de Derecho Sucesorio cit. I, pag. 82 i ss.

1179 Efectivament, el testament tampoc no valia si l'hereu no acceptava: "Certum est, quod si ex testamento non
adeatur haereditasper haeredem scriptum, nihil ex his quae scripta sunt, valent" (CANCER, Ob. cit., cap. IV, num. 35),
Per la qual cosa la formulació del principi era la tradicional, és a dir, la incompatibilitat entre testament i successió
'Westada (entre fonaments successoris). I això era important ja que en els territoris en què es va independitzar l'eficàcia
«1 testament de l'acceptació de l'hereu s'afirmà que no regia el principi "nemo pro parte". En els Drets locals de
Barcelona i Tortosa unes disposicions particulars varen fer necessària una reformulació del principi "nemo pro parte",
«onant-se-li un sentit que més s'acosta al que té actualment d'acord amb el Codi de Successions que no al que tenia en
aWIs moments en el Dret General de Catalunya. Fins i tot, alguns autors van posar en dubte la vigència de l'esmentat
principi. Pel que fa a Barcelona i municipis que gaudien dels seus mateixos privilegis, una pragmàtica concedida per Pere
«el 14 (je novembre de l'any 1339 va permetre la compatibilitat entre testament i successió intestada, de manera que
"istint un testament eficaç podia ser que s'obrís la successió intestada.I a Tortosa, en el Codi dels Costums de Tortosa
^Rúbrica quarta del llibre sisè "De ordinació de testaments" establia expressament la innecessarietat de la institució

ereu en els testaments. Per tant, estava clar que el principi "nemo pro parte" no podia tenir el seu significat tradicional,
f tnaiera que l'existència d'un testament era compatible amb l'obertura de la successió intestada. Es pot afirmar, no

rant, que tan{ a Barcelona com a Tortosa subsistia el principi "nemo pro parte", i que tota la problemàtica que es
Puntejava derivava d'un incorrecte enteniment del seu significat. Quan en el Dret Romà va sorgir l'esmentada regla,

a "ïnava la incompatibilitat entre testament i successió intestada, ja que el testament havia de contenir institució
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si no hi havia aïtres hereus, feia seva la totalitat de l'herència, i que l'acreixement també tenia lloc
entre hereus disjunts. La raó era evitar que una persona morís part testada i part intestada1180, j
posteriorment FINESTRES també admetia l'acreixement sense necessitat de conjunció1181.

Entre els juristes del segle XIX i començaments del XX, se seguia mantenint
l'acreixement entre hereus testamentaris en virtut del principi "nemo pro parte". Eren clares les
paraules de BORRELL I SOLER dient que "...a diferència del dret d'acréixer entre legataris
que només s'aplica quan se'ls ha deixada una cosa o la mateixa part d'una cosa, perquè, en altre
cas, la part vacant resta a favor de l'hereu; aquí en canvi, la por ció vacant sempre es defereix
per dret d'acréixer, als cohereus... "11821 el mateix havien fet els projectes privats d'apèndix1183,

d'hereu, i si no n'hi havia o la institució no era efectiva, el testament era nul i havia d'obrir-se la successió intestada. A
partir del moment en què es va admetre que el testament podia ser vàlid sense haver de contenir una eficaç institució
d'hereu, calia reformular el principi en el sentit que la incompatibilitat es predicaria entre l'hereu testamentari i l'hereu
intestat. Per tant, podia ser compatible un testament sense institució d'hereu, o quan aquest no arribava a ser-ho, amb la
successió intestada. El que no s'admetia era, a conseqüència de la universalitat que caracteritzava la institució d'hereu,
la concorrència d'un hereu testamentari i un d'intestat. Una cosa era que malgrat que el testament no contem's institució
d'hereu, o que aquest no arribés a ser-ho, s'obrís la successió intestada i l'hereu intestat estès obligat a complir les
disposicions testamentàries; però diferent era que, havent-hi un hereu testamentari, es pogués cridar respecte a part de
l'herència als hereus legals. Això és el que veritablement impedeix el principi "nemo pro parte", ja que sinó es limitaria
a ser un principi merament formal.

1180 CÀNCER, que considerava el principi "nemo pro parte" com a fonament del dret d'acréixer: "Fuit inductiim
ius accrescendi, ne quis decederet pro parte ¡estatus, & pro parte intesíatus" (Ob. cit., núm. 5), a continuació
assenyalava que "...quod institutus ex semisse, millo alie cohaerede dato, habebit totum assem, '& reddit text, rationem,
ñeque enim ídem ex parte testaíus, & ex parte intestatus decedere potest". I al núm. 32 deia que "In haereditatibus
tamen, licet in diversis orationibus simus instituti, & partes à testatore sint distinctae expressim, adhuc est locus iuri
accrescendi, nam in haereditatibus, etiam inter omnino disiunctos est locus ius accrescendi: & hoc, ne quis decedatpro
parte testatus, & pro parte intestatus..."

1181 "Conjunctions nihilominus diversitas diversus effectus parit, non modo in legatorum, sed etiam in
hereditarias partis adcretione: hoc tamen discrimine, ut sola conjunctio in legatis ius adcrescendi operetur; in
hereditate vero, etiam ubi nulla conjunctio est, detur ius adcrescendi. Siquidem in legatis metimur ius adcrescendi ex
sola volúntate testatoris, quae deprehenditur ex conjunctione; in hereditate vero etiam aliquando ex sola legis
necessitate inducitur ius adcrescendi, ut in specie, quam tractat Ulpianus in L.35.pr. et § l.cum seqq. de Hered. inst.
si forte ubi unus ex institutis deftceret Hiñe derivandae sunt causae iuris adcrescendi, eiusque origo, de quibus nunc
breviter differamus" (FINESTRES, Ob. i loe. cit, núm.9).

1182 O6.C/7., vol. V.II,pàg. 516.
1183 Els quatre projectes privats d'apèndix que es varen redactar seguien el principi "nemo pro parte", i, en

conseqüència, l'acreixement també tenia caràcter necessari, de manera que existia acreixement entre disjunts i respecte
a la porció no disposada. Com a manifestacions del primer, podem citareis arts. 106.1 del Pr. ACADÈMIA DE
DERECHO DE BARCELONA, i l'art. 238 del Pr. ALMEDA-TRÍAS, que'no exigien la crida conjunta com a requisit
indispensable per a l'acreixement: "En las sucesiones, así legítimas como testamentarías, la parte del que falte o repudie
acrecerá siempre a los coherederos". I de la segona modalitat d'acreixement necessari són exponents els arts. 480 Pr.
ROMANÍ-TRÍAS ("Cuando el testador instituye heredero ó herederos tan solo en una parte de la herencia, la parte
de que no haya dispuesto acrecerá en su totalidad al heredero sifíiesé uno, y á prorrata entre los demás, según los
principios establecidos para el derecho de acrecer si fuesen vanes"), i l'art. 819 del Pr. PERMANYER-AYATS: "Si
el testador instituye al heredero o herederos universales que-*mombre, en una parte de su herencia, sin disponer de lo
parte restante, se entenderán instituidos aquéllos por derecho de acrecer, en la totalidad de la herencia". S'observa, per

tant, com el concepte de dret d'acréixer incloia també l'increment hereditari.
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1.2.- Els precedents del Codi de Successions
L'art. 41 CS segueix l'art. 507 Pr. 1955 i l'art. 267 CDCC. Cal dir, no obstant, que no va

resultar indiscutida l'aprovació dels dits preceptes, ni tots els seus precedents estaven en la
mateixa línia.

1.2.1.- El projecte d'apèndix de 1930
L'art. 359 Pr. 1930 podem dir que seguia la doctrina clàssica, en el sentit de considerar

com una única institució el dret d'acréixer derivat de la crida conjunta i el fonamentat en el
principi "nemo pro parte"1184. L'art. 359.1 establia que "Cuando el testador no ha dispuesto de
toda la herencia y cuando alguno de los herederos directos o fideicomisarios válidamente
instituidos no puede o no quiere adquirir la parte de herencia que se le ha deferido, ésta acrece
a los demás coherederos, y con preferencia a los llamados conjuntamente con él... "1185 Així
doncs, existia acreixement tant respecte a la porció no disposada, com entre disjunts, si bé
aquests eren postergáis respecte als conjunts.

1.2.2.- L'existència d'acreixement entre disjunts malgrat la no vigència del principi "nemo
pro parte" durant la II República

La qüestió de la incompatibilitat de les successions testada i intestada es va abordar a la
Llei de Successió Intestada de 7 de juliol de 1936. D'acord amb les circumstàncies polítiques del
moment, i sota la influència d'algunes opinions doctrinals partidàries de reformar l'estricte
sistema successori romà"86, l'esmentada Llei va abolir el principi "nemo pro parte", en establir

1184 Principi que estava vigent segons l"art. 339 del Projecte de 1930, que disposava que: "La sucesión intestada
es incompatible con la testada universal y sólo tiene lugar cuando no existe ningún heredero instituido en testamento
válido o en capitulaciones matrimoniales que acepte la herencia", completant l'art. 268.1 que deia que "En una misma
sucesión universal no pueden concurrir simultáneamente herederos testamentarios y herederos legítimos, aunque el
testador no haya dispuesto de toda la herencia... "En idèntics termes, els arts. 293 i 220 del Pr. de l'Avanprojecte de 1931

1'8S Precepte que va ser reproduït per l'art. 313.1 Avpr. 1931.
1186 En aquest sentit, Ramon COLL I RODÉS, "Consideracions y normes generals refrents a la successió

voluntària a títol universal", Revista Jurídica de Catalunya, t. 18,1912, pàg. 262 a 292, afirmava que "...are, quanarrivi
si moment de que el dret català surti d'aquesta interinitat, mitjançant la formació del Apèndix, es precís que recobri
¡apropia sava, y se imposa, per a conseguir-ho una reforma del fons successori romà que borri la rigidesa dels
principis estrictes, arreconi als anacronismes jurídics i transformi les institucions caducades, y una obra de unificació
legal y de transplantació al redós de la lley, de les institucions secularment consuetudinaries; tot això presidit per
lesprii de nostre dret propi que gelosament, definitivament, devem conservar intacte com preuat tresor" (pàg. 266). I,
en relació concretament al principi "nemo pro parte", l'esmentat autor propugnava la seva abolició : "...deu modificarse
nostre dret y abolit-se definitivament aquells principis absoluts que junt amb el tòpic de la clàusula codicilar, han sigut
foragitats de tots els códics moderns. En realitat ni la suposada incompatibilitat entre les successions testada y intestada
« res mes que una exageració del horror dels romans al intestat, n'hi ha cap fonament jurídic pera exigir la institució
«hereu com a presuposició de la validesa del demés contingut del testament. Y ho palesa les excepcions establertes per
e< mateix dret romà que reconeix la eficàcia dels llegats y fideicomisos, a pesar de la invalidació del testament o de la
mstitució, quan per consecuencia de la no adquisició per part del instituït passava la herència al fisc, quan l'instituït
Maliciosament rebutja le herència pera que ell mateix o un altre la pugui adquirir abintestat lliure de llegats y
carregues; y quan a conseqüència de ser el testament inoficiós passava la herència als hereus infestats.

El ¡legislador, a mon entendre, sens perjudici de procurar la unitat patrimonial de la herència, deu vetllar per
e'cumpliment de la voluntat del testador, tal com se ha manifestat y sols fins aont s'ha declarat. Mes enllà, la voluntat
*' C(*usant no existeix; doncs a la lley toca suplirla. El criteri de llibertat propi del dret català y la facultat de lliure
«^posició, pugnen amb aquells principis o be violenten la voluntat del testador obligant-lo a manifestar-se per tota la
Vencia, o be la desnaturalisen, aixamplant ses parcials disposicions fora de lo expressament declarat per el mateix

testador".
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en el seu article primer que: "La successió intestada no té lloc més que quan en tot o en part
falten la testamentària i la derivada de capítols". I, d'acord amb aquesta idea, en l'article segon
es deia que "Quan la institució d'hereu feta pel causant comprèn solament una part alíquota de
l'herència, la part no disposada és deferida als hereus per infestat""*7. Per tant, en una mateixa
successió podien concórrer hereus testamentaris i intestats.

No obstant, l'art. 3 LSI 1936 admetia l'acreixement entre disjunts: "Quan resti vacant la
porció deixada a algun dels hereus testamentaris, aquesta porció, a manca de substitut, passa
als restants instituïts; amb preferència entre ells, als cridats conjuntament amb el titular de la
porció vacant. Si quedés vacant la porció destinada a alguns dels hereus intestats, es deferirà
als altres hereus intestats"im. Per tant, aquest acreixement entre disjunts ja no es basava en la
Llei, sinó en la voluntat del testador. L'existència de conjunció determinava únicament -com en
el Pr. 1931- una preferència en favor dels conjunts, però no era un requisit indispensable per a
l'acreixement.

Aquesta situació va acabar-se l'any 1939, en què l'article únic de la Ley de 8 de setembre
de 1939 va restablir el Dret anterior.

1.2.3.- La separació entre acreixement i incrementació a partir del Pr. 1955
El Projecte de Compilació de 1955 ja va separar formalment l'acreixement derivat de la

conjunció, de l'«increment hereditari» fonamentat en el principi "nemo pro parte"1189. Després de
regular als arts. 504 a 506 l'acreixement derivat de la crida conjunta entre hereus testamentaris,
l'art. 507 va establir que "Siempre que por causa ajena a las previstas en el ultimo párrafo del
art. 503, no pueda tener lugar entre los herederos instituidos el derecho de acrecer que regulan
los artículos anteriores, la cuota o porción hereditaria vacante, que habría correspondido al
heredero que no llegue a serlo, incrementará las cuotas de los demás herederos a proporción
de las mismas, pero no subsistirán los legados, fideicomisos u otras cargas impuestas al
heredero que falte. Lo mismo se aplicará respecto a la cuota o por don hereditaria no dispuesta
por el testador, cuando éste falleciere con heredero o herederos instituidos sin haber dispuesto
de alguna cuota o porción de herencia.

Este incremento o derecho de acrecer supletorio no podrán renunciarlo los herederos

1187 L'abolició del principi "nemo pro parte" es va produir de manera pacífica, en no haver-se presentat cap
esmena i ésser aprovats sense discussió i per unanimitat els articles 1 i 2. Vegeu el Diari de Sessions del Parlament de
Catalunya del dimecres 17 de juny de 1936, pàg. 4696. I, per altra banda, d'acord amb l'art. 4, "L'hereu de cosa certa
i determinada és considerat legatari".

1188 L'article 3 va quedar redactat, després de l'esmena proposada pels Srs. VALLÉS IPUJALS, CARRERES
IARTAU, DURAN I VENTOSA, I ROVIRA I ROURE. La redacció inicialment presentada establia que :"Si el testador
només deixa una part alíquota de l'herència als que institueixi hereus, i resta vacant la porció d'algun d'ells, aquesta
porció, a manca de substitut, passa als restants instituïts; amb preferència entreveus, als cridats conjuntament amb el
titular de la porció vacant. Si quedés vacant la porció destinada a algun 'ideïs hereus intestats, es deferirà als altres
hereus intestats" (Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, dimecres 17 de juny de 1936, pàg. 4696),

1189 El principi "nemo pro parte" estava clarament establert en diversos'preceptes. L'article 220.2 establia que
"La herencia se defiere por testamento, por contrato o por la ley. La sucesión intestada sólo podrá tener lugar en defecto
de heredero instituido, y es incompatible con la testada y la contractual universales". L'article 478 començava dient que
"Por fallecimiento de una persona sin dejar ningún heredero testamentario o contractual, o que el nombrado o
nombrados no lleguen a ser herederos, se abrirá su sucesién intestada...") I l'article 247 deia que "En una misma
sucesión no pueden concurrir simultáneamente herederos testamentarios y herederos abintestato, aunque el testador
no hubiera dispuesto de toda la herencia".
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me lleguen efectivamente a serlo, ni prohibirlo el testador, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 346. En lo demás, regirá lo preceptuado en los artículos anteriores, en cuanto sea de
aplicación"1190.

Per tant, l'increment hereditari podia tenir lloc entre hereus disjunts, sempre que no
procedís el dret d'acréixer, així com respecte a tots els hereus en relació a la porció no disposada.
Del precepte podem destacar una sèrie de característiques:
. la denominació de la institució: "incremento o derecho de acrecer supletorio"™1;
. la seva actuació "sine onere", al contrari que l'acreixement (art. 506.1 Pr. 1955);
- la menció expressa de la impossibilitat de prohibició per part del testador;
. l'aplicació subsidiària del règim de l'acreixement per conjunció.

1.2.4.- La Compilació de 1960
La Compilació de 1960 va recollir, amb importants modificacions i retalls, el Text de

l'art. 507 del Projecte. L'art. 267 va disposar que "Si el dret d'acréixer no pot tenir lloc entre els
hereus instituïts, la quota o porció hereditària vacant incrementarà necessàriament i
proporcionalment les quotes dels altres hereus, amb subsistència dels llegats o altres càrregues
en la forma establerta en el primer paràgraf de l'article anterior. Serà aplicada la mateixa
norma respecte a la quota hereditària de la qual el testador no hagués disposat"1192. S'observen,

1190 És la redacció de la versió oficial. La referència a l'art. 503 és un error, i s'ha d'entendre feta a l'art. 504, com
es va corregir a les edicions posteriors. L'art. 346 és el que regula la clàusula d'acontentament, a la que posteriorment
farem referència. I cal tenir en compte que l'apartat primer del precepte citat, que era, com diem, el corresponent al Pr.
Oficial presentat a la Comisión General de Codificación i publicat a Textos Jurídics catalans, no coincidia amb la versió
publicada a la RJC ni a la de l'Editorial Ariel, que deien: "Siempre que por causa ajena a las previstas en el ultimo
párrafo del articulo 504, no pueda tener lugar entre los herederos instituidos el derecho de acrecer que regulan los
artículos anteriores, la cuota o porción hereditaria vacante incrementará proporcionalmente las cuotas de los demás
herederos, pero no subsistirán los legados, fideicomisos u otras cargas impuestas al heredero que falte. Lo mismo se
aplicará respecto de la cuota o porción hereditaria de la que no hubiere dispuesto el testador".

1191 La justificació de la denominació de "dret d'acréixer supletori" la trobem en el que havia manifestat ROCA
SASTRE a "El llamado derecho de acrecer" cit, pàg. 218: "Nosotros entendemos que ha de ser calificado de excepcional
y supletorio, pues sólo entra en funciones cuando no puede actuar el derecho de acrecer propiamente dicho..." I peí
que fa a la denominació d'«increment», a la suggerència núm. 85 al Text del Pr. CDCC després dels "retalls" fets per
CASTAN, BONET i CABANAS (ACGC, lligall 30, doc, 5), ROCA SASTRE la justificava dient que "Es el derecho de
acrecer de segundo grado en Derecho Romano, y que es consecuencia lógica del principio de incompatibilidad entre
la sucesión testada y la intestada, que se consagra en el artículo 131. Por ello, cuando no pueda operar el derecho de
acrecer normal o sea el fundado en la conjunción de llamamientos, se produce, por obra de tal principio, una fuerza
de esponsión adquisitiva de la cuota del heredero que llega a serlo, lo que hace que más que un caso de acrecimiento
lo sea depura incrementación, produciéndose las cosas como si nunca hubiera habido cuota vacante..."

1192 El manteniment del precepte no va ser pacífic. En la primera revisió del Projecte feta per GASTAN,
BONET i CABANAS, tot i que es mantenia el principi "nemo pro parte" -com deia expressament l'art. 147: "En una
misma sucesión no pueden concurrir simultáneamente herederos testamentarios y abintestato, aunque el testador no
hubiera dispuesto de toda la herencia"-, es va suprimir el precepte relatiu a l'increment hereditari. Va ser arran de la
suggerència núm. 85 de ROCA SASTRE quan es va reintroduir. Cal fer notar que la redacció que se li va donar no va
ser ni la inicialment presentada pel Projecte Oficial, ni la proposada per ROCA SASTRE, ni la continguda a la versió
jkl Pr. 1955 publicada a la RJC. Concretament es va treure la norma segons la qual l'increment successori era
"renunciable per l'hereu i no podia prohibir-lo en testador, així com el darrer incís de l'apartat primer de l'art. 507 Pr.
'"55, incís que ja no es trobava a la versió publicada a la RJC. L'art. 287 del Text presentat a les Corts deia: "Si no puede
tener lugar entre los herederos instituidos el derecho de acrecer, la cuota o porción hereditaria vacante incrementará
Proporcionalmente las cuotas de los demás herederos; pero no subsistirán los legados, fideicomisos u otras cargas
^puestas al heredero que falte. Se aplicará igual norma respecto de la cuota o porción hereditaria de la que no hubiere
^puesto el testador" (Arxiu de la Comisión General de Codificación, lligalls 29 i 30).
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per tant, importants diferències respecte a l'art. 507 Pr. 1955:
- la institució ja no té denominació, si bé es parla no d'«acréixer» sinó d'«incrementar»;
- les càrregues es mantenen, en base a la remissió a l'art. 266.1 CDCC;
- no s'al·ludeix a la impossibilitat de prohibició per part del testador;
- i tampoc hi ha una remissió general als efectes de l'acreixement, sinó només a l'art. 266.1
CDGC.

1.3.- El Codi de Successions
L'art. 41 CS ha reproduït, amb unes mínimes modificacions, l'art. 267 CDCC. Cal dir, no

obstant, que no va ser pacífic el manteniment del sistema tradicional, sinó que un primer
Avantprojecte de Codi de Successions pretenia suprimir l'increment hereditari com a
conseqüència de l'abolició del principi "nemo pro parte". L'art. 258 del dit Avantprojecte
(l'equivalent a l'art. 266 CDCC i 41 CS), deia que "Si el dret d'acréixer no pot tenir lloc entre els
hereus instituïts, la quota o por ció hereditària vacant es deferirà als hereus legítims del testador,
amb subsistència dels llegats i altres càrregues"im. Per tant, tampoc no s'admetia l'acreixement
entre disjunts -com es feia a la II República-, sinó que si no podia actuar el dret d'acréixer s'obria
la successió intestada.

Després d'una àmplia discussió respecte a la subsistència dels principis succesoris
romans1194, es va optar per reintroduir el sistema tradicional. Es manté el principi "nemo pro
parte" (art. 3 CS), en el sentit d'incompatibilitat entre hereus cridats per diferents títols1195. Així
doncs, si existint un hereu testamentari no es pot obrir la successió intestada, la quota hereditària
vacant s'ha d'atribuir necessàriament a l'hereu testamentari, ja que no podrà concórrer amb l'hereu
legal, per la qual cosa, si no pot operar l'acreixement, haurà d'actuar la incrementació, tant

1193 Arxiu de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, capsa 8157, carpeta núm. 4. Val a dir que el
treball base de PUIG FERRIOL (capsa 8155), es va suprimir el precepte en qüestió, sense disposar l'increment ni que
la porció vacant es deferiria als hereus intestats. Aquesta redacció inicial va ser una conseqüència de les crítiques que
el principi "nemo pro parte" (i, en general, els principis succesoris romans) havien rebut per una part de la doctrina. En
aquest sentit, Francisco SOTO NIETO, "Principios sucesorios vigentes en el Derecho civil especial de Catalunya,
Conveniencia de su revisión", a Materials III Jornades de Dret Català a Tossa : "La Reforma de la Compilación. El
sistema sucesorio", Tossa de Mar, 1984, parla d'una vetusta regla sense justificació que contraria obertament la voluntat
del causant, fent-se ressò de l'antiguitat del principi: "La vigencia en Cataluña del Derecho Romano como supletorio
en el dilatado período precompilador ha contribuido, a nuestro parecer, a esta esclerotización de algunos aspectos de
su derecho sucesorio. Pensemos que respecto a Roma se ha querido fundar la regla en la naturaleza de las cosas, en
la unidad de la sucesión hereditaria por su continuación de una sola persona o en el derecho sagrado que exigía la
perpetuidad de los sacrificios de familia" (pàg. 259 i 260). En termes semblants, Lluís PUIG FERRIOL, "Els principis
successoris catalans : present i futur", a Materials III Jornades de Dret Català a Tossa... cit., pàg. 48, qui analitza la
conveniència o no del manteniment del principi.Ben al contrari, Josep-Joan PINTÓ RUIZ ("Contestació al Discurs
d'Ingrés a l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya de Lluís Roca'Sastre i Muncunill" Revista Jurídica
de Catalunya, 1985, pàg. 1025) justifica el principi precisament en la pròpia voluntat manifestada pel testador: "Si volem,
que en els diversos casos concrets que es presentin (sense perjudici d'excétícions específiques que només la practico
pot assenyalar i detectar) la destinació d'allò que quedi vacant s'operi en funció d'una extensió integrador a de W
voluntat del testador, hem de mantenir el principi; si al contrari, no desitgem extreure tota l'energia de la volunta
específica del testador, i preferim una regulació legal i estandartizada (no relacionada amb l'específica voluntat ae
testador) per a omplir el buit creat, aleshores hem d'acabar amb el principi".

j
1194 Vegeu l'Arxiu de la Direcció General de Dret i d'Erjrttats Jurídiques, capses 8155, 8156 i 8157.
1195 Per tant, amb un sentit diferent al tradicional-fen què la incompatibilitat es produïa entre fonarne

successoris -testament i Llei-, i tenint en compte que el Codi de Successions admet un tercer fonament successo
l'heretament-, per la qual cosa tampoc poden concórrer hereus contractuals amb hereus testamentaris p legals.
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respecte a la porció de l'hereu que falta, com respecte a la porció de la qual no s'ha disposat. I així
ho estableix l'art. 41 CS.

En els apartats següents s'anirà veient la naturalesa i el règim de l'increment hereditari en
el Codi de Successions.

2.- LES DUES MODALITATS D'INCREMENT HEREDITARI: L'INCREMENT ENTRE
DISJUNTS, I EL QUE TÉ LLOC RESPECTE A LA QUOTA NO DISPOSADA. LA SEVA
NATURALESA I DISTINCIÓ AMB ALTRES FIGURES

L'art. 41 CS recull dues modalitats d'increment hereditari: el que té lloc entre hereus
disjunts, i el que es produeix en favor de l'hereu o hereus, siguin o no conjunts, respecte a la
quota no disposada. Tot i que l'art. 41 CS unifiqui el seu règim, cal separar ambdues modalitats
conceptualment, distingint-les d'altres figures amb les que poden presentar alguna analogia.

2.1.- L'increment hereditari entre hereus disjunts. La seva diferenciació amb el dret
d'acréixer

La primera modalitat d'increment és la que té lloc quan, faltant algun dels hereus
instituïts, no es donen els requisits necessaris per a la procedència del dret d'acréixer: no hi ha
crida conjunta (en el sentit de l'art. 39.1 CS), o el testador ha prohibit el dret d'acréixer (art.
38,l.fín CS). En aquest cas, si queda alguna quota hereditària vacant es produeix l'increment en
favor dels hereus disjunts respecte a l'hereu "que no arribi a ser-ho" (els beneficiaris de
l'increment entre ells poden ser conjunts, tots o alguns, o també disjunts).

Cal distingir aquest increment entre disjunts de l'acreixement entre conjunts1196, ja que,
sí bé en una primera apreciació la diferència pot ser clara -als disjunts se'ls crida a objectes
diferents (a quotes separades de l'herència), mentre que els conjunts estan cridats solidàriament
a la mateixa cosa-, el caràcter universal de la institució d'hereu podria donar a entendre que a
cada hereu, malgrat que se li assigni una quota, se'l crida en realitat a la totalitat de l'herència,
amb la qual cosa estaríem davant d'una crida simultània a un únic objecte, que és precisament
el supòsit de fet del dret d'acréixer. Per això, cal precisar el significat del principi d'universalitat
del títol d'hereu.

El principi d'universalitat de la successió està establert a l'art. 1.1.1,11 CS, segons el qual
L'hereu succeeix en tot el dret del seu causant. Consegüentment, adquireix els béns i els drets

»e l'herència i se subroga en les obligacions del causant que no s'extingeixen per la
mort". El principi entenem que té el següent significat:
"'r'- En primer lloc implica que l'hereu adquireix un tot (béns, drets i obligacions)1197, i no només

96 Distinció que també serà aplicable en alguns aspectes a l'increment respecte a la porció no disposada.

"9? En aquest sentit, l'art. 34.1 CS diu que "Per l'acceptació de l'herència pura i simple l'hereu respon de les
del causant i de les càrregues hereditàries, no solament amb els béns relictes, sinó també amb els seus

reWaris propis, indistintament".
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algun o alguns béns singulars. L'hereu se subroga en totes les relacions jurídiques transmissibles
del causant1198. En aquest sentit, universalitat s'oposa a singularitat.
-2n.- Segonament, universalitat també pot implicar totalitat ("universalitat total"). L'hereu
adquirirà tota l'herència, com a persona que passarà a ocupar el lloc del causant: "L'hereu
succeeix en tot el dret del seu causant" (art. 1.1.1 CS). I si són varis, diu l'art. 1.2.1 CS que "si
concorren a la successió, simultàniament, una pluralitat d'hereus adquireixen el patrimoni
hereditari en proporció a les respectives quotes". En aquest cas no s'exclou la idea de totalitat
sinó que existeix una crida inicial al tot, fent-se les parts a conseqüència del concurs, de manera
que si algun dels instituïts no arribés a ésser hereu, podria actuar el dret d'acréixer.
-3r.- Ara bé, la universalitat pot no ésser "total", sinó que també pot ser "parcial", parcialitat que
no és incompatible amb la idea d'universalitat. A l'hereu se'l pot instituir no en tota l'herència,
sinó en quotes separades d'ella, cas en què el títol segueix sent universal: "universalitat parcial".
Així doncs, la nota d'universalitat existeix tant quan es crida a tota l'herència (universalitat total),
com quan es crida a part alíquota d'ella (universalitat parcial).

En conseqüència, admès que la idea de totalitat no és inherent a la d'universalitat, el
caràcter universal del títol d'hereu no impedeix per sí sol l'existència de quotes vacants. El
testador, en instituir l'hereu en quotes de l'herència, ha trencat la "universalitat total" que suposa
la idea inicial de l'hereu com a successor en tot el dret del seu causant, i ha donat lloc a la
"universalitat parcial". El caràcter natural del títol d'hereu (universalitat total) s'ha modificat pel
testador (universalitat parcial).

Així doncs, admesa la possibilitat que, malgrat el caràcter universal del títol d'hereu, es
doni lloc a quotes vacants (ja sigui perquè algun dels instituïts en quotes de l'herència no arriba
a ésser hereu, o perquè no s'ha disposat d'alguna quota hereditària), el que aquestes quotes
vacants incrementin la porció dels hereus efectius té lloc no en virtut del principi d'universalitat
del títol d'hereu, sinó en virtut del principi "nemo pro parte", que impedeix l'obertura de la
successió intestada existint hereus testamentaris1199. Es pot dir que el títol d'hereu s'expandeix,
tendint a recobrar la seva "universalitat total" natural, que el testador ha transformat en
"universalitat parcial".

Afirmat que universalitat del títol d'hereu no implica institució en la totalitat de l'herència,
es pot apreciar la diferència entre l'increment hereditari i el dret d'acréixer. Mentre en aquest hi
ha una crida inicial a la totalitat de l'objecte, que en funció de la concurrència efectiva dels cridats

1198 Excepte, naturalment, aquelles de les que s'hagi disposat a títol singular.
1199 Per això, entenem que s'ha de matisar la idea de MARTÍ I MIRALLES (Joan MARTÍ I MIRALLES,

Principis del Dret Successori aplicats a fórmules d'usdefruit vidual i d'herència vitalícia, Barcelona, Imprenta La
Renaixença, 1925, reimpresa l'any 1985 en edició facsimilar per la Generalitat de Catalunya, Departament de Justicia)
segons la qual el principi "nemo pro parte" deriva del principi d'universalitat de la successió. MARTÍ I MIRALLEo
parteix de la base que universalitat implica "universalitat total", quan ja hem dit que entenem que no és així. Deia
MARTÍ I MIRALLES que el principi "nemo pro parte" és una conseqüència,;l'ògica del principi d'universalitat que
acompanya a tota successió hereditària, perquè "... si l'hereu testamentan ho és en la totalitat o universalitat del
patrimoni del difunt, és evident que no pot quedar res que sigui tr asmes per títul d'intestatura. ..el principi que ens ocup
no ve à ésser altra cosa que la traducció jurídica, podríem djpf i l'aplicació pràctica i concreta a la matèria «
successions, del citat principi metafísic de contradicció, que noj/ermet que una cosa sigui i deixi d'ésser al mateix temp •
és a dir, que no és possible que una persona mori amb testament i sense testament" (ob. cit., pàg. 28 i 29). Ara be, si
universalitat és parcial, sí poden quedar quotes vacants.
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decreixerà més o menys, o no decreixerà, en la incrementació la quota d'institució -entesa com

a designació de l'específic objecte de la institució de cada cridat'200- augmenta. Mentre el dret
d'acréixer regulat als arts. 38 a 40 CS és en realitat un dret de no decréixer (si atenem a la
institució), la incrementació de l'art. 41 CS és una ampliació de l'objecte de la institució.

En conseqüència, podríem establir la següent comparació entre dret d'acréixer,
incrementació i substitució vulgar recíproca:
- en el dret d'acréixer existeix un únic objecte i una única delació a la totalitat de l'objecte per a
cadascun dels cridats;
- en la substitució vulgar recíproca existeixen vàries crides a objectes diferents, de manera que
el substitut podrà tenir vàries delacions;
- i la incrementació se situaria entre mig de totes dues institucions: la crida es fa a objectes
diferents, però faltant algun dels cridats, als hereus que arriben a ser-ho no se'ls ofereix una nova
delació a un nou objecte, sinó que s'entén -per ministeri de la Llei- que s'amplia l'objecte
d'institució inicial. Hi ha augment o "increment" del dret, no un no decreixement, ni l'adquisició
d'un nou objecte.

2.2.- L'increment hereditari respecte a la quota d'herència no disposada. La seva distinció
amb d'altres institucions

La segona modalitat d'increment és el que es produeix respecte a la quota no disposada.
No és que un hereu "falti", sinó que el testador, instituint un o varis hereus en quotes de la seva
herència, es deixa alguna quota sense disposar (no disposició a la que s'ha d'assimilar la nul·litat
o revocació). La Llei estableix que, en aquests casos, davant la impossibilitat d'obertura de la
successió intestada, la porció no disposada incrementarà necessària i proporcionalment les quotes
dels altres hereus. Ja s'ha distingit aquest supòsit del dret d'acréixer, que tenia lloc no en els casos
de no disposició sinó quan l'instituït no arribava a ésser hereu. Ara cal separar-lo d'altres
institucions en les que, quedant alguna part de l'herència sense disposar, aquesta part s'atribueix
a l'hereu o als hereus testamentaris, en comptes d'obrir-se parcialment la successió intestada.

2.2.1.- L'increment hereditari i la correcció "ex lege" del "mal càlcul" del testador
L'art. 141.3 CS diu que "En cas d'assignar-se als hereus quotes hereditàries que sumin

més o menys de la totalitat de l'herència, es rebaixen o completen a proporció entre els instituïts
"excés o el defecte"1201. El supòsit previst en aquest precepte podria assemblar-se al de l'art. 41 .II

1200 La quota d'institució la defineix BADOSA COLL (a les notes al Derecho de Sucesiones de Theodor KIPP,
!%• 431) dient que "nace, ya no de la situación de comunidad, sino de la voluntad del testador al configurar el título
sucesorio. Su función es la de designar el específico objeto de la institución de cada llamado, pero precisamente en
lornta de fracción numérica de una misma cosa (universal o particular). Por referirse al objeto será una cifra fija,
^dependiente del número de llamados al todo ".

12011, en el cas que concorrin hereus instituïts amb i sense designació de quotes, cal distingir:
, 'es quotes no esgoten tota l'herència, la porció sobrant anirà a parar als hereus institïts sense quota, per parts iguals

fossin varis (art. 141.4CS).
en el cas que les quotes excedeixin de l'herència, és quan sorgeixen més dificultats. El Codi de Successions ha

odificat la solució tradicional recollida a l'art. 113.3 CDCC, segons el qual "...en cas de no quedar porció sobrant, hom
aerarà l'herència dividida en un nombre de quotes doble que l'assignat determinadamenípel testador, i la resta
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CS, en el sentit que en tots dos casos pot existir una porció de la qual no s'ha disposat, que
s'atribuirà proporcipnalment als instituïts hereus en les altres quotes de l'herència. Ara bé, en el
cas de l'art. 141.3 CS no es dóna un increment de la porció hereditària assignada pel testador,
sinó una correcció "ex lege" de la quantia de les quotes a conseqüència del mal càlcul del
testador .Mentre en el cas de l'art. 41.11 CS la institució s'entén feta en la quantia "inicial", quantia
que es veurà ampliada, en el supòsit de l'art. 141.3 CS la institució s'entén feta no en la quantia
"inicial", sinó en la que resulta una vegada corregit el "mal càlcul".

2.2.2.- La distinció entre l'increment hereditari i el dret que permet a l'hereu en cosa certa,
a l'hereu en usdefruit, i al legatari de part alíquota adquirir l'herència no disposada

Quan el testador fa per exemple la següent disposició "Institueixo hereu B en la casa",
sense disposar de la resta de l'herència, B adquirirà la totalitat de l'herència, el mateix que
succeirà si es diu "Institueix hereu B en l'usdefruit de la meva herència". Igualment, quan el
testador digui "Llego a B la quarta part de la meva herència", sense fer cap altra disposició, B farà
seva la totalitat de l'herència. Aparentment, aquests supòsits poden presentar una certa semblança
amb el de l'art. 41.1 CS: s'adquireix per part de l'instituït hereu en cosa certa, en usdefruit, o pel
legatari de part alíquota, l'herència de la qual no s'ha disposat.

No obstant, com tot seguit passarem a veure, la realitat és que aquells hereus o el legatari
de part alíquota no "incrementen" el seu dret en el sentit de l'art. 41 CS, sinó que el Codi de
Successions "corregeix" la contradicció que suposa la fórmula utilitzada pel testador, convertint-
los en hereus o legataris "normals", i sotmesos per tant al règim general. No es produeix un
"increment" de l'objecte de la crida, sinó que s'adquirirà en virtut de la universalitat del títol
d'hereu.

2.2.2.1.- Plantejament de la qüestió. La contradicció que suposa la idea d'un hereu en cosa
certa, un hereu en usdefruit, i un legatari de part alíquota

Un dels criteris distintius entre el títol d'hereu i el de legatari és el caràcter universal o
particular del títol. Mentre l'hereu adquireix tota l'herència o una part alíquota d'ella -en
definitiva, una universalitat, total o parcial-, el legatari és un simple perceptor de béns singulars.
Així ho estableix clarament l'art. 660 Ce: "Llámase heredero al que sucede a título universal,
y legatario al que sucede a título particular". En el Codi de Successions no existeix una
disposició similar en el sentit de ser tan taxativa, però així s'estableix en preceptes dispersos, com
per exemple en el citat art. 1.1.1 CS i en l'art. 137 CS que en relació a l'hereu parla de "successor

correspondrà als hereus instituïts sense assignació de quota; si així i tot no.^ueaava resta d'herència, aquesta serà
dividida en triple nombre de quotes, i així successivament"; de manera que si s'institueix A en les 3/4 parts de l'herència,
B en les 2/4 parts, i C sense assignació de quota, d'acord amb la regla esmentada, l'herència es dividirà no en quatre
quarts, sinó en el doble, per la qual cosa a A li correspondran 3/8 parts, a B 2/8 i a,JÉ la resta, és a dir, 3/8 parts (vegeu
Instituía 2.14.8). En canvi, l'article 141.4 CS estableix una regla diferent, ja que a l'instituït sense quota se li assignarà
una part igual a la que correspongui al menys afavorit, i després e& rebaixaran proporcionalment aquestes quotes.
D'aquesta manera, en l'exemple anterior, a C se li assignaria la quota menor, 2/4. Aleshores, caldria fer la reducció
proporcionalment. La suma total de les quotes és 3/4 + 2/4 + 2/4j/7/4. Fent les operacions pertinents, veiem que cada
quota s'ha de dividir per 7 i multiplicar per 4. Els 3/4 d'A es convertirien en 3 per 4 dividit entre 7/quarts: 12:7/4 = 1,71/4-
I respecte als 2/4 de B i C es faria la mateixa operació: multiplicar per 4 i dividir per 7: 8:7/4 = 1,14/4.
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en tot el seu dret o en una quota del seu patrimoni", i l'art. 126.5 CS que en relació al legatari
fa referència als "llegats i les altres disposicions a títol particular".

Però el criteri de la universalitat o singularitat de l'atribució no és l'únic que utilitza el
Codi de Successions. L'art. 137 CS també al·ludeix a la designació que faci el testador, és a dir,
a les paraules que utilitzi: "La simple utilització pel testador del nom o la qualitat
¿'hereu... implica la institució d'hereu ",

Normalment coincidiran "nomen" i "assignatio". Quan el testador designi una persona
com a hereva, li farà una atribució a títol universal, i quan l'anomeni legatària l'afavorirà amb una
atribució singular, amb la qual cosa no es plantejarà cap dubte sobre la naturalesa del títol. Els
problemes sorgiran quan discrepin nom i assignació, com són els casos en què s'utilitzi el nom
d'hereu i es faci una atribució singular (hereu en cosa certa), o quan s'atorgui una disposició a títol
universal en favor d'una persona designada com a legatària (legatari de part alíquota). En aquests
dos casos s'ha de determinar quin dels dos elements discrepants entre ells s'imposarà. En
definitiva, s'haurà de determinar si estem davant d'un hereu o d'un legatari.

2.2.2.2.- L'hereu en cosa certa
Un primer supòsit de naturalesa dubtosa és el de l'hereu en cosa certa. La concreció a la

cosa certa suposa una important contradicció entre el títol d'hereu -crida universal-, i l'atribució
singular o particular. Cal veure quin d'aquests dos elements preval a l'hora de qualificar-lo, és a
dir, si se'l considera com a hereu o com o legatari1202. El Codi de Successions el que fa és
reconduir la institució en cosa certa a d'altres figures, el llegat o la institució d'hereu més
prellegat, depenent del fet de la concurrència o no d'altres hereus1203. El Preàmbul del Codi de

1202 Aquestes no serien no obstant les úniques possibilitats, sinó que n'hi haurien d'altres, com per exemple
considerar nul·la la institució. Així, en el Dret Romà, en l'època republicana, es va considerar nul el testament que
contingués una institució d'hereu en cosa certa (Fritz SCHULZ, Derecho Romano clásico, traducció de José Santa Cruz
Teígeiro, Barcelona, Bosch, 1960, pàg. 246). Igualment, alguns autors com Luís PUIG FERRIOL, Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Parales, t. 28.1, art. 110 CDCC, pàg. 189, creuen que la nul·litat de la institució és la solució més
lògica, atesa la incongruència que suposa la idea d'un hereu en una cosa determinada, si bé el principi de "favor
testamenti" i motius pràctics feien convenient reconéixer-li alguna eficàcia, com així ha succeït en tots els Drets.

1203 Es tracta d'una solució que no s'allunya molt de la tradició jurídica. D'acord amb C. 6.24.13, quan hi havia
«gun altre hereu instituït no en cosa certa sinó universalment o en quota, a l'hereu en cosa certa se'l tenia com a legatari:
Quoties certi quidem ex certa re scripti sunt heredes, vel certis rebus pro sua institutione contenti esse iussi sunt, quos

legatariorum loco haberi cerium est, alií vero ex certa parte vel sine parte, qui pro veterum legum tenore adcertam
unciarum institutionem referentur, eos tantiimmodo omnibus hereditariis actionibus uti vel conveniri decernimus, qui
wcerta parte vel sine parte scripti fuerint, nec aliquam deminuíionem earundem actionum occasions heredum ex certa
re scriptorum fieri". Així ho afirmà BARTOLUS A SAXOFERRATO, In secundam codicis paríem, Augustae
Taurinorum, Apud Nicolaum Bevilaquam, MDLXXIÏÏI, a la seva glossa a la Lex Quoties, dins el llibre VI del Còdex,
Rubrica "De haeredibus institu. & quae personae haeredes instituí non possunt,Lex XÏII, fol.19, sobre la institució d'hereu
W cosa certa: "Institutus in re certa, habetur loco legatarii, quo ad hoc in oneribus haereditariis non íeneat, & actionibus
"Oereditariis... Ventas est quod institutus in re certa habetur loco legatarii, guando alius reperitur universaliter, vel in
Woía institutus, ut hic: secus, si nullue alius institutus sit, ex re certa institutus habebit totam haereditatem..."

A "sensu contrario" es desprenia que quan no hi havia cap altre hereu universal, l'hereu en cosa certa tenia la
c°nsideració d'hereu. SIMÓN DE PRAETIS De interpretation ultimarum voluntatum, Libri Tres posteriores, Francofurti
adMoenum, apud Petrum Fabricíum, MDLXXXIII (Lib. Ill, Interpret.!, Dubit. I, núm.5), assenyala que quan s'ha instituït
n hereu en cosa certa, i no s'ha nomenat un hereu universal, o, nomenant-se, aquest no arriba a ser-ho, té la consideració
hereu universal: "Institutio haeredis, facía in re certa, alio eohaerede universali non dato, vel dato, sedaliquo modo
aerede non existente, intelligiíur quidem facía universaliter, in ómnibus bonis quisquís sit, vel de liberis, del de
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estraneis institutus in re certa" (fol.3): Al text diu que: "(Institutionem)...facta sit in re certa alio cohaerede universali
non instituto, intelligeturquidemfacta universaliter in omnibus bonis, 1.1. $ si ex fundo. 1. quoties, $ si duo. I ex facto
$ primo, ff. de haered. instit. ponit Socin. lun. consti. 27, num.9. li. primo. Etiam si esset haeres alius universalis, qui
aliquomodo non esset haeres, vel privaretur, institutus in re certa, universalis haeres efficitur, per dicta iura tradit
BARTOL. in cons. 29, consil. 48. quisiquis sit haeres in re certa, vel de liberis, vel extraneus, secundum Commun. Opin
attestatum per ALEXAND. in 1. quoties. colum. 3. C. de haered. instit. ubi & de aliis in matèria per eum & alias, &ANG
ARET. in. d. tract, mg/o. 59. &BALD. cons. 379.thema, supeerquo, colum.penul. &fln. lib. 4".

En canvi, BARTOLUS (Ult. ob. i loc. cit.) es resistia a donar-li aquella consideració, i parlava d'un "tertium
genus":"Dico sic, & credo dicere veritate, Quaestio:haeres institutus ex re certa, non est haeres universalis, nec
legatarius, sed est tertia espècies scilicet, haeres singularis institutus ex certa re... Tune quaeritur, quae est natura istius
heredis singularis? Respondeo: ista institutio in re certa, partim habet de natura institutionis universalis, & partim de
natura legati, & illud, quod habet de natura universalis, & institutionis, nunquam respicit ipsam rem seu quantitatem
in qua instituto est facía, sed extrinsecus: habet natura ius accrescendi cum instituto universali. Item excludit querela
licet quo ad ipsas semper est legatarius. Hoc vuil ista 1. quae dicit quod loco legatario sunt. Hoc probat in d.l. si
alterius. & 1. ex facto. ff. eod. ubi res relictas habuit, put relíete sunt, tanquam essent primo legato. Alia haereditate

- partiutur equaliter, rerum valore non inspecto. Et hoc statim sequitur, quodpatitur Falcidia in rebus ut s. probatu est
lie. transmittit ad heredes illas res, quia in eis sapit natura, legati singularis, non out. transmittit sine agnitione in eo
illud ius accrescendi, in quo sapit naturam institutionis universalis. Item confirmatur tabulae pupillares. Et ex hoc
sequitur, quod confirmatur testamentum hac agnitione, quia non pot. lestamentum deficere, quin caeteris repudiantibus
sibi accrescat".

Pel que fa a la doctrina clàssica catalana, podem dir que va seguir la posició majoritària. MIERES, en relació
als efectes pràctics (acreixement) segueix la solució tradicional (de manera que quan ,1'hereu en cosa certa concorre amb
hereus universals no té el dret d'acréixer). Ara bé, a l'hora de qualificar-lo parla d'un "tertium genus", seguint per tant
BARTOLUS. Assenyala a la Collatio Séptima, Cap. II, núm 18 a 20 (pàg. 136 i 137), que "...testator habes filias &filias,
filias ex certis rebus, vel quantitate heredes instituit, filias masculos universaliter: postea dixit, omnes haeredes meos,
vel omnes filios meos invicem substituo. Utrum dictae filiae videantur simul cum masculis invicem substitute?
Respondeo quod non, nam haeres ex re certa non est proprie haeres, sed loco legatarii, vel est tertium genus per se, quia
vocatur haeres singularis: ut notatur in I. ex facto. ff. de haeredi. insti. Sed ista substitutiu breviloqua, videturfacia in
portionibus haereditarüs: ut 1. si plures. ff. de vulg. & pupilla. At istefiliae non habent portiones haereditarías, ergo,
& c. praeterea hoc probatur expresse in 1. cohaeredi. § qui diferetas. de vulga. pupilla. ubi quos testator instituisse
coniunxit, Jilos videtur invicem substituere, sed instituti ex re certa non sunt invicem substituti: quodpater, quia non
habet ius accrescendi cum universaliter institutis ut 1.1. § ex facto, ff. de haered. instit."

FONT ANELLA (De pactis... cl. 4, glossa 9, pars IV, num. 108 a 110, pàg. 162) sí segueix la doctrina clàssica
majoritària, i assenyala que "...Nam idem habemus in ultimis voluntatibus utpro legatario habeatur, & sic pro singulari
successore qui in re certa institutus est haeres, ut probat ROM. CAES, in 1. quoties, C. de haered. instit. quod licet
quídam controvertere voluerint dicendo quod taliter institutus non possit did nec simpliciter haeres, nec omnino
legatarius, sed in specie utrumque communicante sit ponendus... "Quod tamen àdhuc sané est, intelligendum (&per haec
magis probabitur nostrum intentum) quando alius est institutus haeres universalis, nam si solus ipse, licet in re certa,
institutus haeres reperiretur, talis institutio íraheretur proculdubio ad universalem successionem, ex vulga. 1.1, § si ex
fundo,; 1. si alterius cum similib. de haered. institutione concordant in hoc omnes quantum sufficiat ad fundantam
opinioñem, reperies citatosper GRAS. d. quaest, 3,numero 2, in § haereditas, idem esset quando duo, vel plures essent
in rebus certis instituti nullo dato cohaerede, quae casu inter omnes aequaliter esset haereditas dividendo etiamsi in
inaequalibus rebus, vel in aequailibus partibus essent haeredes instituti, prout pluribus probat UNCEN. DE FRANC,
decis. 554,..Ecce ergo quodverbum haeres, etiam in ultimis voluntatibus impropriatur ut pro particulari, & singulan
successore sumatur quando clare apparet non posse retiñere suam naturam utpote quia rei particulari sidadiuctum
dato alio haerede universali: sic in casu CASTR. de quo agimus, cum verbum haeres, rei particulari jungatur, inde sit
quodpropriam amittat naturam, &pro successore particulari sumatur, non sic esset in caso nostra, quando poniW
simpliciter § indefinite absque adiunctione alicuius rei particularis: tune enim cum nihil sit, quod debeat faceré ///««
impropian, inde sit quodpropriam retiñere naturam censendum sit, & sic bqna universa, universamque successionem
comprehendere. Dices rationem non concludere omni ex parte: nam si, utísupra dictum est, quando haeredi in certa
parte instituto non datur cohaeres universalis, ipse pro haerede universali habetur, quare non sic dicitur in casu
CASTRENSIS, & aliis, in quibus per huiusmodi verbum haeres, fiunt vocation^in rebus particularibus, ut inde diet
etiam debeant nullae tanquam universam successionem complacientes postquam non solent aliae simul, vel postmoduní
universales vocationes in eisdem, vel aliis contractibus fieri? Ratio (ego respondeo) est manifesta, quia ilhtd est
privilegium ultimae voluntatis ne quis dicatur decedere partim tetsíatus, & partim intestatus, ut doctores supra relati
docent, quod non habet locum in contractibus". /

Igualment, CÀNCER, lacobus CANCERÏÏJS, Variorum Resolutionum luris Caesarei, Pontificii, & Municipal13

Principatus Cathalauniae, Pars Prima, Lugduni, Sump. Lavr. Arnaud, et Petri Borde, MDCLXX, assenyat a la pa
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Successions (II,2)considera aquesta solució com una conseqüència del principi d'incompatibilitat
de títols successoris1204, quan no té perquè ser així, sinó que la solució podria ser una altra

I, cap. I, núm. 7, pàg. 6, que "Quae ex re orhmtur circa istam materiam aliqua discrimina interius commune & speciale
Cathaloniae. Etenim certum est de iure, quod institutes in re certa non dato cohaerede universali censetur institutus in
solidum 1.1. §. si ex fundo, ff. de haered. instit. 1. cohaeredi, § fm. ff. de vulga". I al capítol IV d'aquesta mateixa primera
part, assenyalava en el núm. 55 (pàg. 88) que "Et quod dicit de haerede universali, censeofat esse, quod de iure pro
universali habeatur: ui si esset haeres aliquis institutus in re certa, qui nullo alio dato instituto universali, de iure pro
haerede universali habetur, 1.1. § si ex fundo, ff. de haered. instit., not. per Gloss. & Doct. in 1. quoties, C. eod. tune enim
sine dubio haberet locum, d. auth. ex causa".

FINESTRES ET DE MÓNS ALVO, Praelectiones...cit.,mm. 62, pàg. 446 i 447, després d'assenyalar que a
l'hereu en cosa certa se'l considera com a hereu universal, planteja el dubte de si hi ha un altre hereu instituït i aquest
repudia, si li acreix l'herència d'aquest:: "Cum institutus ex re certa, v.g. ex fundo Titiano, nullo alio herede instituto non
legatarii loco habeatur, sed detracta fundí mentione universalis heres efficiatur, L. 1, $ Si ex fundo 4, de Hered. instit.
¡uñeta L. quoties 13, Cod. eod. occasionem praebuit dubitandi, an idem obtineat alio praeterea herede instituto, &
repudiante: adeoque, an inter instituíum ex re certa, & heredem universalem detur ius accrescendi? Negant nonnulli
adducti à BELLONO de lur. adérese, cap.7, quaest. 9, num.2 & PAPILLONIUS Tract, de lur. adérese aliique, qui
corruere eo casu testamentum existimant. Sed venus alii censent remoto herede simpliciter instituto, atque redacta re
adeum casum, quo solus invenitur scriptus heres ex re certa, idem iuris esse, ac si hie solus initio fuisset institutus:
idcirco ei adcrescere quidquid habiturus esset qui defecit: ñeque hoc casu inter dissimili ex causa venientes ius
adcrescendi esse, cum institutus ex re certa verus heres intelligatur. lía sentit CAR. GRASSUS Recept. Sent. § hereditas
oap,3 num.3; ANT. GOMEZ, Var. part. I, cap. 10, num.13; EM. COSTA, in Cap. Si pater, part. 1, verbo In re certa, num.
13 X. de testament, cum alus, quos laudat BELLONUS d. cap.7, quaest. 9, num.16. ANT. FABER in Suo Codic. lib. 8,
t¡t.2, defin. 1, num.5, & suadere videtur tum favor testamenti, turn voluntas testatoris, qui institutum ex re certa videtur
praetulisse venientibus ab intestato. Hanc sententiam tantum probo in eo, quod institutum ex re certa, deficiente
coherede, admittit; non in eo, quod ius adcrescendi in specie proposita agnoscit: nam illo demum deficiente, quo tempore
heredis qualitatem nanciscitur, ex hereditate, quam nec alius adierat, nec ipse adire poterat, nihil dum adquisierat, cui
aliquidposset adcrescere: unde illo deficiente, simulac semel ex toto asse heres sit, detracta certa reí mentione. Vide
alias raiiones apud BELLON. num. 17. Plane si per alium sustineri posset testamentum, veluti, si duo scripti essent
heredes simpliciter, quorum unus repudiaret, alteri totam portionem deficientis adcrescere, nihil vero ex re certa
instituto, nemo dubitat, cum legatarii loco habeatur, d. L. 13, Cod. de Hered. instit."

Peí que fa a la doctrina catalana del segle XIX, no s'ocupa abastament de la qüestió, però segueix l'opinió
tradicional. Podem citar FALGUERA, Apuntes... cit., pàg. 431, qui es limita a dir que "Cuando se instituye á uno en cosa
cierta ó determinada, si hay otro heredero universal, solo adquiere la cosa determinada y tiene la ventaja de que puede
tomarse la posesión por sí mismo; pero si no hubiese instituido otro heredero universal, el instituido solo en una cosa
determinada adquiriría toda la herencia...La institución de heredero puede hacerse...singularmente; es cuando se
instituye heredero á uno en una sola cosa determinada; en cuyo caso como que la institución debe ser universal, solo
viene a ser un legatario, solo que tiene ¡aventaja de tomarse la posesión por sí mismo de la cosa legada; pero si no hay
otro heredero instituido se tendrá por heredero universal y adquirirá toda la herencia en virtud del derecho de acrecer".

En relació als projectes privats d'apèndix, els arts. 820 Pr. PERMANYER-AYATS ("El heredero instituido en
una cosa cierta y determinada será considerado como legatario si existiere heredero universal instituido. En caso
contrario, si fuese uno solo se entenderá éste llamado por derecho de acrecer a la totalidad de la herencia; y si fuesen
dos o más tendrán tocios la consideración de herederos universales por partes iguales, entendiéndose que les
^responden en concepto deprelegatarios las cosas determinadas en que respectivamente han sido instituidos"), 110
°f. ALMEDA-TRÍAS ("El heredero instituido en una cosa cierta y determinada será considerado como legatario si
hubiere otro u otros herederos instituidos en el testamento, sin perjuicio de su participación alícuota hereditaria. Si no
>°s hubiere, adquirirá toda la herencia. Queda, en este sentido, modificado el art. 768 del Código civil"), i 481 Pr.
ROMANI-TRÍAS ("El heredero instituido en cosa ó cosas ciertas y determinadas será considerado como heredero y
obtendrá á título de tal la totalidad del patrimonio de que el difunto no hubiere dispuesto á título de legado y será
towbién sucesor universal en los derechos y obligaciones del causante. Cuando el testador hubiere instituido dos ó más

en cosas ciertas y determinadas, serán considerados como prelegatarios en cuanto á estas cosas, y como
por iguales partes en cuanto á la universalidad del patrimonio, si el testador no dispone lo contrario. Si el
de cosa cierta concurre con otros sin esta indicación, el primero tendrá el carácter jurídico de simple

^otario, salva intención contraria del testador"), seguien, amb algunes variacions, el sistema tradicional, sistema que
"o es va trencar posterioment sinó en l'art. 4 LSI de 1936 i en el primer Avantprojecte de Codi de Successions.

12041 així ho va afirmar PUIG FERRIOL a Institucions...cit., pàg. 52, qui afirmà que "Per tant, ¡'instituït en cosa
ei'to és a vegades hereu i altres legatari, per tal que prevalguin els principis que informen el sistema successori
°'nan°-català, i singularment el que estableix la incompatibilitat entre la vocació testamentària i la intestada".
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respectant el principi "nemo pro parte", d'acord amb el sentit que se li ha d'atribuir segons el Codi
de Successions. Efectivament, si a l'hereu instituït en cosa certa se'l considerés legatari (com fa
el Codi civil, art. 768 Ce) i s'hagués d'obrir la successió intestada, això no contradiría el principi
"nemo pro parte", donat que ni hi hauria concurrència entre hereus testamentaris i intestats, ni
tan sols entre successió intestada i testament, donat que aquest es convertiria en codicil en virtut
de l'art. 125.4 CS)1205. Per això, ha assenyalat MARSAL GUILLAME!1206, que "La raó per la

qual aquesta crida, a títol d'hereu, abasta tota l'herència no resulta del nemo pro parte, sinó del
principi d'universalitat del títol d'hereu (Preàmbul 11,2; arts. 1; 34; 41) ".

2.2.2.2.1.- La diferent consideració en el Codi de Successions de l'hereu en cosa certa segons
concorri o no amb hereu o hereus instituïts sense aquesta assignació

El Codi de Successions regula l'hereu en cosa certa a l'article 1381207, distingint varis
casos:
a) Si l'hereu instituït en cosa certa és l'únic hereu, se'l considera hereu universal (art. 138.2 CS),
amb exclusió feta de la cosa o de les coses certes, respecte de les quals serà considerat com a
prelegatari1208.
b) Si l'hereu instituït en cosa certa concorre amb un altre o uns altres hereus instituïts en cosa
certa, se'l considera com a prelegatari respecte a la cosa, i en relació a la resta de l'herència, té la
consideració d'hereu universal, per parts iguals (art. 138.2.fin CS).
c) I si l'hereu en cosa certa concorre amb un hereu instituït en el tot o per quotes, és a dir, sense
aquesta limitació a la cosa certa, té la consideració de legatari (art. 138.1 CS).

Per tant, la naturalesa de l'hereu en cosa certa es fa dependre de la concurrència amb algun

1205 Aquesta solució no era possible a la tradició jurídica, en què el testament era nul si no contenia una institució
d'hereu efectiva. Si es considerés l'hereu en cosa certa com a legatari, en cas que no hi hagués cap hereu testamentari que
arribés a ser-ho, el testament seria nul i la institució en cosa certa quedaria sense efecte. Per tant, si es volia salvar la
disposició del testador, l'hereu en cosa certa havia de ser hereu i, en base al principi "nemo pro parte", feia seva la totalitat
de l'herència, ja que no podien entrar els hereus intestats.

1206 Ob. czï.,pàg. 100, nota211.
1207 De manera similar als precedents de la norma, que a la vegada seguien en línies generals la doctrina

tradicional. Així, l'art. 261.1 del Pr. de 1930 establia que "Los herederos instituidos en cosa cierta se considerarán
meros legatarios de la cosa si concurren con algún heredero instituido sin dicha indicación; pero si no hubiere otro
heredero, lo serán ellos; y si todos los instituidos lo fueren en cosas ciertas, se entenderán prelegatarios de dichas cosas
y herederos del resto de la herencia por partes iguales". En termes idèntics, l'art. 213.1 de l'Av. de 1931. Quant al pr.
de 1955, l'art. 244 disposava que "El heredero o herederos instituidos sólo en cosa cierta serán legatarios de la misino
si concurren simultáneamente con heredero o herederos instituidos sin esta asignación. Pero en otro caso, o sea si el
heredero único o todos los herederos instituidos lo son en cosa cierta, serán prelégatarios de ella y exclusión hecha
de la cosa o cosas ciertas tendrán el carácter de herederos universales, y por partes iguales entre ellos de ser vanos,
sinperjuicio de lo establecido en el artículo 346", precepte que va passar a ser J'árt. 110.1 CDCC: "L'hereu o els hereus
instituïts solament en cosa certa, quan concorrin amb hereu o hereus instituïts sense aquesta assignació, en serón
simples legataris. Però si l'hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en cosa cej-ta, en seran estimats prelegatoi is
i, exclusió feta de la cosa o de les coses certes, tindran el caràcter d'hereus universals per parts iguals si són més dun •

Per tant, s'observa com la diferència es troba en el caràcter de prelegatari que l'hereu en cosa certa tenia sobre
la cosa, mentre que segons la doctrina clàssica aquesta cosa certa,s4dquiria a títol d'hereu, com ha posat en relleu
MARSAL GUILLAMET, Ob. cit. pàg. 100, nota 211. /

1208 Assenyala MARSAL GUILLAMET, Ob. cit., pàg. 100, nota 211, que aquesta consideració de l'hereu en
cosa certa com a prelegatari no hagués estat possible si s'hagués mantingut la regulació romana del prellegat.
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hereu universal. I quan l'art. 138 CS parla de "concurrència" entre un hereu en cosa certa i un
hereu instituït sense aquesta assignació, es planteja la qüestió de si la concurrència es refereix
simplement a la clàusula testamentària, o cal també la seva eficàcia; és a dir, si la simple
institució d'un hereu universal és suficient per limitar l'hereu en cosa certa a la condició de
legatari, o si es requereix també que l'instituït arribi efectivament a ser hereu1209. Donat que l'art.

1209 Aquest problema es va tractar a la tradició jurídica, lligat amb la qüestió de si l'hereu en cosa certa tenia
0 no dret a l'acreixement en aquest cas. Si se'l considerava hereu igualment, semblava que tenia dret a l'acreixement,
mentre que si no tenia aquella consideració calia entendre que no. D'això es deduïa a la vegada que si hi havia
acreixement era perquè se'l considerava hereu. Es distingia segons si l'instituït en cosa certa era o no fill del testador.
Així, BELLONUS, Ob. cit, cap. VII, quest. VIII, assenyala que si l'instituït és fill del testador, li acreix tota l'herència:
Filio in re certa instituto accrescit tota haereditas, si cohaeres universalis ei datus deflciat (núm. 1 i 2). En canvi, si
l'instituït és un estrany assenyala BELLONUS que la qüestió és més discutible, distingint-se dues opinions:
a) Una primera opinió és que si l'hereu en cosa certa és un estrany no fa seva tota l'herència, sinó que el testament decau
1 s'ha d'obrir la successió intestada. La raó del diferent tracte entre l'estrany i el fill és que aquests és legitiman, i té dret
no a una cosa sinó a una quota. I malgrat que la quota no sigui de l'herència (pars haereditais) sinó dels béns (pars
bonorum), existeix una major similitud que fa més fàcil admetre el dret d'acréixer en aquest cas: "At, si nonfilius, sed
extraneus sit in re certa institutus, & quaeramus, an universal! repudiante, vel aliter deficiente tota haereditas ei
accrescat, constat, rem inter veteres fuisse mirum in modum agitatam: Nam pleriq; censuerunt, non accrescere, sed
corruere testamentum, & fieri intestatae successione locum..."
b) I la segona opinió, defensada per autors com BARTOLUS, entén que a l'estrany instituït en cosa certa li acreix tota
l'herència quan, malgrat haver-hi un cohereu universal designat pel testador, aquell no arriba a ser-ho. Es basen en
arguments com els següents:
Ir, L'assimilació del cas que no hi hagi institució al cas que aquesta existeixi però no produeixi efectes: si no produeix
efectes s'ha d'entendre com a no feta (núm. 17 a 20).
2n.Que la raó que justifica que no havent-hi hereu universal tota l'herència acreixi a l'hereu en cosa certa, existeix també
en aquest cas: el principi "nemo pro parte"(núm. 21)
3r. Que cessant la causa de l'exclusió, o bé cessant la persona que és la causa de l'exclusió, ha de cessar la pròpia
exclusió. D'igual manera que si havent.se nomenat un substitut vulgar -que impedeix el dret d'acréixer- si la substitució
no té lloc cessa l'exclusió del dret d'acréixer, el mateix passa en el cas que ens ocupa: quan l'hereu universal no adquireix
l'herència, cessa la causa o el motiu per el qual l'hereu particular va ser exclòs de tota l'herència (núm. 22 i 23).
4rt. Que si al fill instituït en cosa certa s'ha dit que acreix tota l'herència, no hi ha motiu per establir una distinció entre
el fill i l'estrany. Si es diu que el fill té per Ilegítima una quota de l'herència que justifica l'acreixement, això no és cert,
ja que "legitima non est quota haereditatis, sed bonorum, quae nullam habent cum haereditate similititdinem " (núm. 24)
5è, El principi tendent a concedir eficàcia al testament, és a dir, a procurar en la mesura del possible que la successió
es regeixi pel testament i no per la Llei: "in dubiis causis earn prevalere sententiam, quae sustinet, non, quae infirmat
testamentum...& causam testati, tamquam favorabüiorem ad se traeré causam intestati" (núm. 25)

BELLONUS es decanta igualment per aquesta segona opinió. I ho fa contestant els arguments que exposen els
defensors de la tesi contrària, que són els següents:
Ir .Que el dret d'acréixer no té lloc entre aquells que succeeixen per diferent dret,i sobretot si se'ls crida a coses diverses.
Donat que l'hereu universal i l'hereu en cosa certa succeeixen per diferent dret, i estan cridats a coses diverses: l'un a
''herència i l'altra a una cosa certa, no té lloc el dret d'acréixer entre ells (núm. 5 i 6).

A això contesta BELLONUS dient que l'hereu universal i l'hereu en cosa certa succeeixen pel mateix dret: tots
«os com a hereus: Adprimum enim respondent nostripassim, imo haeredem universalem, & particularem succedere
tadem iure, quia succedunt, ut heredes, sive, ut instituti; Ita enim haeres est, particularis, ui universalis, quodpatet ex
e°i quia dicitur haberi loco legatarii. Ergo non est legatarius, sed haeres: Aliudenim est, quidesse tale, aliud'haberi
Pfo tali... Verum haec responsio mihi nonprobatur, quia identitas Juris non solum ex identitate tituli debet aestimari,
Sedetiam ex identitate rei: Alioquin enim omnes, qui vocantur eodem titulo, puta titulo imtituíionis, aut legati, licet ad
res diversas vocarentur, possent did succedere eodem iure, quod in matèria inris accrescendi nemo recte dixerit..."
Wm. 26 i 27). I, afegeix BELLONUS, que tot i que fos veritat que succeixen per diferent dret, en qualsevol cas l'hereu
^> cosa certa no adquireix en aquest cas la totalitat de l'herència per dret d'acréixer, sinó per conversió del seu dret.
encara que vulgarment es parli d'acreixement, el que es produeix és una conversió: "Quamobrem verins est, heredem
"Wicitlarem, & universalem succedere diverso iure, & nihilominus repudiante universali totam haereditatem pertinere
"Particularem, quia non venit per ius accrescendi, sed per ius conversionis. Nam institutio particularis detracta
entione rei convertitur in universalem eodem modo, quo converteretur, si nulhis ab iniíio fuisset institutus haeres

niVe>'salis...Nec obstat, quod vulgo dicimus, ei totam haereditatem accrescere, quia, cum ita loquimur, abutimur inris
c'escendi verbo respicientes potius ad effecíum incrementi, quod capit institutio particularis, quam ad incrementi
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137 CS valora í element voluntarista com a criteri per qualificar l'instituït com a hereu o legatari
-"sempre que sigui clara la voluntat del testador d'atribuir a l'afavorit la condició de successor
en tot el seu dret o en una quota del seu patrimoni"-, entenem que l'atribució de la qualitat
d'hereu depèn de la voluntat del testador, del que aquest hagi establert en el testament, i no de fets
posteriors i independents d'aquesta voluntat com podria ser la premoriència o repudiació dels
instituïts, de manera que la qualificació d'un instituït com a hereu o legatari hauria de fer-se
atenent exclusivament a la voluntat del testador manifestada en el testament, i fets posteriors com
la repudiació de l'hereu universal no haurien d'atorgar el títol d'hereu a l'instituït en cosa certa
sinó que aquest seguiria gaudint únicament del títol de legatari, cas en què s'hauria de cridar als
hereus intestats, el que, tal com hem afirmar anteriorment, no contradiría el principi "nemo pro
parte", ja que no es produiria una concurrència entre hereus testamentaris i intestats, sinó entre

causam, & modum: Namproprium ins accrescendi non magis in hac, quam in superiors specie, consideran potest..."
(num. 28).
2n. Que el dret d'acréixer no té lloc sinó entre conjunts, i l'hereu universal i l'hereu en cosa certa no són conjunts, al que
BELLONUS contesta que l'acreixement no té lloc únicament entre conjunts, sinó també entre disjunts: "Adsecundum,
quamquam, & illud dicipossit, maiorem non procederé quotiess agititr de accretione hereditatis: nam tune locus habel
ins accrescendi, etiam inter omnímodo disiunctos, ne alioquin testator decedat pro parte testatus, & pro parte intesíaíus"
(num. 29).
3r. Que el dret d'acréixer no correspon a qui no té una porció, i l'hereu en cosa certa no té una part de l'herència.
BELLONUS contesta dient que el dret d'acréixer impropi també correspon en alguns casos a qui no té cap porció: "Ad
tertium similiter respondeo, id esse verum, si agatur de propio iure accrescendi, secus vero, si de improprio, ut evenit
in omnibus casibus, in quibus res trahit adse totum: nam in Us ius accrescendi, qualecumque sit, baud dubiè competit
ei, qui nullamportionem habet, cum in eo nonpossit did accrescereportioni..." (num. 30).
4rt. Que l'acreixement no té lloc entre un hereu i un legatari, i l'hereu en cosa certa és legatari (núm.7 a 10). Però
BELLONUS assenyala que l'hereu en cosa certa no és un simple legatari, sinó que en molts casos participa de la
naturalesa de l'hereu, i en l'acreixement és una d'elles: "Adquartum respondeo primo, id procederé in eo, qui est mere
legatarius, cuiusmodi non est haeresparticularis, quippe, qui in multis participat de natura haeredis, & máximes in iures
accrescendi... "Per això ha ditBARTOLUS que aquella es un "mixtum genusparticipans de natura harreáis, & legataríi.
(núm. 31). I a la vegada es fa ressò de les diferències entre l'hereu en cosa certa i el legatari (núm. 32 a 58).
5e. Que l'hereu en cosa certa no té el dret d'acréixer si el testador li ha prohibit, i aleshores, pel fet de instituir -lo en cosa
certa i nomenar un hereu universal s'ha d'entendre que se li ha prohibit (núm. 11). A aquest argument BELLONUS
contesta que, com en un altre lloc s'estudia, el testador no pot prohibir el dret d'acréixer en l'herència: "Ad quintwn
respondeo primo, negando cessaré ius accrescendi, si testator idprohibeat, quoties agitur de hereditate, quia verins,
& receptius est, non posse testatorem ius accrescendi in haereditate prohibere. Secundó vero respondeo, etiam si
prohibere posset, ut alii censuerunnt, non tamen id censen prohibuiesse, eo ipso quod haeredi particulari dedil
cohaeredem universalem, quia ad hoc requiritur manifestissima voluntas...cuiusmodi non est voluntas eius, quí
simpliciter alium scribit haeredeem universalem... Tertio respondeo, dato etiam, quod censetur prohibuisse, hoc tamen
intelligi, si universalis adeat, secus vero, si repudiet, aut aliter deficiat; nam,qui talis prohibitio censetur facia
contemplatione haeredis universalis...ideo sit, ut illo deficiente, quasi cessante causa prohibitions cessaré debeat, &
ipsaprohibiíio" (num. 59). <
6è. Que a lex si ex fundo es diu que l'instituït en una finca aconsegueix la tptalitkt si no hi ha hereu universal instituït.
A sensu contrario, si hi ha un hereu universal instituït, no ho aconsegueix tot" (núm. 13). BELLONUS contesta dient que
l'argumentació "a sensu contrario" no es pot utilitzar en aquest cas, donat que exclouria casos similars en què hi ha
identitat de raó: "Ad sextum respondeo argumentu a contrario sensu nonposs,é sumi in casu nostru, quia resulta^
absurdum eo ipso, quod excluderetur dispositio à casu simili, & habente eandem rationem..." (núm. 60).

/
I, al final de tot, conclou BELLONUS dient que "Ex^nis intelligimus, verissimam esse communem DD-

opinionem, quae vuit, universal! repudiante, aut aliter deflcienfetotam haereditatem ad institutum in re certa pertineï ,
Quo sit, ut, quaecunque dicuntur de haerede particulari, cui non est datus cohaeres universalis, eadem sint dicenda
de eo, cui datus est, si postea defecerit" (núm. 62).
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1210un legatari (l'hereu instituït en cosa certa al qual se'l considera legatari) i els hereus intestats

Així doncs, la cosa certa s'adquireix per l'hereu en cosa certa a títol de llegat (o prellegat).
En aquest sentit, l'hereu en cosa certa és sempre legatari. Ara bé, si no hi ha instituït hereu
universal, se li concedeix a més el títol d'hereu, amb la qual cosa farà seva tota l'herència.

2.2.2.2.2.- La naturalesa del dret que permet a l'hereu en cosa certa fer seva la totalitat de
l'herència en cas que no concorri amb hereus universals

Respecte a la naturalesa del dret que permet a l'hereu en cosa certa fer seva la totalitat de
l'herència en cas que no concorri amb hereus universals, d'acord amb el que acabem de dir i en
paraules de MARSAL GUILLAMET1211, "no s'amplia l'objecte de la institució d'hereu establerta
pel testador, sinó que es crea una crida addicional a la del llegat". És a dir, no es tracta que un
hereu incrementi la porció que inicialment té atribuïda, sinó que a una institució particular per
ministeri de la Llei se n'hi afegeix una d'universal. En canvi, a la tradició jurídica no es produïa
una "superposició" de títols (hereu i legatari), sinó una conversió: el títol particular es convertia
en universal. Com afirmava BELLONUS "Itaque ver é non est hoc ius accretionis, sed conversio-
nes, quia particularis institutio detracta rei mentione convertitur in universalem"nn. La

1210 No obstant, l'esmentat criteri voluntarista no es recull a l'art. 140.3 CS relatiu a l'hereu instituït en usdefruit,
respecte al qual es preveu que "Si no hi ha instituït hereu posterior ni hereu universal, o l'instituït no arriba a ésser-ho,
l'hereu instituït en usdefruit esdevé hereu universal, pur i lliure". Per tant, s'equipara expressament "no institució" i
"¡nefectivitat de la institució". Això ha fet apuntar a MARSAL GUILLAMET, que "la identitat dels supòsits regulats
en els arts. 138 i 140 fa que l'instituït hereu en cosa certa pugui arribar a ésser cridat a tota l'herència per frustració
de la crida a favor de l'instituït hereu universal" (Joan MARSAL GUILLAMET, Ob. cit, pàg. 103). També és d'aquest
parer Lluís PUIG FERRIOL (a Lluís PUIG I FERRIOL, Encarna ROCA I TRÍAS, Institucions del Dret Civil de
Catalunya, Dret de Successions, volum II, 4" edició, Tirant lo Blanch, València, 1992), si bé arriba a aquesta solució
simplement interpretant l'art. 138.1 CS, Afirma PUIG FERRIOL (pàg. 52 i 53) que "...l'instituït en cosa certa serà hereu
encara que el testador hagi nomenat altres successors sense aquesta assignació, si aquests per qualsevol causa no volen
o no poden succeir, sempre que no tinguin nomenat cap substitut".

1211 Ob. cit., pàg. 100, nota (211).
1212 BELLONUS, Ob. cit., cap. VII, quaest. VII, núm. 8, pàg. 354 i 355. BELLONUS es qüestiona si estem

davant d'un veritable acreixement, decantant-se per l'opinió negativa. Diu que no hi ha dubte que tota l'herència
pertanyerà a l'instituït : "tota haereditas pertineat ad institutum, quia indubitati iuris est, pertinere, cum is dempta
inentione reiperinde habeatur, ac, si in tota hereditatefuisset inslitutus" (núm.l)..."Quo sensu dicimus institutionem rei
certa nullo dato cohaerede universali trahi aduniversum"...sive (quodidem est) haeredem in re certa institutum non
dato cohaerede universali totam conseguí haereditatem, seu fieri haeredem univer-salem... cum testator non possit
decedere pro parte ¡estatus, & pro parte intestatus...Unde, quia causa testati est poíentior causa intestati, sit, un
institutio particularis, tanquam ea, quae continet causam testamenti trahat ad se totam haereditatem, quae aliquin
wberet ad venientes ab venientes ab intestato pertinere " (núm. 2 a 4).

El dubte assenyala BELLONUS és si tota l'herència pertany a l'instituït en cosa certa per dret d'acréixer o per
"n altre dret, i es fa ressò de dues opinions diferents:
J "na opinió és que a l'hereu particular li acreix tota l'herència si no hi ha hereu universal: "Et nostri quidem passim,

c°tnmuniter supponere videntur per ius accrescendi pertinere, dum aiunt, haeredi particular i non dato cohaerede
Wversali totam haereditatem, uti videre est apud BART. In d.l. Ex facto, 35, Num.2, ff. De haered. Instit; BALD, in
•un, num. 13, vers. item ex certa, C. quand. non pet. part; ALEX, in d.l. quoties 13, num. 5, vers. pro hoc etiam facit;
j?s'ind.l.cumquidarn,19....'')
H la segona opinió és que no hi ha acreixement, sinó que pertany a l'instituït per un altre dret ("utANG. cons. 358, n.2;
S., in ¿/ cum qui¿am¡ jo¡ mm.4,ff de lib. etposthum. CLAUD. TUT. in d.l. un. num.149, C. quand. non pet. part;
OMEZ. d. torn. 1, variar, resol, cap. 10, num.9; MANTIC., de con. ult. volun. diet. lib. 7, tit. 6, num. 11") basant-se en

18 següents arguments:

437

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
L'ACREIXEMENT EN EL DRET SUCCESORI CATALÀ 
Esteve Bosch Capdevila 
ISBN:978-84-691-1885-6 /DL: T-345-2008



coexistència dels títols de prelegatari i hereu no era possible, ja que d'acord amb la regulació
romana del prellegat aquest era ineficaç en la part que gravava a l'hereu prelegatari1213.

2.2.2.3.- L'hereu en usdefruit
L'art. 140 CS fa una certa assimilació de l'hereu instituït en usdefruit amb l'hereu en cosa

certa1214. Estableix el citat precepte que "L'hereu instituït en usdefruit s'equipara a l'hereu
instituït en cosa certa. En conseqüència, si concorre amb hereu universal és legatari. Si no hi
concorre, però per a després de la seva mort hi ha instituït un altre hereu, té el caràcter d'hereu
fiduciari, i l'hereu posterior té el de substitut fideïcomissari condicional. Si no hi ha instituït
hereu posterior ni hereu universal, o l'instituït no arriba a ésser-ho, l'hereu instituït en usdefruit
esdevé hereu universal, pur i lliure ".

Tot i que el precepte no digui que l'hereu tingui la consideració de prelegatari respecte
a l'usdefruit, entenem que, tal com succeeix respecte a l'hereu en cosa certa, es manté la dualitat
de títols, el que permetrà a l'instituït acceptar el llegat i repudiar l'herència, o a l'inrevés1215. Per

- que en el dret d'ácréixer ha d'haver-hi conjunció, o al menys dues o més vocacions, i en aquest cas l'hereu en cosa certa
és sol: "Primo, quia ius accrescendi, tamquam idquod ex coniunctione nascitur,non potest consideran, ubi non est
contundió. Cum igitur in proposito nulla sit coniunctio quippe, quae ad sui essentiam duo saltern requirit extrema, idest,
duorum autplurium vocationem, cum alioquin is, qiti solus ex certis rebus institutus est, unum tantum facial extremum,
Consequens est, ut ius accrescendi consideran nullo modopossit",
- i el segon i potser més determinant, és que per dret d'ácréixer s'adquireix una porció, no la totalitat: "Ius accrescendi
portionis est, non totius. Per id enim porfió portioni accrescit, non totum toti. Sed, quoties instituto in re certa tota
haereditas defertur, non portio portioni accrescit, sed totum toti, quia haereditas dicitur tota, etiamsi abstrahatur aliqua
resparticularis, quippe quae pars haereditatis did non potest, cum haereditas in quotas, non res certas dividatur" (num.
7).

Per tant, BELLONUS s'afegeix a aquesta segona posició en el sentit que no hi ha pròpiament acreixement:
"Itaque veré non est hoc ius accretionis, sed conversiones, quia particularis institutio detracta rei mentione covertitur
in universalem" (núm.8), és a dir, una disposició particular es converteix en universal, com si la cosa certa no s'hagués
mencionat: és hereu universal, excepte respecte a la cosa certa.

Cal fer esment de l'art. 820 del Pr. PERMANYER AYATS, el qual es refereia expressament a la naturalesa
del dret que permetia l'adquisició de tota l'herència, qualificant-lo d'acreixement: "El heredero instituido en una cosa
cierta y determinada será considerado como legatario si existiere heredero universal instituido. En caso contrario, si
fuese uno solo se entenderá éste llamado por derecho de acrecer a la totalidad de la herencia; y si fuesen dos o más
tendrán todos la consideración de herederos universales por partes iguales, entendiéndose que les corresponden en
concepto deprelegatarios las cosas determinadas en que respectivamente han sido instituidos".

1213 Podeu veure sobre la qüestió Ramón M" ROCA SASTRE, "La supressió de la regulació romana del
prellegat", a Estudios sobre sucesiones, tomo II, Madrid, 1981, pàg. 249 a 275. Respecte al llegat en favor d'un hereu
únic, afirma ROCA SASTRE, pàg. 254, que "En el prellegat a favor d'hereu únic, un cop aquest accepta l'herència, el
prellegat queda nul o ineficaç en la seva totalitat, perquè, com hem dit abans, en fer seva l'hereu tota l'herència, mal
pot reivindicar-se a si mateix la cosa llegada o reclamar-se a si mateix el compliment del llegat".

1214 Aquesta asimilació ja la feien els autors del "ius commune". Així, BELLONUS afirma que si no hi ha hereu
universal li acreixerà tota l'herència. I si concorre un hereu en usdefruit amb un hereu en cosa certa, l'herència pertanyirà
per igual a tots dos. Al cap. VII, quaest. X, núm. 20 assenyala que l'acreixement en favor de l'hereu particular tindrà Hoc,
"non solum si haeresfuerit institutus infundo, vel alia prapriétate, sedetiam, si in usumfructum àdhuc ei tota haereditas
accrescit, sive cohaeres universalis datus non sit, sive datus defecerit, ut scribunt'ALEX. cons. 162 núm.2, & vers. et
similiter vol.2. RUIN. cons. 54, num.7, vers. aut conditio dèficit, vol.2; CEPH., cons. 59, n.16, & cons. 60, núm.5, vers.
primo, & cons. 390, n. 71; NAT. cons. 463, nu. 13, vers. dicam nunc; jkENOCH., de adip. poss. rem. 4, nu. 128, & seq-
CAROC., decis. 80, nu.6, adeo, ut, si duo particulares haeredes ins-ffiuti sint, unus infundo, alter verò in usufructu, nwlo
dato cohaerede universal!, vel dato, qui deficiat, haereditas aequaliter ad utrunque pertineat".

1215 Ara bé, si accepta herència ¡llegat, es produirà l'extinció de l'usdefruit per consolidació, art. 513.3 Ce.
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tant, l'hereu en usdefruit té la consideració de legatari respecte a la cosa certa (l'usdefruit),
podent-se-li afegir un altre títol, el d'hereu fiduciari o el d'hereu pur i lliure, en funció de la
concurrència (efectiva) o no amb hereu posterior o amb hereu universal1216.

2.2.2.4.- El legatari de part alíquota
Si en el primer cas de contradicció entre "nomen" i "assignatio "(l'hereu en cosa certa), la

solució depenia de la concurrència de l'hereu en cosa certa amb hereus universals, podria semblar
que el mateix hauria d'ocórrer en el segon cas de contradicció apuntat, el legatari de part alíquota,
de manera que hauria de tenir la consideració d'hereu (amb l'expansivitat que això implicaria
d'acord amb l'art. 41 CS) si no hi hagués cap hereu testamentan; en cas contrari, seria un simple
legatari.

El CS, a l'art. 305, comença dient que "El llegat depart alíquota té el caràcter de llegat

1216 La consideració de l'hereu instituït en usdefruit ha estat àmpliament tractada per la doctrina clàssica.
ANDREAS FACHINEUS (mort l'any 1607), Ordinarii Controversiarum Juris, Pars Secunda, 1596, Ingolstadii, Ex
typographia Davidis Sartorii, al Lib. IV, cap. XVI i XVII, s'ha ocupat abastament de l'hereu instituït en usdefruit tenint
en compte el fet que s'hagi nomenat o no un hereu per a després de la seva mort:
a) Si hi ha un altre hereu instituït per a després de la seva mort, FACHINEUS ( Cap. XVI, pàg. 40 a 42) assenyala que
hi ha dues interpretacions:

-la. Que la dona (hereva en usdefruit), té l'usdefruit mentre viu, i que l'altre està instituït sota la condició de
sobreviure-la, de manera que si sobreviu a la usufructuaria: aconsegueix tota l'herència, i si premor, l'herència acreix a
la vidua.És la posició seguida per CORNEUS.ARETINUS, RUINUS i MANTICA, entre d'altres.

-2a. Que la vídua "detracta ususfructus mentione in totum heredem esse, sed rogatam videri per
fideicommissum restituere hereditatem ei, qui post mortem institutes est", posició seguida, entre d'altres, per
CRAVETTA i MENOCHIUS

Aquesta segona opció està d'acord amb les regles generals: la que diu que l'hereu instituït en cosa certa, si no
hi ha cap hereu universal, és hereu en tot, "detracta rei mentione";i la que diu que l'hereu no pot deixar de ser hereu, per
la qual cosa si hi per a després de la seva mort hi ha un altre hereu instituït s'entén que existeix un fideïcomís de
restitució.

No obstant, FACHINEUS es decanta per la primera posició, en entendre que és la que més s'ajusta a la voluntat
del testador: "Egopriorem sententiam magis probo. Nam cerium est, heredem sub conditione instituí posse, § Heres. in
Instit. de hered. instit, & post mortem alterius. L. filius à patre, ff. de lib. & posthumis. Is ergo, quipostt mortem uxorem
instiíuíus est heres, videbitur institutus sub conditione, si videlicet uxori supervixerit, L. Heres meus, L. Quibus diebus,
§ Quidam Titio, ff. de cond. & demonst. Ergo nihil prohibet, quominus hanc interpretationem accipiamus, quae in
omnibus est consentanea iuri & menti testatoris. Huic accedet, quod posterior interpretatio magnopere videíur
incommoda. Inprimis repugnat menti testatoris, qui voluit uxorem esse fructuariam; illa verò interpretatio facit earn
heredem. Deinde directa substitutio transfertur in fideicommissariam absq.; ulla necessitate, & detractioni
Trebelllanicaa sit locus. Deniq; non est difficile ad argumeníum contrariam sententiam responderé. Nam cum dicitur
in argumento, nullumfaisse datum uxori coheredem, id negari potest: fuit enim illi datus coheres, licet sub conditione,
&POSÍ mortem uxoris, quod iure permissum est" (pàg. 41 i 42). Per tant, la diferència és que segons la primera opinió
la vidua no és heredera, i segons la segona sí.
b) Si no hi ha cap hereu nomenat per a després de la seva mort, FACHINEUS (Cap. XVII, pàg. 42 i 43) assenyala també
"i han dues opinions:

- la. Que esdevé hereva en tota l'herència.
- 2a. Que està gravada de restitució en favor dels hereus intestats, com opina PAULUS CASTRENSIS,a Cons.

«A lib.2.
FACHINEUS es decanta per la primera opinió: "Nam cerium est hereditatem ex die, & ad diem dari non posse,

Sed detracta temporis mentione puré relictam videri, 1. hereditas ex die, ff. de hered. instit. Cerium est etiam, si ex certa
re qvis heres insíituaíur, detracta rei mentione, in totum heredem intelligi, 1.1, § si heres ex fundo, ff. eod. tit. Cum ergo
lflro'< in solo usufructo instituía fuerit doñee vixerit, detracta temporis & rei mentione, cum nullus alius coheres datus
writ, heres puré, & in totum esse iudicabitur. Quod ver ò tacitè rogata esse videaíur, heredibus legitimis hereditatem
restituere milla ratione, nulla lege demonstran potest" (pàg. 42).

Sobre l'hereu vitalici i l'usdefruit vidual, vegeu Joan MARTÍ I MIRALLES, Principis del Dret Successori
Wcats a fórmules d'usdefruit vidual i d'herència vitalícia, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1985.
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d'eficàcia óbligacional..." Sembla per tant que el Codi de Successions fa prevaler la designació
com a legatari, considerant que el llegat de part alíquota confereix el títol de legatari, no d'hereu
En aquest sentit, assenyala ROCA TRÍAS que "La part alíquota implica sempre atribució d'un
títol particular, perquè exclou la idea d'universalitat i així es desprèn de l'art. 305 CS... D'aquí
deriva també la necessitat de configurar la part alíquota com a cosa certa, d'on ve la qualitat
de legatari de l'afavorit amb aquest objecte"1211,

No obstant, entenem que aquest no és el sentit que ha de donar-se a l'art. 305 CS. Aquest
precepte no s'ocupa de determinar si el legatari de part alíquota és hereu o és legatari, sinó que
contempla exclusivament el cas que el legatari parciari tingui la consideració de legatari. No està
dient que el legatari de part alíquota sempre és legatari, sinó que el que vol dir és que, quan
d'acord amb la Llei ho sigui, tindrà el caràcter de llegat óbligacional. Però prèviament caldrà
esbrinar si el legatari de part alíquota és hereu o és legatari1218.

1217 A PUIG FERRIOL, ROC A-TRÍ AS, Institucions del Dret Civil de Catalunya cit., pàg. 312.
1218 La doctrina clàssica no és unànime respecte a la qualificació del legatari de part alíquota. Mentre alguns

autors entenen que pot arribar a ser considerat hereu en alguns casos, altres entenen que sempre tindrà la consideració
de legatari. Poden distingir-se dos casos, segons el legatari de part aliquota concorri o no amb un hereu testamentan:
a) Si juntament amb la designació d'un legatari de part alíquota s'ha instituït un hereu testamentan, és pràcticament
unànime l'opinió que entén que el llegat d'una quota de l'herència o d'una quota dels béns no implica institució d'hereu.
Afirma BELLONUS (Ob. cit, cap. VII, quaest. IV, núm. 9, pàg. 319 i 320) que "Sedhaec dubio carent, si alius in
testamento fuerit haeres institutus: nam tune cerium est, verbum, lego, non trahi ad institutionem, sive fuerit adiectum
quotae bonorum, sive etiam quotae haereditatis, ut de quota bonorum constat ex d.l. cum autem 9. ff. de leg. secundo
1. non atnplius 26 §. cum bonorum ff. de leg. primo, & scribunt IAS. in d.l. cum ex filio 39 in princ. nu.3. ff. de vulg.;
SOC. IUN. in rub. ff. de leg. primo, nu. 75. De quota verò hereditatis constat ex d.l. cum ex filio 39. in princ. ff. de vulg.
d.l. ab omnibus 107 § ultimo, ff. de leg. primo, diet. leg. si quis servum 8. § ultimo, ff. de leg. secundo, et d.l. mulier. 22,
§ ultimo, ff. ad Treb., & scribunt ALEX, in 1. centurió 15, n. 91, vers. addo etiam, et ibi GALIAN. n. 326. ALEX, in 1,
1, n.2. vers. Item responde ff. de leg. primo, CROTT. in rub. ff. de leg. primo, n.l 1, & ibi IAC. DE NIGR. n.33, vers.
primo, SOC, IUN. n.73. CRAV. nu.64, vers. quarto, & num.76, PEREG. de fidei. art. 5, nu. 26. CRASS, in § institutio,
q.!5,n.3".
b) En canvi, quan el legatari de part alíquota no concorre amb cap hereu testamentari, és més dubtosa la qüestió.
COVARRUBIAS (Didacus COVARRUBIAS [1512-1577], Relectio, cap. quanvis pactum, De pactis, libro Sexto, in
Gregorii Ñoñi titulum de Testamentis Comentara, Salmanticae, Apud Alexandrum à Canova, MDLXXIII, Caput
Rainaldus, § Primus, núm. 5, folis 151 a 153) tracta la qüestió i es fa ressò de dues opinions enfrontades:
-la que entén que el legatari de part alíquota és en aquest cas hereu: "Verbum etenim, lego, adiectum universitati bonorum,
nullo haerede instituto, inducit haeredis institutionem, tex. hie sing, secundum CARD. hic. & eunde, & IMOL. col. 7. in
C. Rainuntius ist. tit., FRANC, in c. sipater. col.20. hoc tit. in I. BALD, in I. inter omnes. ult. C.fami. ercis..."
- la que pensa que no ho és: "Verum BART. in 1. Centurió, num. 19, ff. de vulgari. expressim contrariam elegit opinionem,
dicens verbum, lego, etiam adiectum universitati bonorum nullo alio haerede instituto, nullamprae se ferré haeredis
institutionem... "Efectivament, BARTOLUS, Inprimam infortiati partem... a la Lex Centurió (D.28.6.15) va assenyalar
que (al núm.19, fol. 137), que "Verbum lego, licet sit directum, tamenpropriè non trahit adinstitutione".

Per la seva banda, COVARRUBIAS (fol. 152) assenyala que el cas citat només tindrà la consideració d'hereu
quan d'altra manera el testament fos nul. En altre cas, s'entenia que els hereus intestats esstaven gravats amb un
fideïcomís universal en favor dels nomenats legataris de tots els béns: "... Verbum lego, additum universitati bonorum
inducere, alio non instituto haerede, institutionem haeredis, guando si earn non induceret, testamentum minime potest
valere...Ex his infero, verbum lego, additum etiam universitati bonorum in cqdicilfis, auí oposita codiciillari clausula,
nequáquam significare institutionem haeredis, sedfideicomissum ". ï

És BELLONUS qui (a l'esmentada quaest. IV del cap. VII, pàg. 318 \fi.) fa una anàlisi més detallada del
supòsit en què no hi ha cap hereu instituït. Després d'exposar els arguments que donen els qui entenen que en aquest cas
el legatari de part alíquota té la consideració d'hereu (ALEX, in d.l. hnu.-2. in princ. &vers. et hoc, quoddixi, ubi oït,
hoc inpuncto iuris esse verum, licet communis sit in contrarium. Séquitur ibi IAS. nu.5; GALIAN. in d.l. centurió, nu.
327, vers. unde ego; CROTT. in rub.ff. de leg. primo, nu.9, &jbfSOC. IUN. num. 104; CRAV. nu.70, vers. primus, &
num. seqq. acpraecipuè num. 65, vers. ex quibus; ÀLVAR. num. 76; ROMUL. in 1. nemo potest 58, mim. 21.ff.de leg-
primo; PEREG. defideic. d. art. 5, num. 26. Et accipiendi videnturr, qui simplicitter scripsenmt, verbum, lego, adiectuM
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ti trahi'ad institutionem, utFABIA., indAuth. novissima, nu. 200, vers. et ídem dixit; GÓMEZ., tom 1, variar,
resol, cap. 10, num. 12, vers. ex quo infertur; VACO., à Vacu. d. lib. 4, decl. 55, num.7), els rebat. Els citats arguments
són els següents: ,
. lr. Que la paraula "lego" és apta per fer una institució d'hereu (núm. 12 i 13). Però contesta BELLONUS que "Nec
obsíat, primo, quod institutio fieri possit quibuscumque verbis, quia r espondeo, hoc procederé, dummodo verba taha
sitit, ut ex Us colligerepossimus, testatorem voluisse faceré haeredem, aut de tali volúntate constet aliunde...In specie
autemproposita, nec verba talem habere vim, nec aliunde constaré de tali volúntate testatoris, ideoque non posse censen
factam institutionem" (núm. 31, pàg. 321).
. 2n. Que les paraules "commune" seguides d'una disposició universal si no s'ha instituït cap hereu impliquen institució
d'hereu, i la paraula "lego" es "communem", i per tant la paraula "lego" té la mateixa força que la paraula "relinquo", per
la qual cosa si va seguida d'una disposició universal implica institució d'hereu (núm. 22). BELLONUS contesta dient
que'Wb/7 obstant, quod verbum, lego, sit commune, aut saltem communi simile, eademque, quam illud vim habere
censeatitr, quia respondeo, neutrum verum esse. Nam, ñeque commune est, cum sit obliquum...ñeque parem cum illo vim
habere intelligitur, cum verbum commune maioris sit efficaciae, quam verbum lego.." (núm. 45, pàg. 323).
- 3r, Que la paraula "lego", quan va seguida de la disposició de l'herència, s'ha d'entendre que de manera tàcita s'està fent
una institució (d'hereu). Si el testador digués simplement hereditatem meam Titio, no hi hauria dubte que s'entendria que
Titio és hereu. Si s'afegeix la paraula "lego", això no té perquè viciar la institució i convertir-la en un llegat (núm. 22).
A això respon BELLONUS dient que "Non obstant quodverbum, lego, tacita intellectum refer atur ad institutionem, quia
t espondeo, hoc etiam perspicue falsum esse. Ñeque adprobat exemplum, quod affertur, quia, licèt demus illud esse
venim non tamen ideo sustinetur dispositio, quod, suppleatur verbum, lego sedpotius quia supppletur verbum, do, quod
esldirectum, aut saltem verbum, relinquo, quod est commune, & potestad institutionem referri...Et si dicas, quarepotius
siíppletur verbum, do, aut relinquo, quam verbum, lego, cum ita unum, ut aliudpotuerit testator voluisse exprimere,
respondeo, id necessària faciendum esse, quia in dubio debemus illud potius verbum intelligere, per quod acíus
siistinetur, quam illud, per quod redderetur inutilis...Nam licet ibi testator nullum expressisset verbum, sed simpliciter
dixisset, Titium haeredem meum esse, & ita suppleriposset verbum, volo, ut verbum, iubeo, nihilominus fuit suppletum
verbum, iubeo, non verbum, volo, quia, si per verbum, volo, fuisset facta dispositio, non potuisset esse valida, cum
institutio nonpotest tune temporis eo modi fieri... Unde, ne dispositio redderetur inutilis, fuit suppletum verbum, iubeo,
per quod etiam eo tempore poteraí utiliter fieri institutio" (núm. 46, pàg. 323).
- 4rt. Que les disposicions han d'interpretar-se en el sentit més favorable per a què produeixin efectes, de manera que si
es digués que la paraula "lego" impedeix la institució, això podria conduir a la ineficàcia del testament per manca
d'institució d'hereu. Un canvi, si implica institució, el testament valdrà (num.23). BELLONUS contesta dient que "Non
obstant, quod ea sit faciendo interpretatiu, per quam actus sustinetur potius, quampereat, quia rerspondeo, id procederé
in dubio, hic autem rem non esse dubiae, sed claram..." (núm. 47, pàg. 323).

BELLONUS assenyala que la seva mateixa posició la segueixen RUIN., cons. 12, num. 13, vol.3; CEP H., in
d! centurió, num. 772; HYER. TORN., in d. rub.ff. de leg. primo, num. 10, vers. ego verò, et num. 18; CRASS, in d. §
¡nsntilutio q. 15, num.3, in fin; BART, in d. 1. centurió, nu 19; IMOL, in d.l. cum ex filio 39. inprinc. num.2, vers. Item
not.,ff de vulg.; CORN. cons. 185, num.5, vol.1; MENOCH., cons. 86, n.74, entre d'altres.

No obstant, el propi BELLONUS admet un cas en què sí s'entendrà que el llegat de part alíquota implica
institució d'hereu: quan es deixi la totalitat de l'herència o dels béns, i no s'hagi instituït hereu en el testament. Però si.
s'ha instituït hereu i aquest no arriba a ser-ho, el legatari de tota l'herència no serà hereu. La diferent solució envers
l'hereu en cosa certa, que requeria l'existència d'hereus efectius per a no considerar-se hereu, deriva del fet que en el
llegat de part alíquota s'està intentant esbrinar quina era realment la voluntat del testador. En canvi, en l'hereu en cosa
certa, la solució depenia, més que d'intentar esbrinar la voluntat del testador, d'aconseguir que hi hagués un hereu
testamentan : "Itaque ad hoc, ut ex illorum sententia verbum, lego, adiectum universali trahatur ad institutionem, duo
copulative requiruntur. Primo, ut universitas sit totalis. Secundo, ut alius in testamento non sit haeres institutus. Si igitur
vnum ex Us deficiat, verius erit, non ad institutionem, sed ad simplex legatum referri. Unde infertur, si testator dixerit,
%o dimidiam meorum bonorum, aut meae haereditatis Titio, qui non adiecit verbum, lego, íotalitati bonorum, non trahi
w institutionem, etiamsi alium haeredem nonfecerit. Et contra, si alium in testamento haeredem instituerit, non trahi
°dinstitutionem, etiamsi verbum, lego, adiecerit totalitati bonorum" (num. 51, pàg. 323),

Pel que fa a la doctrina clàssica catalana, podem citar l'opinió de FONT ANELLA (De pactis., .cit, cl. 4, glossa
*> pars IV, núm. 115, pàg. 163), qui sembla seguir la tesi de BALDUS (el legatari de part alíquota pot arribar a ser
e°nsiderat hereu), si bé cal tenir en compte que ell no parla en cap cas de "llegar", sinó de "deixar" els seus béns. No
Rostant, ja admet una certa "desacralització en les paraules" per poder parlar d'hereu. Assenyala FONT ANELLA que
'«emdicendo censeo adauctoritatem BAL in cons. 136. viso testamento Blasini. col.2. lib. 3. quemCRAV. ubi supra
. g a t ; ibi enim nihil aliud BALD, probare nititur, quam quod testator, qui millo haerede expresse instituto dixit quod

it exequutorum, quosfaciebat, ponebat omnia bona sua, censeri debeaíper huiusmodi verba dictas exequutores
sse haeredes universales, ad quod, eo argumento utitur, quia paria sint dicere, fació te haeredem meum, vel fació
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El que succeeix és que no hi ha cap precepte paral·lel a l'art. 138 CS referit al legatari
parciari, per la qual cosa caldrà acudir a la regla general voluntarista de l'art. 137 CS i, per als
casos més dubtosos, als criteris de l'art. 138 CS. Així, per exemple, quan es diu "Llego tots els
meus béns a C", o "Llego tota la meva herència a C", sembla clar que C és hereu (Si es volés que
l'instituït fos efectivament legatari, i no hereu, s'haurien d'utilitzar altres fórmules, com per
exemple "Llego a C la totalitat de l'actiu hereditari líquid")1219.

Doncs bé, en relació a l'increment hereditari el legatari de part alíquota tindrà aquest dret
de l'art. 41 CS quan tingui la consideració d'hereu. Però incrementarà no com a legatari de part
alíquota, sinó com a hereu, en virtut de la seva consideració com a tal aplicant analògicament les
regles interpretatives dels arts. 136 i 138 CS. Així, per exemple, quan se l'hagi instituït en una
quota de l'herència sense disposar de les restants. I cal tenir en compte que si se l'imposés una
clàusula d'acontentament, aleshores tindria la consideració de legatari aplicant-se l'art. 305 CS
i obrint-se la successió intestada.

3.- ELS REQUISITS PER A L'ACTUACIÓ DE L'INCREMENT HEREDITARI
En els capítols tercer i quart s'ha fet referència als requisits necessaris perquè operi

l'acreixement. S'exigia que varis hereus haguessin estat instituïts conjuntament en la mateixa
herència i que algún d'ells no hagués arribat a ser-ho (art. 38.1 CS). Feia falta per tant que una
disposició del testador no arribés a produir els efectes desitjats per causes inherents a l'instituït,
no por vicis de la pròpia disposició. Es partia del fet de l'existència d'una declaració de voluntat
per part del testador, d'aquí que s'exigís igualment, com a segon requisit, que aquest no hagués
contemplat la possible situació de vacancia donant una destinació subsidiària a la seva disposició
(art. 38.3 CS), i que la Llei no preveiés una crida preferent.

La incrementado és subsidiària de l'acreixement, de manera que únicament operarà quan
no es donin els requisits necessaris per a la seva actuació (art. 41 CS: "Si el dret d'acréuer no

\

te dominum meum, vel etiam in manibus tuispono omnia bona mea, ex quibus quomodo infern possit ad quaestionem
quam tractamus, non nostrae pactionens successionem universalem sonantes interpretan debeant de bonis praesentibus,
ego non video, tito lectos haec commitoprudenti indicio discutiendo".

I per altra banda, l'art. 593 del Pr. ROMANÍ-TRÍAS deia que "El legado de herencia atribuirá un crédito
contra el heredero consistente en el importe de la herencia deducido su pasivo, sin facultar al legatario para lo
detracción de la cuarta Falcidia, ni el derecho de acrecer como heredero, ni para ejercitar las acciones de petición y
de división de herencia".

1219 Podem posar altre exemples:
- Quan es disposin diversos llegats parciaris que esgotin la totalitat del cabal hereditari, com per exemple quan es digui
"Llego la quarta part de l'herència a C, i les tres quartes parts a D", C i D seran hereus.
- Si el testador nomena un hereu universal, no hi ha dubte que el legatari ̂ parciari és legatari, atesa la diferenciació
terminológica establerta pel testador, i amb independència de la quantia de la quota d'institució: "Llego a C la quarta part
de l'herència. Institueixo D hereu en les tres quartes parts de l'herència". f
- Més dubtosos són els casos en què no hi ha hereu universal, i la disposició en favor del legatari no esgota la totalitat
de l'herència; i aquell en què el legatari de part alíquota concorre/ín hereu en cosa certa. Mentre en el primer cas
l'aplicació dels principis de l'art. 138 CS implicaria la seva consideració com a hereu, sembla que en segon cas seria
legatari, en base a la diferenciació en la denominació establerta pel testador.

Una detallada mostra d'exemples la podeu trobar a Juan B. VALLET DE GOYTISOLO, "El legado de parte
alíquota", a Estudios de Derecho Sucesorio, vol. I, 2a ed., Editorial Montecorvo SA, Madrid, 1987, pàg. 394 a 402.
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pot tenir lloc entre els hereus instituïts...") Per tant, havent-hi una disposició válida del testador
que hagi donat lloc a una vacant personal en l'herència, només hi haurà incrementació quan no
pugui operar l'acreixement: això tindrà lloc quan la vacant s'hagi produït en un "disjunt", o bé
quan el testador hagi prohibit l'acreixement (art. 38.1 CS).

Però la incrementació no s'aplica únicament als casos de "vacant personal", sinó a tot
supòsit en què queda alguna part de l'herència sense destinatari efectiu, com succeeix quan no
s'ha disposat d'una quota hereditària, o la disposició és nul·la o es revoca ("vacant real"). Així
doncs, s'amplia respecte a l'acreixement l'àmbit d'actuació de la incrementació: no solament les
porcions que no arriben al "destinatari" previst, sinó també aquelles de les quals el testador no
ha disposat.

Per tant, el requisit essencial de la incrementació és que, existint qualsevol modalitat de
vacant en l'herència, no hi hagi cap delació -d'origen voluntari o legal -preferent. Caldrà
igualment que almenys existeixi un hereu que hagi arribat efectivament a ser-ho, és a dir, un
hereu testamentan que pugui "incrementar".

I, per altra banda, s'ha dit que, d'acord amb l'art. 38.1 CS, no operava l'acreixement quan
el testador ho hagués prohibit. Caldrà examinar si el testador també pot prohibir la incrementació.

3.1.- L'existència d'una quota vacant en l'herència, sense que hi hagi cap delació, legal o
voluntària, preferent

Com succeeix en l'acreixement, perquè pugui tenir lloc la incrementació és necessari en
primer lloc que existeixi algun hereu en favor de qui es produeixi. Òbviament, si no hi ha cap
hereu que arribi a ser-ho, s'obrirà la successió intestada sense que això infringeixi el principi
"nemo pro parte".

Quan hi ha un hereu efectiu, i en l'herència es produeix una vacant, es pot produir la
incrementació sense cap altra requisit "positiu", és a dir, sense necessitat que el testador ho ordeni
(al contrari que en la substitució vulgar), ni que la disposició es faci d'una determinada forma (de
manera conjunta, com en l'acreixement). Sí cal en canvi un element "negatiu", la inexistència de
cap delació preferent, ja sigui legal o voluntària, a causa del caràcter subsidiari que té l'increment
hereditari, com passem a veure, distingint segons la vacant s'origini per la falta d'algun hereu o
per la no disposició d'una quota hereditària, ja que en aquest últim cas no s'admet per definició
cap delació voluntària preferent, en caracteritzar-se precisament per l'absència de declaració de
voluntat vàlida respecte a la quota en qüestió.

3.1.1. La incrementació respecte a la quota d'algun dels hereus disjunts que no arribi a ser
hereu

Quan algun dels instituïts no arriba a ésser hereu, la seva porció en qüestió s'atribuirà a
qui el testador hagi previst per via de substitució (art. 38.3 CS). A manca d'aquesta previsió per
part del testador, i si no hi ha cap delació legal preferent (dret de transmissió, art. 38.3 CS, i
també el dret de representació en la successió testamentària en els casos que s'admet1220), la
porció vacant tindrà la següent destinació:

1 Vegeu capítol quart, § 2.2. i 2.3.
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a) Si s'ha produït en algun dels conjunts, tindrà lloc l'acreixement, tret que el testador l'hagi
prohibit (art. 38.1 CS). En aquest darrer cas actuarà l'increment hereditari. Això palesa, corn ha
posat en relleu ALBALADEJO1221, la poca importància que per als vocats conjuntament
(especialment quan siguin els únics cridats) té en el dret successori català el fet que es produeixi
o no l'acreixement, ja que, encara que aquest no operi, adquiriran igualment mitjançant
l'increment hereditari, si bé hauran de compartir la porció incrementada amb els que no hagin
estat cridats de manera solidària.

Cal plantejar-se què succeeix si l'acreixement no pot tenir lloc per haver-ho prohibit el
testador. Hi haurà dret a l'increment successori? Acabem d'afirmar l'escassa importància que en
el Dret successori català té el fet que es produeixi o no l'acreixement ja que, en últim terme, el
mateix efecte es produirà en virtut de l'increment hereditari. Per tant, si el testador prohibeix
l'acreixement però té lloc l'increment, aquella prohibició esdevindrà moltes vegades ineficaç, si
bé no sempre. Com ha assenyalat ALBALADEJO1222, el fet que el testador hagi prohibit el dret
d'acréixer no impedirà que els cridats conjuntament facin seva la quota vacant, però sí provocarà
que l'adquireixin en una proporció diferent, en cridar-se a tota la resta d'hereus i no únicament
als instituïts conjuntament. Ara bé, quan tots els hereus hagin estat cridats sense assignació de
parts, o per parts iguals, l'increment produirà al mateix efecte que l'acreixement. No obstant,
entenem que la prohibició d'acréixer no implica la prohibició d'incrementar, ja que es tracta de
dues institucions amb diferent fonament: l'un deriva de la voluntat del testador, i l'altre ve
imposat per la Llei.

b) I quan la vacant s'ha produït en un disjunt, no hi ha possibilitat que actui l'acreixement, i per
tant sempre hi haurà incrementació.

3.1.2.- La no disposició per part del testador d'una part de l'herència
I, segonament, l'increment successori tindrà lloc quan no s'hagi disposat d'una part de

l'herència. És el cas del segon incís de l'article 41: "S'aplica la mateixa norma respecte a la
quota hereditària de la qual el testador no hagi disposat'*223. Una part del cabal hereditari no
té assignat cap successor per llacuna testamentària i, com en aquest cas no pot tenir lloc el dret
d'acréixer - ja que aquest pressuposa que una part de la qual s'ha disposat no ha pogut ser
adquirida per algun dels cridats- i tampoc es pot obrir la successió intestada a causa del principi
d'incompatibilitat de títols successoris, es fa necessari, encara que això sembli anar contra la
voluntat del testador, atribuir la quota vacant als qui, si bé a una altra porció, han estat cridats pel
testador. Per tant, actuarà l'increment quan el testador institueixi hereu o hereus sense esgotar les
quotes hereditàries, és a dir, quan el testador institueixi un o varis hereus en una quota de
l'herència però a la vegada deixi de disposar d'alguna altra quota.

1221 Manuel ALBALADEJO GARCIA, Comentarios al Código civil y Compilaciones Parales, tomo 29, vol.
3, articles 248 a 276, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, pag. 420 i 421.

1222 Ob. c/Y.,pag. 426. . . • -X

1223 Eren plenament indicatius d'aquesta idea els citats arts. 819 Pr. PERMANYER-AYATS, i 480 del Pr.
ROMANI-TRIAS.
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3.2.- La col·lisió entre la voluntat del testador i el principi "nemo pro parte": els efectes de
la prohibició d'incrementar imposada pel testador

Molt polèmica ha estat la qüestió de la prohibició de l'increment per part del testador,
prohibició que es pot fer de manera directa (dient simplement: "Es prohibeix l'increment"), o
imposant l'anomenada clàusula d'acontentament (quan la fórmula utilitzada és "Només rebràs
això" o similar), que equival a l'anterior1224.

El problema de l'admissió d'aquesta prohibició és evident: la concurrència d'hereus testats
i intestats, en contra del principi "nemo pro parte". Efectivament, si s'instituís un hereu en una
quota de l'herència, sense disposar-se de la part restant i amb la prohibició que l'instituït rebés
res més, si es volés respectar la voluntat del testador s'hauria d'obrir la successió intestada,
contradint l'esmentat principi. Mentre l'acreixement és lògic que pugui ser prohibit pel testador,
ja que es fonamenta en la seva voluntat, més discutible és que el testador pugui prohibir
l'increment, perquè aquest deriva de la Llei. Cal veure, doncs, què preval, si la voluntat del
testador o els principis del Dret successori, o si es poden combinar tots dos elements

3.2.1.- La diversitat de posicions en els autors del "ius commune"
La doctrina clàssica, fidel al principi "nemo pro parte", no accepta la concurrència entre

hereus testamentaris i intestats, per la qual cosa es debat entre dues solucions -en principi
radicalment diferents però que després veurem que no ho són tant-: l'íntegra atribució de
l'herència als hereus testamentaris, o l'obertura total de la successió intestada.
a) Una primera opinió entén que el testador no pot prohibir el dret d'acréixer, i que si així ho fa
la clàusula en què s'estableixi quedarà inoperant1225. No queda viciat tot el testament, sinó
únicament l'esmentada prohibició, de manera que l'hereu testamentan adquirirà tota l'herència,
incloent també les coses exceptuades. Es basen en D.28.5.74, Llei segons la qual si algú hagués
estat instituït hereu universal, exceptuant una finca o l'usdefruit de la mateixa, malgrat la
prohibició tot li pertanyerà, sempre naturalment que el testador no hagués disposat d'aquell bé1226.

b) I un segon grup d'autors creuen que la prohibició feta pel testador val (en el sentit que es té per
no posada), però vicia tot el testament. Si el testador prohibeix el dret d'acréixer als cohereus,
aquesta prohibició beneficia els hereus intestats, de manera que res percebran els hereus
testamentaris. Es basen en D.28.5.9.13, Llei que diu que si dos haguessin estat instituïts hereus

1224 A la tradició jurídica s'assimilaven a aquests dos casos el de l'«excepta re certa», en el qual a l'hereu el que
se ü prohibia adquirir no era una quota d'herència, sinó una cosa certa. Ara bé, com veurem, en realitat no es tracta d'un
cas de prohibició de l'incrementació, sinó d'excepció al principi d'universalitat del títol d'hereu.

1223 ÁNGELUS DE GAMBIGLIONIBUS (ÁNGELUS ARETINUS [mort aprox. l'any 1451}), Ángelus Aretínus
Súper Insíiíu., 1532, fol. 135, després d'assenyalar les opinions de DYNUS i d'IMOLENSIS dient que l'hereu
testamentan ho adquirirà tot, i la de BARTOLUS en sentit contrari, dient que s'obrirà la successió intestada, refusa
aquesta última dient que "...qui hoc non est venim, non enim potest faceré testator ne leges habeant locum in
testamento...".

CANCER, Ob. cit., pars III, cap. XXII, num. 151, pàg. 435, cita una sèrie d'autors que segueixen aquesta
Posició: DYNUS, IMOLENSIS, DECIUS i RIPA. Altres autors poden veure's a BELLONUS, cap. X, quaest. XVII,
*n. 13,.pàg.216.

1226 D. 28.5.74: "Si ita quis hceres institutesfuerit: «excepto fundo, excepto usufructo hceres esto», perinde erít
tore c/v///, atque si sine ea re hceres institutes esset, idque auctoritate Gal·li Aquilh facíum est".
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en un mateix testament, un en la tercera part d'una finca, i l'altre en les dues terceres parts
restants, tots dos seran hereus, prescindint-se de la menció de la finca, a no ser que això s'oposi
a l'evidentíssima voluntat del testador1227. D'aquest darrer incís de caràcter voluntarista dedueixen
que el dret d'acréixer té lloc a no ser que el testador l'hagi prohibit1228. A més, també s'al·lega que
quan una disposició és "perplexa", és a dir, no té sentit, queda viciada i s'ha d'obrir la successió
intestada. I això és el que succeeix en el cas que ens ocupa, en què no és possible que el testador
institueixi un hereu en cosa certa o en part de l'herència, i a la vegada digui que prohibeix
l'acreixement, ja que si s'observés la seva voluntat això implicaria que morís part testat i part
intestat, el que el Dret no permet1229.

A partir d'aquestes posicions tan dispars, es pot produir un cert acostament per tal de
salvaguardar la voluntat del testador. Efectivament, si apliquem rígidament les dues opinions,
observem com en tots dos casos es contraria la intenció del testador. Si la prohibició no val,
perquè l'hereu testamentari rebrà el que el testador ha dit que no rebi. I si el que queda viciat és
el testament en la seva integritat, perquè aleshores aquell es quedaria sense l'atribució
testamentària. Per això, s'ha entès que la citada prohibició implicava una substitució
fideïcomissària tàcita, en els termes que passem a veure.
a) Entre els autors que entenien que la prohibició no viciava el testament sinó que es tenia com
a no posada, existien dues opinions1230:
- la. La que entenia que l'hereu no havia de restituir res, sinó que l'herència li acreixia de manera

1227 D.28.5.9.13: "Si duo sint hceredes instituir, unus ex parte tertia fundi Corneliani, alter ex besse eiusdem
fundi, Celsus expedentissimam Sabini sententiam sequitur, ut detracta fundi mentione quasi sinepartibus hceredes scripü
hceaereditate potirentur, si modo voluntas patrisfamilias manifestissime non refragatur".

1228 Així ho entén BARTOLUS A SAXOFERRATO, Inprimam infortiati paríem, Augustae Taurinorum, Apud
Nicolaum Bevilaquam, MDLXXIII, fol. 115, par. Si duo, qui diu que si s'institueix un hereu en una finca, amb la
prohibició de rebre res més, i no hi ha cap altre hereu instituït, aquell no és hereu en el tot, sinó que s'ha d'obrir la
successió intestada, ja que queda viciada tota la institució: "...Ex quo dico quodsi testator instituit haeredem infundo,
& adiecit plus de bonis suís petere non passis, licet no sit alius haeres institutus in testamento, non ens in solido
instituius: quia voluntas testatoris tibi manifestissime refragat, ut hic, sed reducet res ad causam intestati... qua quando
ex verbis testatoris colligitperplexitas, seu repugnantia, instituto vitiatur..." Igualment tracta la qüestió a BARTOLUS
A SAXOFERRATO, Consilia, quaestiones, et tractatus, Venetiis, MDXC, al Consilium LXXXXI (91), fol. 68, en
relació al supòsit de l'hereu instituït en cosa certa sota la clàusula que no pugui adquirir res més de l'herència, i estableix
la doctrina que el testament en aquest cas és nul: "Testamentum, in quo quis est institutus in re certa, & prohibitus, quad
plus petere nonpossit, non valet..Testator quamodo possit faceré, q. leges non habeant locum in suo testamento" (c.
157, fol. 42, reiterada al Consilium 156, pàg. 37), ja que el testador no pot imposar en el seu testament el que les lleis
no permeten, que es que es mori part testat i part intestat. Per tant, en el cas plantejat heretarien els hereus abintestat,

1229 GÓMEZ (Ob. cit, Cap. X, núm. 10, vers. Quaero (amen in fine), es fa ressò d'aquest argument: "...quando
in testamento, vel ultima volúntate colligitur perplexitas & repugnantia, vitiatur, & causa reducitur ab intestato, textus
est in 1. si Titio ff. de cond. instit. sed in nostra casu & quaestione est perplexitas <£ repugnantia: quia testatur instituït
haeredem in re certa, vel parte, & ex adverso voluit quod non haberet alia bona, & prohibint ius accrescendi; quodde
iure est impossibile, ut in dicta regula, ius nostrum, ergo vitietur instituto; & reducatur causa ab intesíato', & '"
expresso istam sententiam & conclusionem tenet BART, in d.l. quotiens § si duo, ff. de hsered. inst. & ibi BALD. PAUL.
DE CASTR. & alii Doct. idem BART, in 1. pen. ff. de iniust. rup. colum. I. num.1, idem BART, in leg. si quis priore in fin.
ad Trebell. PAUL. DE CASTR. in 1. quotiens, Cod. de hsered. inst. & istam dicit iéi magis communem opinionem PHIL.
CORN. pen. colum. in med. unum tamen est, quòdhaeredes ab intestato,tenentur restituere illam rem vel quotampe?

fldeicommissum ipsi haeredi instituto, argumento textus in . facto, ffy ad Trebell. & in 1, Scsevola, eod. tit. & in 1. filiifam'
§ ut quis heredem de leg. I". . /'

1230 Tal com assenyala BELLONUS, Ob. cit., cap. X, quaest. XVIII, num. 1 a 4, qui entre els autors que
defensen aquesta posició cita IOANNES IMOLENSIS.
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irrevocable maïgrat la prohibido, basant-se en D. 28.5.74 -que no imposa cap restricció a l'hereu
testamentan que fa seus la totalitat dels béns malgrat l'excepció-, en D.31.1.77.301231, i en la
solució donada al cas de l'hereu en cosa certa. Efectivament, quan el testador institueix algú en
cosa certa també està tàcitament prohibint el dret d'acréixer, i malgrat tot li acreix tota l'herència
sense que s'entengui que està gravat de restitució en favor dels hereus abintestat. Aleshores, donat
que les disposiciones tàcites tenen tanta força com les expresses, s'ha d'entendre que quan la
prohibició sigui expressa tampoc haurà de restituir res1232.
- 2a. Era majoritària, no obstant, l'opinió segons la qual l'hereu instituït havia de restituir els béns
exceptuáis als hereus intestats1233, basant-se en què la consciència de l'hereu testamentan no li
havia de permetre adquirir una sèrie de béns contra la voluntat del testador. "Hceresprohibitus
pluspetere in foros conscientiae tenetur residuum venientibus ab intestatu restituere", afirmava
BELLONUS, qui assenyalava fins i tot que la voluntat de retenir és un acte inútil i invàlid contra
el qual els successors abintestat podrien exercitar l'anomenada Evangèlica denunciatione1234.
També invocava D. 31.69.pr.1235, Llei en la que es veu com el fideïcomís es desprèn de les

usi "pater¡ qui filio semissemdederat, et sororibus eius impuberibus quadrantes, quibusfratrem tutorem dedit,
itafuerat locutus: <fili, contentus eris pro tuo semisse aureis ducentis, et vos, filiae, pro vestris quadrantibus centenis
miréis»; vice mutua liberis fideicomissum hereditatis reliquisse non videbatur, sed aestimationem, ui a parentibus frugi
fieri solet, patrimonii suifecisse, nec idcirco fratrem iudicio tutelae bonae fidel radones quandoque praescriptione
demonstraíae quaníitatis exclusurum".

1232 No obstant, contra aquest argument assenyala GREGORIO LÓPEZ, a Ignacio SANPONTS Y BARBA,
Ramon MARTÍ DE EIXALÀ, i José FERRER Y SUBIRANA, Las siete Partidas del Sabio Rey D. Alonso el IX, con
las variantes de más interés, y con la glosa del Lie. Gregorio López, Tomo III, Barcelona, Imprenta de Antonio Bergnes
y C", 1843,pàg. 449, que "Hay mucha distancia entre el instituido en cosa cierta sin prevención alguna, y el que lo es
con la de no recibir lo restante: en el primer caso se presume que el testador ha querido lo mismo que la ley, es decir,
que el heredero recibiese la totalidad de los bienes, BALD, en la 1. 8 C. de impub. et alus subst. chart, pen. y arg. 1. 38.
D. de acquir. hcered.; en el segundo, aunque parezca adjudicársele el todo por la ley, debe no obstante restituir el
residuo a la persona á cuyo favor la prohibición se hizo".

1233 Entre els autors que defensen aquesta opinió hi ha PEREGRINOS (Antonius PEREGRINOS, De
fideicomissis praesertim universalibus, Augustae Taurinorum, Apud loannem Dominicum Tarinum, MDCX) qui ,a
l'articulus quintus, núm. 13 diu que: "Item si dictum fiierit in institutione, testator instituebat Titium in certa re, vel quota,
expresseprohibendo, neplus haberepossit, concertant maiores nostri, quid inris sit: na BART, iñ d.l. quoties, §. si dúo,
colutn. l.ff. de haered. instit. determinat pro nullitate institutionis, & remfavore venientium ab intestatu deduct ad
intestati causam, & ídem B ART. in 1. si quis prior e, ff. ad Trebell. & in consi. 156. Titius, & 177. MATTHEOLUS,
sequuntur IAS. cons. 8. in tertio, ubi de communi, GOZAD, consi. 21. col. 6. RIPA in I re coniuncti, nú. 135, ff. de leg.
¿ Alii vero fuerunt in diversis opinionibus, prout ample per IMOLAM in 1. I, § si ex fundo, ff. de haered. instit. per
LVDOU. ROM. in 1. única. C. quan. non pet. par. per CUR. SEN. d. cons. 75. & CUR. IUN. cos. 12. col. 3. CRAU. de
wtiq. temp, in 4. par. nu. 129 & egoplenissime retuli in art. 11 nu.66.Placet mihi, ut accipiamussententiam SALIC, in
d-L quoties, ut scilicet, detracta mentione certa rei, & remota prohibitione iuris accrescendi, quia testaator secundum
inris scripti regulas, no potest decedere pro parte testatus, & pro parte iníestatus. I ius nostrum, ff. de regui. iur. haeres
wriptus in totum sit her es, verum inspecta volúntate testatoris, qui noluitplus habere, intelligatur per fideicomissum
&<Jvatus restituere venientibus ab intestato, ad text. in d. 1. peto, & quae supra dicta sunt, quasi deducía una re rogatus
s't residuum restituere, iura tex. in § si quis una, Institu. defideicommis, haered. & ante eum sic consuluit BALD, in d.
eo/is. 468 in i & indubitater adiecta clàusula codicillari. BAR. in d. § si duo in si".

1234 BELLONUS, cap. X, quaest. XVIII, núm, 12 a 14. Aquest mateix argument el dóna Gregorio LÓPEZ, Ob.
£"•> pàg. 448, qui afirma que "...el instituido en cosa cierta no podrá en el foro de la conciencia retener toda la
Vencia, si creyendo el testador que no tendría derecho a los demás bienes semejante heredero, le hubiese instituido
en dicha forma. Así pues, siendo dudoso este punto, deberemos tomar el partido más seguro, el que deja tranquila la
conciencia".
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paraules utilitzades pel testador i per tant pot ser tàcit, i D.36.1.291236, d'acord amb la qual en el
fideïcomís no és necessària l'expressió del fideïcomissari1237. A més, com assenyalava
GREGORIO LÓPEZ1238, ¿Cómo puede permitirse que el instituido en cosa cierta, con
prohibición de percibir más, tome todos los bienes contra la espresa prohibición del testador
cuando puede tomarse un camino por donde, sin chocar contra los principios, esa voluntad
queda intacta?". Aquest camí és el fideïcomís en favor dels hereus intestats.

b) I entre els autors que entenien que la prohibició valia i el testament quedava viciat i s'havia
d'obrir la successió intestada, semblava que es donés per suposat que, en atenció al respecte a la
voluntat del testador, la cosa o quota atribuïda per testament a l'hereu testamentan se li havia de
restituir per via de fideïcomís1239. Així ho afirmava GOMEZ1240: "...si testator instituït aliquem
hceredem in re certa, vel quota, & expressè dixit &prohibuit, ne alice res, vel partes accrescant
& vitiatur testamentum tota institutio, & tamen ibi non datur repugnantia in totum nec excluditur

1235 iinpe(0i luid fiti, contentus sis centum aureis»; fideicommissum valere placuit, idque rescriptum est. Quid
ergo, si, quum heredem ex parte instituisset, ita locutus est: «peto, pro parte tua contentus sis, Luci Titi, centum aureis?»
Petere poterunt coheredes partem hereditatis, retínente sive praecipiente, quo contentum esse voluit defunctus. Sine
dubio facilius est hoc probare, quam probari potuit illud, quum ibifideicommissumpetatur ab his, cum quibus testatur
non est locutus. ídem dicemus, si, quum ex asse scripsisset heredem, eius gratia, qui legitimus heres futurus esset, ita
loquatur : «peto, pro hereditate, quam tibi reliqui, quae adfratrem meum iure legitimo rediret, contentus sis centum
aureis».

me aft qujs p fiore facto testamento posterius fecerit testamentum, etiam si ex certis rebus in posteriores tabulas
hceredes instituït, superius tamen testamentum sublatum est, ut Divi quoque Severus et Antoninus rescripserunt; cuis
Constitutionis verba retuli, quum alia quoque praeterea in Constitutione expressa sunt: «Imperatores Severus et
Antoninus Cocceio Campano. Testamentum secundo locofactum, licet en eo certarum rerum hceres scriptus sit, iure
valere, perinde ac si rerum mentia facía non esset; sed teneri hceredem scriptum, ut contentus rebus sibi datis, aut
suppleta quarta ex lege Falcidia, hcereditatem restituat his, qui priore testamento scripti fuerant, propter inserta
fideicomissaria verba, quibus, ut valeret prius testamentum, expressum est, dubitari non oportet». Et hoc ita
intelligendum est, si non aliquidspecialiter contrarium in secundo testamento fuerit scriptum".

1237 BELLONUS, ob. i loc. cit., núm. 15 i s., qui conclou dient que "Ex quibus apparet, verissimam esse
sententiam SALYCET existimantis prohibitionem iuris accrescendi a testator e factam non vitiare quidem testamentum,
sed operari, ut institutus censeatur gravatus restituere haereditatem venientibus ab intestato, retentis rebus in
testamento datis. Quae sententia sine dubio procedit, si in testamento fuisset addicta clàusula codicilaris ut scribunt
DURAN, de art. test. tit. 6 caut. 15, n. 5. versic. Et idem operatur...^w¿ppe, quae solet efficere, ut ea, quae non possunt
valere iure directo, valeantfaltem iure fideicomissi (núm. 29 i 30).

1238 Oò. c/f.,pàg. 448.
1239 Com a principals defensors d'aquesta teoria els autors clàssics (per exemple GÓMEZ, Ob. cit, cap. X, núm.

10, pàg. 191) citen BARTOLUS, en la seva citada Glossa a la lex quoties § si duo... No obstant, en la mateixa únicament
fa referència a què s'obre la successió intestada, tal com hem assenyalat anteriorment, però sense referir-se a cap
restitució en favor de l'hereu testamentan. Únicament al seu comentari a la Lex si quis ita (D. 32.2.4), fol. 51, assenyala
que "Si testator dixit Titio, esto contentus illo fundo? Ista verba inducunt fideicommissum fundi. Sed an repellalur a
petitione eorem q. sunt relicta in testamento? Certè non, nisi est dictum pro omnibus, quae tibi relicta sunt, esto
contentus illo fundo. 1. peto, inprin. & §.I.s. de lega.2. Pro hocfacit 1. translatit^.'j. de adi. leg. Sed si testator dixit: sis
contentus tali re tantum, velduntaxat, vel si dixit, q. pluspetere non posit, utrum alia relicta in testamento possit petere,
vel videantur omnia adempfaper ista verba? Puto fore sic dicendum, q. omnia relicta An eodem testamento uniformitef
videantur adempta, ut pitta, si illudlegatum fiat factum pure, omnia alia légala facía pure videntur adempta. liii. §cuni
Titio. j. de all leg. sed. si essent legato facta difformiter, quia erant legata relicta post mortem alicuis, vel relicta sub
conditione, & ista verba fuerunt adiecta legato pure relicto, vel e connerso, tune talia legata difformia non videnW
adempta. I. Paulo Callimacho. §. j.j. eo. Quod no. pro testamentis, quae dicunt, & plus petere non possit. Et oa
declaratione huius clausae, facit quoddixi.j'. de ope. lib. 1. ut iufisiurandi. § si liberti".

1240 Ob. cit. Cap. X, num. 19, vers. Adverterum tamen..., pàg. 194.
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