
les persones a qui hauria correspost si la repudiado o privado de l'herència hagués tingut lloc
al temps de la primera delació. En tots els altres casos, els hereus restants incrementaran llur
participació amb la part vacant per dret d'acréixer"1323.

El Pr. de Compilació de 19551324, d'acord amb l'opinió de ROCA SASTRE1325, va admetre
també la "successió", si bé amb un àmbit més limitat, fins al punt que es pot afirmar que es
tractava en realitat d'una ampliació del dret de representació, extenent-lo també als casos de
repudiado i indignitat. L'art. 480.2 deia que "De ser sólo alguno de los hijos llamados el que no
llegue a ser heredero, aunque sea por causa de indignidad declarada, se deferirá nuevamente
a sus descendientes, por estirpes, la cuota hereditaria que a éstos habría de haberles
correspondido por derecho de representación si dicho hijo hubiere fallecido antes de la delación
a su favor. Lo mismo se aplicará a los hermanos del causante respecto de sus hijos. En los
demás casos, procederá el derecho de acrecer". Tot i que pugui semblar que existien evidents
diferències amb la LSI 1936, la realitat és que en la pràctica el sistema venia a ser el mateix.
Efectivament, deixant els casos de dret de representació, quan l'existència o no de "successió"
tenia importància pràctica era quan es cridava al segon ordre i concorrien ascendents i germans
o fills de germà. Així succeïa en la LSI 1936, art. 141326, però no en el Pr. 1955, que en el seu art.
482 es remetia als arts. 930 i ss. Ce, segons els quals els ascendents eren preferents respecte als
col·laterals. Per tant, la "successió" era en realitat una "ampliació" dels supòsits de fet en què
podia actuar el dret de representació. La dita norma no va passar a la Compilació, sinó que en
aquesta matèria, en virtut de la remissió de l'art. 248 CDCC, s'aplicava el Codi civil, arts. 912 i
ss., que no admetien la "successió", sinó únicament un dret de representació en la línia recta
descendent i en la col·lateral en favor dels fills dels germans (art. 925 Ce), que no operava en cas
de repudiació del representat (art. 928 Ce, a "sensu contrario").

La LSI de 1987 ja va suposar el pas definitiu cap a la "integració" de la "successió" dins
del dret de representació, eliminant la "successió" a canvi d'estendre els casos en què podia actuar
el dret de representació. La Proposta inicial de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació i
Catalunya1327 reproduïa en aquesta matèria l'art. 480.2 pr. 1955, en l'art. 8.2: "De ser solament
algun dels fills cridats qui no arribi a ser hereu, es deferirà novament als seus descendents per
estirps la quota hereditària que els hauria correspost per dret de representació. El mateix

1323 En el projecte inicialment presentat al Parlament de Catalunya la redacció era molt menys aclaridora. L'art.
6,2 deia que "Quan siguin solament algun o alguns dels parents els que es trobin en qualsevol de ¡es situacions
expressades en el paràgraf primer d'aquest article, la porció vacant serà novament deferida als parents que llavors
existeixin i siguin dels que igualment haurien estat cridats juntament amb els que han arribat a ésser hereus si el que
deixa vacant la seva part hagués mort abans de produir-se l'anterior delació. En tots els altres casos, els hereus restants
incrementaran llur participació amb la part vacant, per dret d'acréixer" (BOPC del dijous 30 d'abril de 1936, pàg.
4263). Posterioment, i en virtut d'un dels dictàmens de la Comissió Permanent de Justícia i Dret, es va modificar la seva
redacció, de manera que en la discussió parlamentària el text que es va debatre va ser el que es definitivament es va
aprovar. Vegeu al BOPC del dimecres 17 de juny de 1936, pàg. 4696 i ss., les esmenes presentades, i el debat
Parlamentari.

1324 T i

1325

1326 n T i

L'Avantprojecte de Compilació de 1952 va seguir el Pr. d'apèndix de 1930.

Exposada a "El derecho de representación en la sucesión testada" cit, pàg. 284 i ss.

"L'herència es defereix per l'ordre següent:
Primer. -Als descendents, per ordre de proximitat de grau.
Segon.-Als ascendents més pròxims, germans i nebots, fills de germà premort,.,'

1327 Arxiu de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, capsa 1 l-D-n° 25.
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s'aplicarà als germans del causant respecte als seus fills. En tots els altres casos, procedirà el
dret d'acréixer". Estàvem, per tant, davant d'una "successió" o un dret de representació "ampliat".
Després de l'informe de la Comissió Jurídica Assessora, es va arribar a una redacció que
eliminava tota idea de "successió", mantenint únicament el "pur" dret de representació com a
delació preferent a l'acreixement. La Secció de Dret Privat de la Comissió Jurídica Assessora1328

justificava el canvi dient que "L'art. 7 actual correspon a l'art. 8 de l'Acadèmia, per bé que s'ha
canviat el criteri d'aquest, en allò que fa referència al cas de ser solament algun o alguns dels
cridats els qui no arriben a ésser hereus. Efectivament, en el text de l'Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya, en aquest cas per dret de representació, es deferia als
descendents per estirps la quota hereditària, mentre que en el text proposat es produeix
directament el dret d'acréixer. Es tracta, en definitiva, de mantenir la situació actual, que és la
que s'aplica a partir del Codi civil". D'acord amb aquesta idea, l'art. 7.2 LSI va establir que "De
ser solament algun o alguns dels cridats els qui no arribin a ésser hereus, la quota hereditària
que els hauria correspost acreixerà als altres parents del mateix grau, llevat del dret de
representació quan aquest resulti aplicable"™29.1, com s'ha vist, l'art. 327.2 CS, diu el mateix
que l'art. 7.2 LSI 1987.

En definitiva, arribem a la conclusió que, respecte al règim tradicional -del que va ser un
reflex la LSI 1936- el Codi de Successions ha prescindit del concepte de "successió", estenent
en canvi el de "dret de representació", si bé no d'una manera tan àmplia que impliqui una
"absorció" de la "successió" pel dret de representació. Així, per exemple, en la LSI 1936 (art. 10),
el dret de representació actuava només en els casos de mort i declaració d'absència, mentre que
si hi havia repudiació o indignitat operava la "successió" (art. 6). En el Codi de Successions,
suprimida la "successió", el dret de representació actua també en els casos d'indignitat, però no

nia "informe que emet la Secció de Dret Privat de la Comissió Jurídica Assessora, relativa a la consulta
formulada pel Conseller de Justícia, sobre la proposta de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, referent
a un avantprojecte de llei de successió intestada", Arxiu de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques, capsa
ll-D-n°25.

1329 El propi Preàmbul de la LSI es feia ressò del canvi respecte al règim tradicional: "L'art. 7 significa també
una innovació respecte al règim tradicional, pel que fa al cas que siguin solament un o alguns dels cridats que no arribin
a ésser hereus, ja que s'estableix un dret d'acréixer matisat en lloc del dret de representació". No obstant,
CASANOVAS MUSSONS (Anna CASANOVAS MUSSONS, "Entorn de la Llei 9/1987, de 25 de maig, de successió
intestada: aspectes problemàtics", Revista Jurídica de Catalunya, 1990/2, pàg. 313) posa en dubte aquest canvi:
"Certament, la redacció de l'art. 7.2 de l'informe CJA «s'assembla» més a Ja de l'art. 922 CC, però no espot dir que
introdueixi un «canvi de criteri» respecte de l'art. 8.2 i 3 que havia proposat l'Acadèmia. En el fons, també aquest darrer
palesava la preferència de la representació sobre l'acreixement, només que la fórmula utilitzada és més «difícil». Establir
que hi haurà acreixement «llevat del dret de representació quan aquest resultés aplicable» (art. 7,2 CJA) equival
exactament a «En tots els altres casos procedirà el dret d'acréixer» (art. 8.3 A JL), si "entenem que «tots els altres casos»
inclou també el del paràgraf anterior (art. 8.2 AJL) quan no hi pugui actuar la/representació (perquè el fill o el germà
no té descendència, per ex.). En aquest sentit, el «canvi de criteri» al·legat per la Comissió Jurídica Assessora no és sinó
la inversió purament formal dels termes en què es planteja una mateixa qüestió: Representació i sinó acreixement»
(AJL) i «acreixement excepte representació» (CJA) són simplement dues maneretf'de formular la mateixa solució des
de punts departida diferents. Amb tot, val a dir que el problema no rau en si hi havia o no realment «canvi de criteri»,
sinó en el malentès que s'origina a partir d'aquesta expressió". Apí bé, nosaltres entenem que no existeix la dita
equivalència "pràctica", ja que el Pr. 1955 i l'art. 8.2 Pr. AJLC no diuln que se succeeixi per dret de representació, sinó
que es deferirà als descendents la quota que els hauria correspost»per dret de representació. El matís és important, ja que,
d'acord amb la interpretació que proposem, en cas de repudiació del cridat l'herència es deferiria als seus descendéis
("successió"), el que no succeiria si es tractés d'un dret de representació.
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1330en el de repudiado (art. 328.1 CS)

2.2.- El dret de representació com a delació preferent a l'acreixement
Així doncs, suprimida la "successió", només el dret de representació té preferència sobre

l'acreixement (art. 327.2 CS).
En el dret de representació, la porció d'un dels hereus que no arriba a ser-ho -que en

principi acreixeria als cohereus en base a la regla "successió graduum et ordinum"-, s'admet que
sigui atribuïda a l'estirp de la persona que no va arribar a heretar, de tal manera que s'entén que
els seus descendents passen a ocupar el seu lloc. Aquests "representants" no són uns estranys per
al causant, sinó que també són parents seus (si bé com a mínim d'un grau més remot). Ens
centrarem tot seguit en quan operarà el dret de representació i s'exclourà per tant l'acreixement,
fent referència a les causes que poden donar lloc a la vacant personal idònia perquè actui el dret
de representació, i a les persones que poden ser representades per unes altres. Aquestes dues
qüestions delimitaran l'àmbit d'actuació del dret de representació, permetent discernir quan
procedirà el dret de representació i quan l'acreixement.

2.2.1.- Les causes que permeten l'actuació del dret de representació
Dins l'ampli conjunt de causes que poden donar lloc a una vacant "personal" -"un o

alguns dels cridats no arriben a ésser hereus", art. 327.2 CS-, l'art. 328.1 CS -que té el seu
precedent en l'art. 8.1 LSI de 1987, que es va apartar de la LSI de 1936 i va seguir el model del
Codi civil1331- només admet que actui el dret de representació en els casos de premoriència,

1330 Com hem dit, la posició del Codi de Successions en aquesta matèria és la mateixa que la del Codi civil i que
la majoria de Codis, que no admeten la "successió". L'excepció és el BGB, que en seu § 1953.2, comença dient que en
cas de repudiació l'herència es defereix novament als que haurien estat cridats si el repudiant no hagués viscut al temps
de la mort del causant: "Die Erbschqftfalli demjenigen an, welcher bemfen sein wiirde, wenn der Ausschlagende zur
ZeitdesErbfallsnichtgelebthatte;..."

1331 El qual va apartar-se en aquest punt tant del Code - l'art. 744 del Code no permetia representar les persones
vives, sinó únicament les mortes i sense fer cap referència a la indignitat: "On no représente pas les personnes vivantes,
mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement. On peut représenter cehd à la succession duquel
on a renoncé"-, com de la doctrina tradicional. L'art. 924 va adoptar una posició àmplia en establir que "Llámase
derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría
si viviera o hubiera podido heredar". Amb aquesta darrera expressió es deixava la porta oberta a la representació d'una

, persona viva, el que va confirmar l'art. 929 "No podrá representarse á una persona viva sino en los casos de
desheredación ó incapacidad". Al Projecte de 1851 ja es recollia aquesta idea. Tot i que l'art. semblava seguir el model
del Code, en establir que "La representación da á un pariente vivo los derechos que tendría otro ya difunto, si viviera,
en cuyo lugar, grado y derechos se subroga", l'art. 758 deia que "No puede representarse á una persona viva, salvo los
casos designados en los artículos 623 y 673", és a dir, en els casos d'indignitat i desheretació.

Els projectes oficials d'apèndix no regulaven amb caràcter general el dret de representació, i per tant acceptaven
les línies mestres de la normativa del Codi civil. No hi havien normes especials sobre la qüestió en la Memòria de
DURAN I BAS, en el Pr. de 1930 ni en l'Avantp. de 1931, tot i que en molts preceptes en què es feia referència al dret
de representació es parlava de "premoriència" exclusivament. No obstant, l'art. 481.2 del Pr. de Compilació de 1955 deia
que "Por virtud del derecho de representación, los descendientes de una persona fallecida, o declarada ausente, al
tiempo que deba tener lugar la delación intestada a su favor, son llamados a ocupar su lugar en la herencia,
defiriéndose estopor estirpes". Per tant, semblava excloure tàcitament els casos d'indignitat. En aquest cas actuava la
"successió", d'acord amb l'art. 480.2, així com també en la repudiació, si bé no tant clarament, ja que només es
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declaració d'absència i indignitat, en establir que "Per dret de representació, els descendents
d'una persona premorta, declarada absent o indigna, són cridats a ocupar el seu lloc". Per tant,
quan la falta de l'hereu s'hagi produït per repudiació, l'art. 328.1 CS exclou implícitament
l'actuació del dret de representació. Es tracta d'una enumeració que ni respon a la tradició
jurídica -que era més restrictiva-, ni és seguida actualment de manera unànime, propugnant-se
per un sector de la doctrina l'ampliació del seu àmbit d'actuació:
- efectivament, la doctrina clàssica no permetia la representació d'una persona viva. D'acord amb
l'aforisme "viventis non datur repraesentatio ", CÀNCER1332 assenyalava que "Repraesentationis
ius non conceditor filio, ubi si pater viver et ipse non son succederet. Causam habens ab aliquo,
nonpotest essemelioris conditionis quam Ule, a quod habet causam, ibid"1333;
- i, inversament, actualment alguns autors i codis, bàsicament per raons de justícia, permeten el
dret de representació en cas de repudiació1334. Si partim de la idea que en les línies en què pot
operar el dret de representació no s'està cridant a descendents determinats, sinó a tota l'estirp, en
el cas de repudiació s'entén que el fill -primer cridat per ordre de proximitat de grau- ha renunciat
al dret que corresponia a la seva estirp. Ja hi ha hagut delació en favor de l'estirp, que ha estat

mencionava expressament la indignitat. Seguia en línies generals el criteri de l'art. 10.1 LSI de 1936, que establia que
"Per dret de representació, els descendents d'una persona morta o declarada absent al moment de la delació intestada
són cridats o ocupar el seu lloc". I l'exclusió de la indignitat no es tractava d'un simple oblit, ja que l'art. 6 LSI la
contemplava expressament (a l'igual que la repudiació) donant-li un tractament diferent -la "successió"-, com veurem
en l'apartat en què tractem la indignitat, on tractarem d'interpretar l'art. 6 LSI 1936 d'acord amb el que diu
CASANOVAS MUSSONS, Oi. cit., pàg. 314 i 315.

1332 Variarum ...I, 5, núm. 10.
1333 Se seguia la Novela 118 (Constitució 114, cap. I), segons la qual la representació tenia lloc només en el cas

de premoriència. En el capítol I, després d'establir que els fills (en el sentit ampli de descendents) eren preferits als
ascendents, es disposava que si moria algun dels descendents deixant fills, aquests succeïen en el lloc del propi
descendent. Es parlava per tant únicament de mort: "...sic tamen, ui, siquem horum descendentium füios relinquentem
mori contigerit, illiusfilios, autfilias, out olios descendentes in proprii parentis locum succedere, sive sub potestate
defuncti, sive suae potestatis inveniantur". Igualment, en relació als fills de germans, la Novela 127 (Constitució 121,
Praefatio) parlava també de premoriència del germà: "Nostras leges emendare nos nonpigeí, ubique utilitatem subiectis
invenire valentes. Meminimus igitur scripsisse legem, per quam iussimus, ut, si quis moriatur relinquens fratres et filias
alterius praemortui fratris, ad similitudinem fratrum et praemortui fratris filii ad hereditatem vocentur, paternum
adingredientes gradum, et illius ferentes portionem. Si vero moriens relinquat ascendentium aliquos, et fratres ex
utrisque parentibus coniunctos sibi, et filias ex praemortuo fratre, fratres quidem iussimus per ipsam legem cum
parentibus vacarí, fratris vero filias exclusimus".

La doctrina catalana del segle XIX, d'acord amb l'esmentada Novela 118, únicament permetia la representació
en el cas de premoriència. ELIES-FERRATER (Ob. cit., pàg. 779, par. 4689) afirmaven que "La representación solo
puede tener lugar con respecto a los que hayan fallecido en el momento de la abertura de la sucesión... "En el mateix
sentit BROCÀ-AMELL, Ob. cit., 2a. ed., 1886, pàg. 285.

En canvi, els projectes privats d'apèndix s'apartaren de la doctrina tradicional i donaren una solució similar a
la del Codi civil. Així ho establia clarament l'art. 1191 del Pr. PERMANYER-AYATS, quan deia que "Llámase derecho
de representación el que tienen los parientes de una persona para adquirir, como subrogados en su lugar, la parte de
herencia abintestato que le habría correspondido en la sucesión de otra persorla si no le hubiese premuerto, o
sobreviviéndole no se hubiere hallado en la imposibilidad de sucederle", corroporant-lo l'art. 1195 que reproduïa l'art.
929 Cc.Termes similars utilitzava el Pr. ROMANÍ-TRÍAS. L'art. 709 deia que "Se entenderá por derecho de
representación el que tienen los descendientes de una persona de adquirir en ciertos casos la parte de sucesión intestada
que hubiese correspondido á la primera si no hubiese premuerto al causante; ó sobreviviéndole no hubiese podido
heredarle". I l'art. 710 establia que "Los descendientes de una persona viva solo podrán suceder en su representación
si esta fuese incapaz ó desheredada por el causante y aquellos no estuviesen bajo la patria potestad del representado".
Peí que fa ais Pr. ALMEDA-TRÍAS i de l'ACADEMIA no modifjeiven en aquest aspecte la regulació del Codi civil.

1334 Per exemple, els Codis Portuguès (arts. 2039 i 2041.1) o el Codi civil italià (art. 467.1). Vegeu capítol quart,
§2.2.1.
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repudiada pel seu "cap", és a dir, per la persona a la qual la Llei, d'acord amb el principi de
proximitat de grau, atribueix la facultat d'exercitar la delació. La seva decisió esgota la crida a
l'estirp, produint l'adquisició per a ell de l'herència, o l'exclusió de l'estirp en favor dels altres
descendents del mateix grau que el repudiant. Ara bé, cal tenir en compte que es podria produir
una nova crida en favor dels membres de l'estirp afectada per la repudiació quan els altres
descendents del mateix grau que el repudiant també haguessin renunciat l'herència. En aquest cas,
la raó que s'admeti la nova crida en favor d'unes persones en principi excloses a conseqüència
de la repudiació del seu "cap" es troba en el fet que han "desaparegut" els altres descendents de
superior grau. El grau immediatament inferior passarà a ocupar la posició dels seus caps, com
si hi hagués una nova crida en favor d'ells.

2.2.1.1.- La premoriència. El problema de la commoriència
La premoriència suposa una impossibilitat real de succeir per part del representat i és el

supòsit típic que dóna lloc al dret de representació. Potser per aquest motiu l'art. 328.1 CS el
menciona en primer lloc1335. El seu fonament s'ha intentat basar en raons de justícia. Així, s'ha
dit que es vol evitar als fills la desgràcia que suposa que a la mort del seu pare s'afegeixi la de
deixar d'obtenir uns béns que segurament, quan el pare morís, adquiririen ells1336. No obstant, des
d'un punt de vista estrictament jurídic, el dret de representació en cas de premoriència no és més
que una conseqüència de la crida a l'estirp que es fa en alguns ordres successoris, com en la línia
recta descendent, en què malgrat que es cridi als fills, s'està en realitat cridant tota l'estirp. El
que succeeix és que dins de l'estirp s'observa el principi de prioritat de grau, de manera que es
cridarà els fills en primer lloc. D'acord amb aquesta idea, si hi ha un fill que no pot heretar per
haver premort al causant, la Llei crida directament els membres de la seva estirp.

L'art. 328.1 CS parla, com diem, de premoriència, però no es refereix expressament al
supòsit de mort simultània de causant i representat. En aquest cas, d'acord amb l'art. 33 Ce, tal
com succeeix en la premoriència, no hi ha transmissió de drets d'una persona a l'altra, per la qual
cosa cal veure si pot operar el dret de representació.
a) La posició negativa s'ha defensat, entre d'altres, per ROCA SASTRE i per VATTIER
FUENZALIDA. El primer afirma que si d'acord amb l'art. 33 Ce no té lloc la transmissió de drets
entre les persones cridades a succeir-se, "a cada una de ellas, cuyo sucesor sea incierto si le
sobrevivió, le sustituirán sus respectivos herederos ulteriores o sucesivos (sustitutos vulgares
y, en defecto de éstos los herederos abintestato), prescindiendo, por tanto, de la calidad de
sucesor de la persona de sobrevivencia incierta"1337. En el mateix sentit, VATTIER
FUENZALIDA1338 entén que la commoriència no equival a la premoriència, sinó a la inexistència

1335! A diferència de l'art. 924 Ce, en què no es conté cap menció expressa, i com ja feia l'art. 481.2 Pr. 1955,
10.1 LSI 1936, i 8.1 LSI 1987, que era el precedent de l'art. 328.1 CS.

1336 ROCA SASTRE, "Observaciones críticas..." cit, Ob. cit., pàg. 403.
1337 Ramón Maria ROCA SASTRE, "La designación, la vocación y la delación sucesorias", a Estudios sobre

sucesiones tomo I cit., pàg. 141 i 142, nota 25.a.
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de successor. És basa en què no s'ha deferit cap dret al representat: aquest no tenia vocació ni
delació i com a conseqüència "no puede haber una determinación indirecta del quantum que se
defiera a quienes resulten ser, en definitiva, los sucesores del abuelo, puesto que falta el marco
de referencia que la ley tiene en cuenta par a determinarlo".
b) No obstant, nosaltres ens decantem per la procedencia del dret de representació en base ais
següents arguments :
Ir.- L'equiparació de la commoriència a la premoriència. D'acord amb l'art. 33 Ce, quan
s'estableix que no hi ha transmissió de drets, s'està assimilant la commoriència a la premoriència
recíproca: en la successió de cadascun dels causants s'entén que el cridat a succeir-lo ha mort
abans. .
2n- Les conseqüències pràctiques incongruents i negatives a què portaria la no adopció d'aquesta
solució per als descendents del fill. Suposem el cas de mort en un mateix sinistre del pare i un
dels seus 3 fills. Si s'acredités la premoriència del fill, els seus néts succeirien per dret de
representació. Si es declarés la seva supervivència, presumiblement heretarien en virtut del "ius
transmissionis" (el seu pare hauria mort sense acceptar ni repudiar l'herència, per la qual cosa
transmetria el seu dret als seus hereus, els quals és relativament versemblant que siguin els seus
fills). Per tant, no seria lògic que en el cas de commoriència se'ls privés de qualsevol dret, com
succeiria si no s'admetés el dret de representació, ja que en aquest cas l'herència aniria als
germans del pare.
3r- La regla general en matèria de successió intestada de la identitat de la posició dels néts i del
seu oncle quan a aquells els falta el seu ascendent immediat.
4rt- El fet que no hagi hagut vocació ni delació en favor del representat no és causa per excloure
el dret de representació, com ho demostra que en el supòsit típic en què aquest opera, com és el
cas de premoriència, tampoc n'hi ha1339.
5è.- Com afirma GUILARTE ZAPATERO1340 "la situación es absolutamente idéntica a la que
se origina por lapremuerte del hijo a la del padre, dejando nietos a los que el legislador estima
debe proteger y para ellos impide el funcionamiento con plenitud de consecuencias de la regla
de exclusión del pariente más próximo por el más remoto. Cualquier objeción que se discurra
para negar el derecho de representación en la hipótesis contemplada no sólo carece de firme
apoyo dogmático, sino que, además, resulta contraria a la finalidad que con la institución se
tiende a obtener. Premuerte y conmoriencia son, a mi juicio, situaciones prácticamente iguales,
desde la perspectiva que se analiza ahora y por analogía debe ser sometida al mismo régimen".
6è-1, finalment, apreciem com no es dóna cap acte del pare que pugui justificar la pèrdua del

1338 Carlos VATTTERFUENZALIDA, El derecho de representación en la sucesión «mortis causa», Editorial
Montecorvo SA, Madrid, 1986, pàg. 252. '

1339 Diu Vicente GUILARTE ZAPATERO, Comentarios al Código civil f Compilaciones forales, tomo XIII,
vol. 1°, EDERSA, Madrid, 1989, pàg. 181, que "la falta de transmisión de derechos de uno a otro, no es obstáculo para
la existencia del derecho de representación, sino que más bien funciona como causa del mismo. En cualquiera de los
supuestos en los que se admite incuestionablemente, el representado tampoco ha adquirido derechos del causante y
precisamente por ello, para evitar que los que le hubieran correspondido ingresen en patrimonio distinto al de los nietos,
surge y se mantiene el mecanismo representativo en la sucesión. Tampoco en los supuestos normales de procedencia
de éste hay llamamiento, vocación ni delación al representado, queden el supuesto de conmoriencia, puede juga>
igualmente como referencia a los efectos de la representación".

1340 OZ>. di., pàg. 181 i 182.
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dret de la seva estirp: aquell ni ha renunciat ni ha realitzat una conducta envers el causant que
pugui legitimar l'eventual exclusió dels seus descendents. I si fins i tot, d'acord amb l'art. 328.1
CS, la indignitat no els perjudica, tampoc ho hauria de fer la commoriència.

2.2.1.2.- La indignitat
L'art. 328.1 CS preveu expressament, com hem vist, que el dret de representació també

opera en el cas de declaració d'indignitat del representat. La justificació d'aquesta regla és, no
obstant, més discutible que en el cas de premoriència. Efectivament, a diferència del cas de la
premoriència, la seva exclusió no ha estat involuntària i "real", sinó voluntària (a conseqüència
dels fets realitzats respecte dels quals hauria de saber que se'n deriva un "càstig") i jurídica (no
es tracta d'una impossibilitat física de succeir, sinó d'una exclusió per ministeri de la Llei).
Aleshores, si partim de la base que el representat no succeeix pel seu propi dret, sinó per
"representació" del seu ascendent immediat -tal com es dedueix de l'art. 328.1 CS-, hauríem de
deduir que només operaria el dret de representació quan el seu pare hagués estat capaç de succeir.
I, com s'ha vist, en la tradició jurídica ha predominat l'opinió de la impossibilitat de representar
el declarat indigne.

No obstant, s'ha al·legat que és injust que una falta personal del pare repercuteixi d'una
manera tan desfavorable en els fills, de tal manera que en alguns cossos legals, entre ells el Codi
civil, s'ha admès el dret de representació en el cas d'indignitat. MANRESA justificà la posició
del Codi civil al·legant raons de justícia i assenyalant que "El hijo indigno o desheredado se ha
enajenado justamente el cariño de sus padres, ha muerto para ellos; la ley o la voluntad paterna
le privan de la herencia; pero, ¿qué culpa tienen los hijos de ese hijo para ser envueltos en la
misma causa de desafección y en el mismo castigo? Antes al contrarió, el abuelo debe quererles
aún más, por pesar sobre ellos la desgracia de tener tal padre. Excluirlos de la herencia,
equivaldría a considerarlos también como indignos o como desheredados, a imponer castigo a
una posteridad inocente, y por eso nuestro Código, más justo que el Código francés, y siguiendo
una doctrina hoy admitida en casi todas las legislaciones, iguala la desheredación y la
incapacidad con la muerte, y concede el derecho de representación a los hijos del indigno y del
desheredado"™.

Els precedents del Dret català -LSI 1936 i Pr. 1955-, d'acord amb la distinció entre
"successió" i dret de representació, no admetien la representació en el cas d'indignitat, sinó que
operava la "successió". Amb la supressió de la "successió" a partir de la LSI 1987 -tal com feia
el Codi civil-, el que es va fer va ésser ampliar l'àmbit d'actuació del dret de representació,
estenent-lo també al cas d'indignitat. El Dret català ha estat conscient que tècnicament la
representació no hauria d'operar en el cas d'indignitat, però a conseqüència de la dita "ampliació"
del concepte de dret de representació, ha cregut convenient, sobretot per raons de justícia, que
la declaració d'indignitat no impliqui un "càstig" també per a l'estirp.

1341 Ob. ei/., pàg. 141. Per la seva banda, VATTIER FUENZALIDA (Ob. cit., pàg. 255) afirma, al·legant la
Resolució de 14 d'agost de 1959, que la declaració d'indignitat no ha esgotat el "ius delationis", i per tant no hi hauria
"na delació successiva, impròpia d'aquesta institució, sinó una delació indirecta. Per això assenyala que no hi hauria en
e' seu cas dret de transmissió en favor dels hereus de l'indigne, ja que aquest no té delació.
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Aquesta justificació de l'admissió del dret de representació en el cas d'indignitat entenem
que és més correcta que entendre que l'anomenat dret de representació no és altra cosa que una
crida a l'estirp, de manera que, a falta del descendent immediat, els altres descendents succeeixen
pel seu propi dret, i no en representació de ningú1342. Aquesta idea entenem que no explicaria la
regla de l'art. 339.2.II CS, en què els nebots, tot i succeir per dret de representació, no divideixen
l'herència per estirps, sinó per caps, com veurem més endavant en un altre apartat.

2.2.1.3.- La declaració d'absència
Si es parteix de la regla tradicional segons la qual no es pot representar una persona viva,

cal qüestionar-se la possibilitat que actui el dret de representació quan el "representat" ha estat
declarat absent. L'art. 929 Ce estableix que "No podrá representarse a una persona viva sinó en
los casos de desheredación o incapacidad". I l'art. 191 Ce, en relació a l'herència a la qual hagués
estat cridat un absent, no estableix expressament com a excepció a l'acreixement la preferència
del dret de representació, ja que simplement diu que "Sinperjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior (que per reclamar un dret en nom d'un absent és necessari provar que l'absent existia en
el moment en què era necessària la seva existència per a adquirir-lo), abierta una sucesión a la
que estuviere llamado un ausente, acrecerá la parte de éste a sus coherederos, al no haber
persona con derecho propio para reclamarla. Los unos y los otros, en su caso, deberán hacer,
con intervención del Ministerio fiscal, inventario de dichos bienes, los cuales reservarán hasta
la declaración defallecimiento".

La majoria de la doctrina comentadora del Codi civil admet, no obstant, la procedència
del dret de representació en cas de declaració d'absència. Ja GARCÍA GOYENA afirmava que
"si quedaron hijos o descendientes del ausente heredarán con el tío al abuelo por derecho de
representación, según el artículo 724'"1343. La doctrina més recent1344 exposa els següents
arguments principals :
- que l'art. 929 Ce, si bé només estableix dues excepcions a la possibilitat de representar una
persona viva, això no vol dir que no pugui haver-n'hi cap altra recollida en altres disposicions1345;
- que en el cas d'absència no es tracta de representar una persona viva, sinó una persona que pot
estar viva, però que és molt més probable que no ho estigui;
- que la referència que es fa a les persones amb "derechopropio" a l'art. 191 Ce, tot i que pugui

1342 Idea exposada per ROCA SASTRE, a "El derecho de representación..." cit., pàg. 260 i ss., qui defineix el
dret de representació com "el derecho que, por vía de llamamiento directo y propio de la ley, tienen los hijos de un hijo
premuerto al padre causante de ocupar, en la sucesión intestada de éste, en lugar de, dicho hijo premuerto, el puesto
que éste hubiera ocupado de haber vivido aún al tiempo de la delación y en la misma medida o cuota que le habría
correspondido" (pàg. 263). /

1343 Ob. cit., pàg. 307, d'acord amb l'art. 328 Pr. 1851, que deia que "Si se abre una herencia á la que sea
llamado un individuo cuya existencia no esté reconocida, entrarán exclusivamente en ella los que debían ser
coherederos del ausente, ó suceder por su falta; pero deberán hacer inventario de los bienes que reciban, debidamente
citado el ministerio fiscal". /

1344 Vegeu per tots GUILARTE ZAPATERO, Ob. cit., pàg.,-1'82 i s.; VATTIER FUENZALIDA, Ob. cit., pàg.
251 i s.

1345 GUILARTE ZAPATERO, Ob. cit., pàg. 184.
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induir a alguna confusió si s'utilitza l'expressió en contraposició a "dret de representació", no
exclou a l'hereu per dret de representació. Si la successió és intestada, el "dret propi" preferent
a l'acreixement que es pugui tenir és el dret de representació, que vindria a ser l'equivalent a la
substitució vulgar en la successió testada.

L'art. 328.2 CS ha solventat aparentment el dubte en incloure expressament la declaració
d'absència com a font del dret de representació, seguint els arts. 10.1 LSI de 1936, 8.1 LSI
19871346 i 481.2 del Pr. de 19551347. Es requereix, com estableix el precepte -"declarada absent"-,
l'absència declarada, i no la simple desaparició del cridat. Per tant, d'acord amb l'art. 328.1 CS,
quan a una herència intestada sigui cridada una persona declarada absent, descendent del causant,
la porció que li correspondria no acreix als altres cohereus, sinó que s'atribueix als seus
descendents per dret de representació: aquests "són cridats a ocupar el seu lloc" (art. 328.1 CS).
D'acord amb una interpretació literal d'aquest precepte, als efectes del dret de representació, la
declaració d'absència s'equipara a la mort. No obstant, l'especial naturalesa de la dita declaració,
que no suposa una presumpció de mort -a diferència de la declaració de mort-, arts. 193 i ss. Cc-
entenem que obliga a matisar el sentit del precepte, respecte al qual es poden donar dues
interpretacions:

a) En base a una primera interpretació, els descendents del declarat absent són cridats a ocupar
el seu lloc, però això no implica que se'ls faci una atribució ferma, sinó que està sotmesa a la
resolució final de la situació d'absència declarada (art. 191 Ce). Si l'absent reapareix, se li hauran
de transmetre els béns hereditaris, mentre que si es declara la seva mort, tot dependrà de la data
d'aquesta. Si es fixa una data anterior a la mort del causant, s'assimilarà al cas de premoriència,
aplicant-se per tant sense cap problema el dret de representació i convertint-se aquella situació
d'administració provisional en una adquisició definitiva de la seva porció hereditària. Però si la
data és posterior es tractaria d'un cas de mort sense acceptar ni repudiar l'herència, amb la qual
cosa es podria pensar que, donat que s'ha produït la supervivència al causant, el que procediria
seria no el dret de representació sinó el "ius transmissionis", i per tant els béns es transmetrien
als hereus del transmitent (que poden coincidir amb els descendents "representats", però poden
variar si l'absent ha fet testament).

Aquesta primera opinió treuría molta transcendència a la regla de l'art. 328.1 CS en
relació a la persona declarada absent. La seva "virtut" seria únicament la de conferir
l'administració provisional no als cohereus, sinó als representants, però una vegada conduïda la
situació d'absència per la reaparició o mort o declaració de mort de l'absent1348 les conseqüències
serien les generals. No es poden atribuir a la declaració d'absència uns efectes equivalents als de
la premoriència, com si la situació fos ja definitiva.

1346 Vegeu CASANOVAS MUSSONS, Ob. cit., pág. 314 i 315, respecte a la interpretació d'aquest precepte
' la seva relació amb l'art. 191 Ce.

1347 D'acord amb l'opinió de ROCA SASTRE, "El derecho de representación..." cit., pàg. 288 i 290, que
equiparava els casos de premoriència i absència.

1348 Són diferents mort i declaració de mort. La primera pot ser que s'acrediti un dia després de la declaració
"absència, mentre que la segona haurà d'esperar als terminis legals.
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Per tant, quan es parla de drets successoris als que està cridat una persona declarada
absent, únicament es poden regular els efectes que es produiran a conseqüència de la declaració
d'absència amb un caràcter provisional. No es tracta d'atribuir uns drets, sinó simplement
d'administrar uns béns. Com a tal situació provisional no se li poden conferir una efectes
paral·lels als de la premoriència o indignitat, com fa l'art. 328.1 CS.

b) Però hi ha una altra interpretació que salvaria el sentit de l'art. 328.1 CS i li atribuiria una
major transcendència, que seria entendre que, als efectes del dret de representació, la declaració
d'absència produeix uns efectes similars a la mort -interpretació que seria la que es desprendria
d'una interpretació aïllada de l'art. 328.1 CS- amb la conseqüència que, amb independència del
fet de la data de la mort de l'ascendent hi hauria dret de representació en favor dels descendents,
i que per tant -tret del cas de reaparició de l'absent1349- suposaria una equivalència entre
declaració d'absència i premoriència als efectes del dret de representació, equivalència que per
altra banda ve establerta en altres preceptes, com els arts. 167.2 CS, 158.d CF i 220,e CF1350.
Consistiria aquesta posició en entendre que, malgrat que es fixi com a data de la mort del declarat
absent un moment posterior a l'obertura de la successió, en base a la declaració d'absència opera
també el dret de representació, i no el "ius transmissionis". La justificació d'aquesta tesi es
trobaria en entendre que la declaració d'absència treu a l'absent la delació, de manera que només
podrà recuperar-la si reapareix. Per això, si mor en la situació d'absència, com que no tenia
delació, no pot transmetre-la als seus hereus : no pot haver-hi "ius transmissionis" perquè no hi
havia delació per transmetre. Aleshores, la Llei decideix omplir la vacant personal cridant als
descendents per dret de representació (assimilant la declaració d'absència a la premoriència),
opció que es prefereix a l'acreixement en base a l'art. 328.1 CS. Cert és que es pot estar
representant una persona viva, però així succeeix també en la indignitat.

Ara bé, aquesta segona interpretació entenem que no encaixa amb la naturalesa
"provisional" de la declaració d'absència, i podria desvirtuar la trajectòria lògica de l'herència.
Per això entenem més correcta la primera interpretació que hem donat1351.

1349 No es podria admetre en canvi una tercera interpretació molt més extrema segons la qual reaparegut l'absent
no pogués "recuperar" els seus drets, sinó que se'l digués que la declaració d'absència li ha privat d'aquells drets, tot i
que és el que es desprèn literalment de l'art. 328.1 CS.

1350 Ara bé, l'equivalència entre declaració d'absència i mort que estableixen els preceptes esmentats no és del
tot aplicable al cas que tractem. L'extinció de la potestat del pare i de la mare per la declaració d'absència del pare, la
mare o el fill, o l'extinció de la tutela per la declaració d'absència de la persona tutelada, es tracta d'una situació
provisional, de manera que si l'absent reapareix s'hauria de tornar a constituir la tutela o "renaixeria" la potestat. Pel que
fa a l'art. 167.2 CS en relació a la substitució vulgar, entenem que l'atribució al substitut queda condicionada a la no
reaparició dels substituït declarat absent (així ho entén CALATAYUD SIERRA', al comentari a l'art. 167 CS, a
Comentarios al Código de Sucesiones cit., pàg. 662). ï

1351 En aquest sentit, ROCA SASTRE MUNCUNILL, a Comentarios al Código de Sucesiones cit., art. 329 CS,
pàg. 1138, qui diu que els afavorits pel dret de representació respecte a la persona deéfàrada absent "adquieren los bienes
y derechos con sujeción a una reserva de los mismos a favor.del ausente o de sus derechohabientes si se prueba qut
el ausente existia al tiempo de la apertura de la sucesión intestada/Adquieren, pues, dichos representantes, uncí
propiedad enferma o resoluble, sujeta a la amenaza de que se produzca tal prueba, cuya amenaza desaparece con lo
declaración defallecimiento, con fecha posterior, del ausente, ffvr tanto, en este caso actúa una especie de condición
resolutoria derivada de la reserva hereditaria prevista por la ley. Además, el art. 192 CC establece que lo dispuesto
en el citado art. 191 se entiende sin perjuicio de las acciones de petición de herencia u otros derechos que competen
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2.2.1.4.- Altres possible supòsits que podrien donar lloc a una vacant personal
L'art. 328.1 no es refereix -sorprenentment- a la declaració de mort. La raó és,

possiblement, que ja se suposa la seva equiparació a la mort -el que no obsta perquè en moltes
altres ocasions sí se la mencioni expressament (arts. 158.a i 220.e CF, i 85 Ce).

Quant a les prohibicions de succeir i a la desheretació, és lògica la seva omissió, ja que
les primeres s'apliquen a la successió testamentària, i originen la nul·litat de la disposició, mentre
que la desheretació s'aplica només a la Ilegítima.

2.2.2.- Les línies idònies per originar una vacant en la qual pugui operar el dret de
representació

Una vegada s'han analitzat els supòsits de vacant "personal" que poden donar lloc al dret
de representació, cal veure en quines persones s'ha de produir l'esmentada vacant, ja que el dret
de representació no es dóna en totes les línies sinó que, d'acord amb l'art. 328.2 CS, "només
s'aplica als descendents del causant, sense limitació de grau, i als fills del germà, però no s'estén
als descendents dels fills d'aquest"1352. Per tant, en el Codi de Successions el dret de representació
només té lloc en la línia directa descendent i en la col·lateral quan els fills de germans concorren
amb germans1353. La raó que en la línia col·lateral només s'estengui a aquestes persones ha estat

al ausente, sus representantes o causahabientes, sin que estos derechos se extingan sino por el transcurso del tiempo
iado ara la rescrición v. art. 64, V, CS".

,
fijado para la prescripción (v. art. 64, V, CS").

1352 g| pr ¿g JÇJ3Q segu¡a e] sistema tradicional, si be també concedia el dret de representació als nebots quan
concorrien amb ascendents. L'art. 343 establia que "Los hijos de los hermanos de doble vínculo entran en representación
de su padre cuando concurren con los ascendientes o con algún hermano de igual clase del difunto". En els mateixos
termes, l'art. 297 de l'Avant, de 1931.

La LSI de 1936 deia en el seu art. 10-2 -que constitueix el precedent de l'art. 328.2 CS- que "El dret de
representado només s'aplica als descendents del causant sense limitació de grau; i als fills del germà premort, sense
estendre's, però, als descendents dels fills d'aquest". I l'art. 21.2 també contemplava el dret de representació dels nebots
quan concorrien amb ascendents: "Si ultra els ascendents i germans dobles o solament amb els ascendents, o solament
amb els germans dobles hi concorren nebots, fills de germà de doble vincle premort, l'herència es dividirà en tantes
parts com siguin, en cada cas, els ascendents, els germans vius i les estirps de nebots. Els germans unilaterals i els
nebots fills de germans unilaterals premorts percebran, en cas de concurrència, amb algun dels parents, la meitat de
la porció que correspondria en l'herència a cadascun d'ells si fossin germans o fills de germans de doble vincle".

La possible concurrència de germans i nebots amb ascendents va desaparèixer a partir del Pr. de 1955, que
incorporava la regulació del Codi civil -en el qual els ascendents exclouen els colaterals, arts. 935, 943; en relació al
dret de representació, l'art. 925 estableix que "El derecho de representación tendra siempre lugar en la línea recta
descendente, pero nunca en la ascendente. En la línea colateral sólo tendrá lugar en favor de los hjos de hermanos, bien
sean de doble vínculo, bien de un solo lado", de manera que els ascendents excloien els germans i fills de germans. En
relació al dret de representació l'art. 481.3 disposava que "El derecho de representación se dará a favor de los
descendientes de los hijos del causante, indefinidamente, y de los hijos de hermanos del mismo, sin extenderse a los
descendientes de estos hijos".

La Compilació de 1960 es remetia en aquesta qüestió al Codi civil, regulació que es va aplicar a Catalunya des
d'aquest any fins al 1987, amb la Llei de Successió Intestada, art. 8.2, que va establir un sistema que ha estat reproduït
pel Codi de Successions.

1353 Aquest sistema ha estat el seguit a la tradició jurídica. La Novela 118, al capítol primer, establia que si moria
algun dels descendents deixant fills, els fills o filles d'aquest, o els seus altres descendents, succeïen en el seu lloc: "...sic
tome«, lit, si quern horum descendentium filias relinquentem morí contigerit, illius filias, aut filias, aut alias descendentes
>n propii parentius locum succedere... "Per tant, en la línia recta descendent el dret de representació tenia lloc de manera
¡limitada. En canvi, en la línia col·lateral, en el capítol tercer de la mateixa Novela únicament es concedia en favor deis
fills dels germans: "Si autem defunció fratres fuerint, et alterius fratris aut sororis praemortuorum filii, vocabuntur ad
hereditatem isti cum de paire et matre thus masculis etfeminis, et quanticunque fuerint, tantam ex hereditate percipient
Portionem, quantum eorum parens futurus erat accipere, si superstes esset", però no en favor d'altres persones:
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"Huiusmodi vero privilegium in hoc ordine cognationis solis praebemus fratrum masculorum autfeminarumfiliis out
flliabus, ut in suorum parentum iura succedani; nulli alii omininopersonae ex hoc ordine venienti hoc ius largimur",
i sempre que concorressin amb els seus oncles:"Sedet ipsisfratrumfiliis tune hoc beneflcium conferimus, quando cum
propríis iudicantur thiis masculis etfeminis, sivepaterni, sive materni sint", però no amb els ascendents: "Si autem cum
fratribus defuncti etiam ascendentes, sicut iam diximus, ad hereditatem vocantur, nullo modo ad successionem ab
intestato fratris aut sororisfilios vocari permittimus, ñeque si ex utroque párente eorum pater aut mater defunció
iungebatur". I del capítol segon es deduïa que no hi havia dret de representació en la línia ascendent, ja que s'establia
la preferència dels més pròxims en grau sense fer-se cap referència al dret de representació.

La doctrina clàssica catalana va seguir el mateix sistema. CANCER (Variorum..., pars. I, cap. 5, num. 61)
afirmà que en representació del fill premort entraven a succeir amb ell no solament els néts, sinó tots els descendents
sense limitació: "In hac descendentium linea habet locum repraesentatio, & sic si pater moriatur intestatus, relicto filio,
& nepotibus ex filio praemortuo, dicti nepotes representant personam patris sui, & subintrant els locum, & succedunt,
quotquot sunt in ea parte, & iure in quopater, si viveret, esset successurus: & sic succedunt in stirpes eorum auoper
dictam representationem, una cum dicto eorumpatruo", si bé reconeixia CÀNCER que aquesta opinió no era unànime,
sinó que alguns autors entenien que més enllà dels besnéts no s'extenia: "Utrum tamen dicta repraesentatio ultra nepotes
extendatur magna est inter Doctores altercatio. ÀNGEL siquidem in d. § cumfilius. numer. 1. IOAN. FAB. num. 5.
dictam repraesentationem ultra pronepotes non extendí dicunt, quos etiam sequitur IOAN. LECIRI. in tract, deprimogen.
lib. 2. quaest.2. art. 7.num. 11&12. Pro hac pater citatur BARTOL. in leg.l.§ sed si quis, ff. de suis& legit. haered. qui
de pronepotibus fateíur, sed nec de ulterioribus negat". No obstant, CÀNCER afirmava que la tesi contrària (que era
com hem vist la que ell seguia) era la més acceptada per la doctrina:- "Contraria tamen opinió, quod dicta repraesentatio
extendatur ultra pronepotes, & in infinitum, est vera & communis: quae probatur per §. fin.instit. de haered. quae
abintesta. deferun. qui idexpresse docet. Idque in specie not. COVAR, inpract. capitulo 38.numero 5. ANTON. GOM.
de haered. quae abintesta. num.lS.ver.ficonfirmatur. Vuesenue. in d. §. cumfilius.num.3. & ibi etiam Egui. BART. &
MINSING. num. 66. SALICE. in auth. posst. fratres, 1. num. 4. C. de legítim, haered. ROJAS, in Epitome succession, cap.
5.num.l8.19.&20.& cap.32. nu.!7.22&23. LUDOVIC. MOLINA, de primog. Hispan.lib. cap.7.nu.6. CASSAN. in
Consuet. Burgun. rub.7§ 10. invers. Entoutes, nu.4. &MATIEN. lib.5.novaerecopilat.tit.7,lib.5.gloss.3.nu.5. ubiita
communiter teneri tradit, &ALUA. VALASQ, de iureemphy. quaest.50.num.3".

Pel que fa als col·laterals, CÀNCER assenyalava que únicament hi havia representació en el primer grau: "Hoc
repraesentationis ius habet locum in primo collateralium gradu, ñeque ulterius extenditur" (Ob. i loc. cit., cap.V, núm.7),
i del seu silenci es deduïa que si concorrien pare, mare i germans no hi havia representació. Efectivament, CÀNCER
no establia expressament la representació en aquest cas: "Intestatus reliquit fratres, aut sórores, utrimque coniunctos,
& patrem, & matrem, quis succedet? Dic quod dividetur haereditas inter omnes, in capità, Authent. defunció Códice ad
Tretull. quod adeo verum est, ut si dictus intestatus, nec patrem, nec matrem reliquerit, sed avum, vel aviam, cum dictis
fratribus utrique coniunctis, similiter dicta haereditas divideturper capità; ñeque avus, vel avia per dictas fratres utrique
coniunctos expellentur, ut no. gloss, in diet. Authent. defunció, & incorpo. unde sumitur. Bartol. Paul Cornel. Saiicet,
& alii comuniter in dicta Authentica, defunció. Adde quod si dictus intestatus, ultra praedictos reliquerit filias fratris
utrique coniuncti, ipsi succedent in portionem patris sui, ita notat gloss, communiter recepta in dicta authentica,
defunció, & novella, ut fratrum filii, § 1" (Ob. i loc. cit., núm. 24). I en aquest darrer cas s'havia de tenir en compte que
l'herència es dividia en tantes parts com la suma de germans més els pares.

Respecte als ascendents, afirmà CÀNCER que entre ells no hi havia representació, sinó que s'aplicava
estrictament el principi de proximitat de grau: "In successione siquidem descendentium, & sic inter ascendentes
concurrentes ad descendentium successionem, repraesentationem non dan, sed tantum prioritatem, & seu proximitaíem
in gradu: not. gloss, in §. si igirur defunctus, ver. si autem plurirmi, in Auth. de haered. abintesta. & glos. in Auth.
defunció, C. ad Tertull. & ibi Bald. Pal. & pulchre Salicet. & dicit ibi communem Cornel, multas adpropositum citat
loan. Harpprechtas, lib. 3, quotidian, controver. iur. caapp. 19. num. 54. &Peregr. decís. 77. num.5"(Ob. Hoc. cit.,
núm. 9).

Aquest sistema exposat per CÁNCER va ser seguit per la doctrina catalana del segle XIX ( ELÍAS-
FERRATER, Ob. cit., pàg. 778, núm. 4684 a 4686; BROCÀ-AMELL, Ob. cit., pàg. 285 i 286), i pels projectes privats
d'apèndix amb alguns matisos. Així, si bé els pr. PERMANYER-AYATS i RQMANÍ-TRÍAS concedien el dret de
representació als fills dels germans també si concorrien amb ascendents (l'art. 1204.2 del Pr. PERMANYER-AYATS
establia que "Los hijos de los hermanos germanos suceden por estirpes, si vienen llamados con otros hermanos
germanos, tíos suyos, o con ascendientes; pero si vienen llamados solos, suceden po/'cabezas, aunque sean hijos de
padres diferentes", i l'art. 715 del Pr. ROMANÍ-TRÍAS deia que "Cuando con los ascendientes concurran tan solo hijos
de hermanos difuntos, suceden también por representación en la parte qpe respectivamente hubiera correspondido a
sus padres"), l'art. 93 del projecte de l'ACADEMIA establia que "Los'hijos, pero no los demás descendientes, de los
hermanos de doble vínculo, entran en representación de su padre ójmadre, cuando concurre con los ascendientes algún
hermano, de igual clase, del difunto". Per tant, semblava que en cas de concurrència entre nebots i ascendents de primer
grau els primers només heretarien per dret de representació en el cas que juntament amb els ascendents hi hagués un
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possiblement el seu caràcter privilegiat del que han gaudit en front a la resta de parents
col·laterals, com ho demostra que fins a la Compilació se'ls cridava en un ordre preferent als
altres col·laterals, juntament amb els ascendents.

2.2.2.1.- La forma d'actuació del dret de representació en la línia recta descendent
L'art. 329 CS es refereix a la forma com s'ha de repartir l'herència quan actua el dret de

representació en la línia directa descendent: "la divisió s'efectua per branques o estirps, i els
representants de cada branca es reparteixen aparts iguals la porció que hauria correspost a llur
representat". Per consegüent, tant si concorren fills de descendents ulteriors, com si concorren
únicament néts, la divisió es farà no per caps, sinó per estirps, de manera que els representants,
qualsevol que sigui el seu nombre, no rebran més que el que rebria el seu representat. Així ho
establia ja molt clarament CÀNCER1354: "Respectu repraesentationis parentum, nulla est
differentia inter successionem ascendents & patrui ubi agitur de haeredítate avi, semper
descendentes vocantur in stirpes, sive cum alus praecedentibus in gradu succedani, sive cum
aequalibus, ibid".

2.2.2.2.- El dret de representació en la línia col·lateral
Més problemes ha plantejat la forma d'actuació del dret de representació en la línia

col·lateral. No ha estat sempre tan clar que els nebots hagin d'heretar per dret de representació
quan concorrin amb altres nebots. Així, l'art. 339.2 CS estableix que "Si concorren a l'herència
germans i fills de germans i si hi ha una sola estirp de nebots, aquests perceben, per caps, el que
correspon a l'estirp. Si són dues o més, s'acumulen les parts que corresponen a les estirps
cridades i tots els nebots que les integren succeeixen en el conjunt per caps". I l'art. 339.4 CS
preveu que "En defecte de germans, succeeixen els nebots per caps". Per tant, observem una
clara diferència respecte a la línia recta descendent. Mentre els néts i descendents de grau
posterior, si succeeixen, sempre ho faran per dret de representació i per estirps (a no ser que no
concorrin amb cap altre descendent d'altres branques) els nebots poden en alguns casos succeir
per caps: quan concorrin amb els nebots d'altres branques. Aquesta regla ha estat el fruit d'una
llarga trajectòria històrica i d'una certa pol·lèmica doctrinal, com passem a veure.

2.2.2.2.1.- La trajectòria històrica de la regla de l'art. 339.2 CS
El dubte va sorgir arran de la poca claretat de la Novela 118 (Const. 114) que, en el seu

capítol tercer, establia que "Sed et ipsis fratrum flliis tune hoc beneficium conferimus, guando
cumpropriis iudicantur thiis masculis etfeminis, sive paterni, sive materni sint", és a dir, que
als nebots només se'ls atribuía el benefici de succeir en els drets dels seus pares quan concorrien
amb els seus oncles. Aleshores sorgia el dubte de si l'expressió anterior es feia per excloure el
dret de representació quan només hi havien nebots, o si simplement es feia referència al cas de
concurrència amb oncles en oposició a la concurrència amb ascendents, en el sentit que si
concorrien amb els primers hi havia dret de representació i si ho feien amb els segons no, però

oncle seu -germà de doble vincle del causant-.
1354 A pars I, cap. 5, núm. 16.
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no es volia fer referència o no es contemplava el supòsit de concurrència solament de nebots.
Els autors del "ius commune" no es van posar d'acord sobre la qüestió. GÓMEZ exposava

les dues opinions, considerant majoritària la que entenia que els nebots, si concorrien sols,
succeïen per estirps1355, posició seguida per CÀNCER1356.

En canvi, la doctrina catalana del segle XIX era majoritàriament del parer que quan es
cridava només a fills de germans succeirien per caps, és a dir, igualitàriament entre ells. Així

1355 GÓMEZ (Antonius GOMEZIUS, Ad Leges Taurí Commentarium Absolutissimum, Lugduni, Sumptibus
Petri Bruyset, & Sociorum, MDCCLXI, pàg. 55 i 56), al comentari a la Ley VIII de Toro (que establia "Mandamos que
succedan los sobrinos con los tios ab intestato à sus tíos in stirpemyno in capita, id est", exposà les dues opinions:
a) la posició minoritària -que els nebots si concorren sols succeeixen per caps- era defensada per AZO (Summa Cod. de
leg. haered.2.col.n.ll), JAC. BART. (per primum fundamentum in Auth. postfratres, leg. 2., Cod. de legit. haered.),
ALBERIC. (Auth, cessante, eod. tit.l. colum. in fin.) BALD. (ibi. 1, colum. & quaest.), SALIC. (Auth. postfratres, la
2 eodem titul), ROFRED. (/. liber. suís, in rubr. de bon. possess, unde cogn. 3. col. num. 7. in fin.), ANGEL. DE ARET.
(§. cumfilius, instit. de haered. quae ab infestat, decis. 2 &3), HOSTIENS. (Summa de successionibus ab intestato, §.
fin. penult, colum. versic. quid si fratrum filii), ROLAND. (Tract, de success, ab infest. 6.col. n.15. vers, si autem
contingut), ANTON. DE ROSELLIS (Tract, de success, ab intestato. 21. col.n.III), basant-se en què quan els fills del
germà mort concorrien amb un altre germà viu era necessària la representació perquè puguessin heretar, ja que aquest
germà era més proper en grau que ells. D'això es desprenia que si concorrien sols no era necessària l'esmentada
representació, per la qual cosa succeïen per caps. A més, assenyalava que la representació era un privilegi de caràcter
excepcional que se'ls concedia quan concorrien amb els seus oncles, però que concorrent sols no era necessari l'esmentat
privilegi, ja que si no se'ls concedia no patien cap dany.
b) La segona posició -que GÓMEZ qualificà de majoritària- segons la qual els nebots sempre succe'íen per estirps, la
defensaven entre d'altres, BARTOLUS (leg.2, § de haereditas, ff. de suís & legit. haered.), JACOB, DE BELLAP. (§
Si verò ñeque, l,q.), SPEC. (tit. de success, ab intestat. §.1. vers. nunc dde collateralibus, num.13) CYN. ( Tractat, de
success, ab intest. penult, colum.), NICOL. DE UBALD. (Tractat, de success, ab intest. 45. colum. n.2. vers. sed circa
hoc quaero), FABER (§ caeterum, Inst. de legit, agn. success. 1. eodem n.3), CHRISTO., CORN. (d. Auth. cessante,
Cod. de legit, haered.),ANGEL. DE PERUS., PAUL. DE CASTR., CORNEUS, RAPH. CUMAN, BENEDICTOS DE
PLUMBINO, an base als següents arguments:
Ir.- que la Llei deia simplement que els nebots succeïen per estirps, sense distinguir si concorrien sols o amb els seus
oncles;
2n.- que la Llei deia que si no concorrien germans ni fills de germans, l'herència es deferia als altres parents més propers
en grau per caps, i no per estirps, del que es deduïa "a sensu contrario" que els fills dels germans succeïen sempre per
estirps representant als seus pares.
3r.- la Llei Institut, de haered. quae ab intestat. defer., § Si cumfilius, segons la qual quan els nebots de dos o més fills
premorts succeïen al seu avi, entre ells ho feien per estirps, representant la persona del pare, i no per caps, malgrat que
fossin del mateix grau, per la qual cosa entre els cosins havia de passar el mateix.

1356 CÀNCER (Ob. i loc. cit., núm. 15) assenyala que si només hi havia fills de germans, no havent-hi ni pares
ni oncles, els cosins succeïen per estirps: "Et similiter si soli filii fratrum, etiam deficientibus patruis, avunculis, aut
amitis, succedani abintestato patruo, avúnculo, amittae, sive materterae, succedani in estirpes, & non in capita, iuxta
glossam communiter approbatam in Auth. cessante, C. de legit, haered. & in corpore unde sumitur, & 1. 1, §fin.ff. si
pars haered. petat, quas gloss, sequuntur, & D. CY. ANGEL. BERT. & alii, in 1. post consanguíneo, § 1. ff. de suis &
legit, haere. idem BART, in tract, de success, abintest. num.19..." .

No obstant, CANCER també es feia ressò de l'opinió en contrari, segons, la qual els nebots succeïen per caps:
"Praecipuum fundamentum alterius opinionis est, quod respecte reprasentationïs pareníum, nulla est differentia inter
successionem ascendentis, & patrui, §. 1. & §. reliquum, in auth. de haered. abintest. venient. & quod ibi agitur de
haereditate avi, semper descendentes vocentur in stirpes, sive cum alus praecedentibus in gradu succedani, sive cum
aequalibus 1.2. C. de suis, & legit. haereed. & consequenter idem sit dicendum in successione patrui. Hoc tatnen
fundamentum verum non est, data disparitate graduum; quodpater, quia iñ successione ascendentium, ut eis suecedaW
in stirpes, etiam concurrendo ad successionem, soli nepotes diversorurfífiliorum, est statutum in 1.2. C. de suis, & /££•
haered. Quod non reperitur cauíum, cum per filias solos fratrumjncceditur, & ut descendentes indiguerunt expressa
dispositione, ut succederent ipsi soli auo in stirpes: sic &filiis fratrum in successione patrui id opusfuisset.." (Ob. i ¡oc-
cit., núm. 16).
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opinaven BROCÁ-AMELL1357, ELÍAS-FERRATER1358, FALGUERA1359 i GIBERT1360, posició
que va ser seguida pels projectes oficials d'apèndix1361.

La Llei de Successió Intestada de 1936 va ser el primer cos legal català que va regular la
qüestió i va esdevenir dret vigent. Es tractava d'una llei de cabdal importància, no tan sols perquè
moltes de les seves normes van ser recollides per la LSI de 1987, i d'aquí van passar al Codi de
Successions, sinó perquè en algunes qüestions es va apartar del Dret tradicional català que en
aquells moments estava vigent a Catalunya (per exemple, abolint el principi "nemo pro
parte")1362. No obstant, respecte a l'ordre legal de crides abintestat, l'art. 14 sí va seguir el sistema
tradicional recollit a la Novela 118 de Justinià, que com hem vist cridava en segon lloc als
ascendents juntament amb els germans de doble vincle i els fills d'aquests1363.

1357 Ob, cit., pàg. 286 : "no tiene fundamento legal bastante la duda suscitada por los autores acerca de lo que
debe observarse cuando vengan llamados únicamente varios hijos de hermanos, siendo en número desigual los
correspondientes á cada tronco. Hoy puede ya casi darse por resuelta esta duda, pues la mayor parte de los modernos
tratadistas han venido á demostrar, con razones de gran peso, que en el caso propuesto no cabe admitir excepciones
al principio general de sucesión «in capita» que regula esta materia, y que á lo menos dentro del contexto de las Novelas
de Justiniano no hay fundamento bastante para sostener la sucesión «in stirpes»".

1338 Ob. cit., pàg. 778, núm 4686, que en base a la Novela 118 afirmen que "Entre los colaterales la
representación solo tiene lugar hasta los hijos de los hermanos, en el caso de entrar a suceder junto con sus tíos".

1359 A> Apuntes de Notaría, Barcelona, 1871, pàg. 518, diu que "Cuando no hay hermanos y solo hijos de éstos,
suceden en cabezas, tanto si son unilaterales como bilaterales, pero éstos son preferidos a aquellos".

1360 A Teórica del Arte de Notaría, anotada per FALGUERA, pàg. 292, basant-se en CANCERIUS Variarum
pars I, cap. 5, núm. 16 i 37.

Quant als projectes privats d'apèndix, mentre els arts. 95 del Pr. de l'ACADEMIA ("No existiendo
descendientes, ni ascendientes, sucederán los hermanos de doble vínculo por partes iguales, y con ellos, por derecho
de representación, los hijos de los de igual clase premuertos, en la forma establecida por los artículos 947 y 948 del
Código civil") i el 1204.2 del Pr. PERMANYER-AYATS ("Los hijos de los hermanos germanos sucederán por estirpes,
si vienen llamados con otros hermanos germanos, tíos suyos, o con ascendientes; pero si vienen llamados solos, suceden
por cabezas, aunque sean hijos de padres diferentes") seguien la regla tradicional de la divisió per caps, l'art. 716.3 del
Pr. ROMANÍ-TRIAS establia que "En ambas órdenes, si el difunto sólo deja hijos de hermanos, concurrirán asimismo
por derecho de representación en la parte que hubiera correspondido a sus padres".

. im Així ho establien els arts. CCCXXXffl de la Memòria, i 349 del Pr. de 1930 i 303 de l'Avant, de 1931. El
Pr. de 1955 no feia cap referència a la qüestió, per la qual cosa acceptava la regulació del Codi civil, art. 927 (que
establia que "Quedando hijos de uno o más hermanos del difunto, herederán a éste por representación si concurren con
sus tíos. Pero si concurren solos, heredarán por partes iguales"), apartant-se del seu precedent, l'art. 756 del Pr. de
1851, segons el qual "Quedando hijos y descendientes de dos ó más hermanos del difunto, heredarán á éste por
representación, ya estén solos y en igualdad de circunstancias, ya concurran con sus tíos", de l'art. 937 del Pr. de 1882,
i del Code, el qual en el seu art. 743 va establir que "Dans tous les cas ou la representation est admise, le portage s'opere
par souche : si une méme souche a produit pluisieurs branches, la subdivisions se fait aussipar souche dans chaqué
branche, et les membres de la méme branchepartagent entre euxpar tete". La regulació del Codi civil es va aplicar a
partir de la Compilació de 1960, que tampoc contenia disposicions sobre la qüestió.

1362 Deia l'EM de la LSI de 1987, en el seu paràgraf 7è., que "Elpresente texto ha tenido muy presente la Ley
de Sucesión Intestada de 7 de julio de 1936 y el anteproyecto de Compilación, pero no se ha creído oportuno prescindir
de los grandes principios que han informado tradicionalmente el derecho catalán en dicha materia, a pesar de la
Posición que, en un sentido distinto, mantuvo en algunos supuestos la antes citada Ley de 1936; es decir, la
incompatibilidad entre la sucesión testada y la intestada, y la necesidad y permanencia de la institución del heredero".

1363 L'art. 14 establia que "L'herència es defereix per l'ordre següent:
Primer.-Als descendents, per ordre de proximitat de grau.
Segon. -Als ascendents més pròxims, germans i nebots, fills de germà premort.
Tercer.-Al cònjuge supervivent.
Quart. -Als altres col·laterals fins al quart grau, als col·laterals de cinquè i sisè graus, sempre que existeixi convivència
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Respecte a la qüestió del dret de representació en la línia col·lateral, la LSI 1936 va
establir les següents regles:
la. "Si concorren a l'herència solament germans dobles o solament nebots, fills de germà
premort, encara que siguin de diverses estirps, la successió es farà per caps" (art. 20)1364. Per
tant, se seguia el criteri de la majoria de la doctrina catalana del segle XIX.
2a. Si juntament amb els nebots concorrien germans i/o ascendents, l'art. 21.2 disposava que
"l'herència es dividirà en tantes parts com siguin, en cada cas, els ascendents, els germans vius
i les estirps de nebots "1365, amb la norma especial segons la qual "la participació dels ascendents
no podrà ésser menor que la quarta part de l'herència" (art. 21.3), de manera que si per exemple
concorrien pare, dos germans i tres estirps de nebots, la participació de cadascun d'aquests grups
no seria la sisena part de l'herència, sinó que al pare li correspondria la quarta part i els germans
i cadascuna de les estirps de nebots s'haurien de repartir igualitàriament les tres quartes parts
restants.
3a. Ara bé, l'art. 22.1 establia que "Si en qualsevol dels casos de concurrència expressats en el
paràgraf segon de l'article anterior hi ha una sola estirp de nebots, aquests percebran, per caps,
el que correspongui a l'estirp. Si són dues o més, s'acumularan les parts que corresponguin a
les estirps cridades i tots els nebots que les integrin succeiran en el conjunt per caps"n66. Per
tant, es pot dir que els nebots (si eren del mateix vincle -unilaterals o de doble vincle-) rebien
sempre la mateixa porció. Si hi havia una sola estirp de nebots, així com si n'hi havien vàries
però totes tenien el mateix nombre de components, no s'alterava la regla general. Però si el
nombre era diferent, com per exemple si una estirp tenia un nebot i una altra en tenia quatre,
s'afavoria aquests últims. Per tant, podem dir que la regla general que els nebots succeïen per
caps es portava fins a unes conseqüències tan extremes que semblaven negar fins i tot la pròpia
essència del dret de representació, com és la successió per estirps. No és que hi hagués una estirp
única de nebots -el seu nombre depenia de quants germans haguessin premort-, sinó que es
produïa una acumulació de porcions de les respectives estirps.

La LSI de 1987 contenia una regulació similar a la LSI de 1936, que ha estat recollida
pel Codi de Successions, art. 339.

amb el causant.
Cinquè.- A la Generalitat de Catalunya".

Cal dir que el Codi civil s'apartà d'aquest sistema romà recollit a les Partidas, i seguint la Ley 6 de Toro va
establir a l'art. 935 que "Afaita de hijos y descendientes legítimos del difunto, les heredarán sus ascendientes, con
exclusión de los colaterales" (Es va suprimir l'expressió de l'art. 764 del Pr. de 1851 que parlava de "con absoluta
exclusión de los colaterales").

1364 No es feia altra cosa que seguir el criteri de l'art. 9, d'acord amb el qual simo hi ha concurrència de parents
de grau diferent no hi ha "estirp"

1365 Afegia l'art. 21.2 que "Els germans unilaterals i els nebotsjuls de germans unilaterals premorts percebran,
en cas de concurrència, amb algun dels parents, la meitat de laporcfÓque correspondria en l'herència a cadascun d'ells
si fossin germans o fills de germans de doble vincle".

1366 L'expressió correcta, en lloc de "succeiran per caps", hauria estat "dividiran per caps".
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2.2.2.2.2.- La "distorsió" del concepte de representació en la línia col·lateral en el CS
D'acord amb l'art. 339 CS1367, i seguint el model de la LSI de 1936, en alguns casos els

nebots succeeixen per caps: quan no hi hagi germans (art. 339.4 CS)1368, i quan concorrin nebots
de vàries estirps (art. 339.2 CS). Això fa plantejar el dubte de si en aquest cas hi ha realment dret
de representació. Sembla que la successió per estirps sigui inherent al dret de representació, i que
és precisament el dret de representació el que justifica que a parents de grau més llunyà se'ls cridi
juntament amb parents més propers. Per això és lògic que si concorren germans amb fills de
germans els primers heretin per dret propi i els segons per dret de representació, amb preferència
als altres col·laterals (art. 339.1.inici), i que els nebots rebin el que correspon a l'estirp, és a dir,
al seu pare, germà del causant. Sembla també lògic que si no hi ha germans els nebots succeeixin
per caps, ja que es podria entendre que no l'estan representant, sinó que succeeixen per dret propi
en base al principi de proximitat de grau.

No obstant, cal revisar aquestes afirmacions en base a la regulació del Codi de
Successions, que concedeix al dret de representació uns efectes diferents dels tradicionals, de
manera que podem dir que s'aparta, en la línia col·lateral, de la concepció clàssica que li fa
inherent la successió per estirps 1369.Ens basem en els següents arguments:
Ir. L'incís inicial de l'art. 339.1, que diu que "Els germans, per dret propi, i els fills de germans,
per dret de representació, succeeixen amb preferència als altres col·laterals". Per tant, sembla
que estableixi que els fills de germans succeeixen sempre per dret de representació. I és
precisament aquest dret de representació el que justifica que els fills de germans siguin preferits
a d'altres col·laterals del mateix grau, com són els oncles, també de tercer grau1370. L'art. 339.1
CS explica la preferència del nebot sobre l'oncle en base al dret de representació "especial" que
li atorga, tant si concorre amb els germans del causant com si ho fa amb altres nebots. En la línia
col·lateral regeix el principi de proximitat de grau sense establir-se cap preferència respecte a una
pretesa línia "descendent", que en rigor no existeix. L'únic que hi ha és un més o menys proper
ascendent comú, però no una línia descendent1371.

I cal destacar també de la redacció de l'art. 339.1 CS que no acota expressament aquesta
norma al cas de concurrència de germans i nebots (com sí fa per exemple l'art. 948 Ce). És a dir,
no diu que el dret de representació es doni només en el cas de concurrència de germans i nebots,
sinó que simplement diu que "...els fills de germans, per dret de representació, succeeixen amb
preferència als altres col·laterals", amb independència de la "concurrència" o no de parents de

1367 Que té el seu precedent en l'art. 19 LSI 1987. Vegeu CAS ANO VAS MUSSONS, Ob. c/í., pàg. 315 a 318,
treball del qual hem manllevat l'expressió "distorsió".

13681 cal tenir en compte que aquest apartat 4rt. de l'art. 339 CS no es trobava al seu precedent, l'art. 19 LSI
1987.

1369 La qual cosa tampoc ha d'estranyar molt, ja que té el seu origen en la LSI de 1936, la qual ja hem vist que
en alguns punts s'apartava del Dret tradicional.

13701 l'art. 340 CS reconeix aquest caràcter "privilegiat" dels germans i fils de germans: "En defecte de germans
i de fills de germans o de nebots, succeeixen els altres parents de grau més pròxim en línia col·lateral fins al quart
grau..."

1371 En relació al tercer grau, l'ascendent comú és en el cas de l'oncle l'avi del causant, i del nebot ho és el pare.
I respecte al quart grau succeeix el mateix, tractant-se de germans de l'avi, cosins i fills de nebot (tots ells són de quart
8rau) l'ascendent comú és respectivament el besavi, l'avi i el pare del causant.
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grau diferent
2n. A més, és significativa la redacció de l'art. 339.4 CS : "En defecte de germans, succeeixen
els nebots per caps", ¡a que parla de succeir "per caps", i no de succeir "per dret propi". Podem
veure com el Codi de Successions no estableix una correspondència entre dret de representació-
divisió per estirps, i dret propi-divisió per caps. No es conté una norma com la de l'art. 926 Ce
que diu que "Siempre que se herede por representación, la división de la herencia se hará por
estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que heredaría su
representado, si viviera". Aquesta regla, que era la de la doctrina clàssica catalana1372, i que es
contenia en els diversos projectes d'apèndix1373, es va posar en entredit a la LSI de 1936, que en
el seu art. 12, després d'establir en l'apartat primer la regla general que "L'herència es divideix
per parts iguals entre els cridats, però quan és aplicable el dret de representació entre
descendents, la divisió s'efectua per branques o estirps, i els representants de cada branca es
reparteixen per parts iguals la porció que hauria correspost al seu representat", deia en l'apartat
segon que "Si el dret de representació es produeix en la línia col·lateral, s'estarà al que disposen
els arts. 21 i 22". Per tant, l'equivalència dret de representació-divisió per estirps la limitava a
la línia descendent1374.
3r. L'art. 339.2 CS, que contempla un cas típic de successió per dret de representació: la
concurrència de germans amb fills de germans. Aquests succeeixen per dret de representació i
divideixen per caps, i no per estirps. L'art. 339.2.1 CS sembla contemplar com a regla general el
que és l'excepció: el cas que hi ha una sola estirp de nebots. En aquest supòsit el que succeeix
és que el resultat seria el mateix tant si se seguís el criteri de divisió per estirps com si es fes per
caps, ja que només hi ha una estirp. El supòsit decisiu és el segon, quan hi han vàries estirps de
nebots, en què la divisió pot variar segons s'adopti un o altre criteri. Doncs bé, com s'ha dit,
malgrat que se succeeixi per dret de representació,la divisió es farà per caps, afavorint-se per tant
l'estirp més nombrosa. Efectivament, l'art. 339.2 CS estableix que "Si concorren a l'herència
germans i fills de germans i si hi ha una sola estirp de nebots, aquests perceben, per caps, el que
correspon a l'estirp. Si són dues o més, s'acumulen les parts que corresponen a les estirps
cridades i tots els nebots que les integren succeeixen en el conjunt per caps"1375. ROCA SASTRE
MUNCUNILL fonamenta la norma dient que la seva justificació és la mateixa que en el cas
anterior: "...tratarse de parentesco colateral, que en general será de grado más lejano que en
la línea recta descendente y en el que el afecto normalmente puede ser más débil que respecto
a los descendientes, deforma que probablemente es menos fácil no equivocarse disponiendo la
máxima igualdad"™6. Es tracta d'una regla congruent amb l'apartat 4rt. que diu que els nebots
"succeeixen" per caps. Està clar que si ha una sola estirp de nebots aquests han de succeir com
a estirp, ja que concorren només amb col·laterals de segon grau.

Pr. 1955.

1372 CANCER, Ob. cit., pars I, cap. 5, num. 15 abans citat.
1373 Art. 708 Pr. ROMANÍ-TRÍAS; art. 1193 Pr. PERMANYER-AYATS, que reproduïa l'art. 926 Cc; art. 481.2

13741 la LSI de 1987 reproduïa pràcticament aquest precepjefa l'art. 9.
1375 Si bé el precepte hauria de dir "divideixen". "*"
1376 Ob. cíf., pàg. 1166.
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Per tant, podem dir que en la línia col·lateral els nebots, a l'igual que els néts, succeeixen
sempre per dret de representació, encara que no concorrin amb els seus oncles, però a diferència
dels néts dividiran l'herència no per estirps sinó per caps. Si no, no es justificaria la seva
preferència respecte als oncles en el cas de l'art. 339.4 CS, ni la norma de l'art. 339.2 CS. Això
palesa una vegada més la "variabilitat" del dret de representació, en el sentit que la Llei el pot
configurar de molt diferents maneres, tant en relació als supòsits de "vacant personal" en què té
lloc, com fins i tot, com acabem de veure, respecte a la forma de divisió de l'herència.

3.- L'ACTUACIÓ DE L'ACREIXEMENT EN ELS DIFERENTS ORDRES
SUCCESSORIS: LA PREFERÈNCIA ENTRE PARENTS DEL MATEIX GRAU

D'acord amb l'art. 327.2 CS, l'acreixement tindrà lloc en la successió intestada quan algun
o alguns dels cridats no arribin a ser hereus i hagi altres hereus del mateix grau que sí adquireixin
aquesta qualitat, sempre que no sigui procedent el dret de representació. Per tant, quan es
produeixi alguna vacant en la successió intestada, en primer lloc es cridarà a les persones a qui
correspongui en virtut del dret de representació -sempre tenint en compte que si la vacant s'ha
produït una vegada l'hereu cridat tenia el "ius delationis" sense que l'hagi exercitat (quan l'hereu
mor sense acceptar ni repudiar l'herència) operarà el "ius transmissionis" en favor del seus hereus
que arribin efectivament a ser-ho, art. 327.3 CS)-. Si no opera el dret de representació i queden
altres parents del mateix grau, la porció vacant s'atribuirà a aquests parents per acreixement, amb
preferència per als que es trobin en la mateixa línia.I si no hi ha parents del mateix grau,
l'herència es defereix al grau següent, i així successivament.

Com diem, l'acreixement no té lloc entre tots els parents cridats a la successió intestada,
sinó únicament entre els del mateix ordre i grau, com a conseqüència del seu fonament: la
"successió ordinum et graduum". Efectivament, la delació legal intestada es caracteritza per la
crida a certs grups de persones (parents, cònjuge i Generalitat), Í per l'establiment d'una
preferència entre elles -fins i tot dins del mateix ordre- en base al grau de parentiu, de tal manera
que l'existència de parents d'un determinat grau exclou els de grau posterior. La crida no es fa a
persones concretes, sinó a grups: a la persona o persones que formen part de cadascun d'aquests
grups, de tal manera que l'adquisició efectiva de la qualitat d'hereu per part d'una sola d'aquestes
persones impedirà acudir al grau posterior. No es permet la concurrència de persones de diferents
grups, llevat que operi el dret de representació. Així, si falta alguna de les persones del grup
cridat, no s'acudirà a l'ordre posterior, ja que la crida no es fa a persones determinades, és a dir,
no queda vacant la seva porció, sinó que simplement es redueix el nombre de persones integrants
del grup. Per tant, la vacant aprofitarà als altres integrants del grup. Això no és més que una
conseqüència de l'art. 326, que estableix que "En la successió intestada, el cridat de grau més
pròxim exclou els altres, llevat dels casos en què es procedent el dret de representació".

Abans d'analitzar com opera l'acreixement en els diferents ordres successoris, cal tractar,
com a qüestió prèvia i de caràcter general, si la classe de filiació té alguna repercusió en relació
a l'acreixement, com podria succeir si s'establís alguna mena de distinció entre els parents
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matrimonials i els no matrimonials o adoptius1377. El Codi de Successions parteix del principi
d'equiparació de filiacions recollit als arts. 113.1 i 127.1 CF, i establert en matèria de successió
intestada als arts, 323.1 i 330 CS (respecte als descendents) amb les matisacions de l'art. 337 CS
respecte als ascendents del fill no matrimonial i dels arts. 341 a 346 CS en matèria d'adopció. Cal
discernir si aquestes regles generals poden afectar a l'acreixement1378. En la regulació legal no
es fa cap distinció. L'única diferència podria venir donada en la línia col·lateral per raó del doble
vincle, ja que usualment, en la successió dels germans, per exemple, els matrimonials seran de
doble vincle mentre que els no matrimonials i potser en ocasions els adoptius seran de vincle
senzill.

Cal tenir en compte a més que, en cas d'adopció, es trenquen els vincles amb la família
d'origen (arts. 343 CS i 127.2 CF), per la qual cosa no poden concórrer a la successió d'una
persona ascendents per naturalesa i ascendents adoptius -fet que podria fer plantejar la qüestió
de l'existència d'un acreixement preferent entre els ascendents amb el mateix tipus de parentiu.
Sí que es conserven, en canvi, els vincles amb els germans per naturalesa, per la qual cosa si mor
una persona adoptada podria ser que a la seva successió concorressin germans per naturalesa i
germans adoptius, d'acord amb l'art. 346 CS. Tampoc en aquest cas s'estableix cap divisió per
línies. L'única diferència podria venir donada per la circumstància anteriorment apuntada del

1377 Així va succeir en el Projecte de Llei de Successió Intestada de la Comissió Jurídica Assessora de la II
República, que preveia que quan fossin més els fills haguts fora de matrimoni que els haguts en matrimoni, l'herència
es dividiria en dues parts, i una fóra per als fills matrimonials i l'altra per als no matrimonials, el que plantejava la qüestió
de si l'acreixement es produïa preferentment entre els fills de cada classe. L'art. 16 del dit Projecte (BOPC del dia 30
d'abril de 1936, pàg. 4264), deia que "Els fills nascuts fora de matrimoni hereden el seu pare com els nascuts de
matrimoni. Uns i altres concorren a l'herència per parts iguals; però si els fills nascuts fora de matrimoni són més que
els de matrimoni, l'herència es distribuirà per meitat entre els dos grups". Vegeu elSOPCdel dia 19 de juny de 1936,
pàg. 4723 a 4730, sobre la discussió de la qüestió. Val a dir que el text que es va discutir al Parlament no era el presentat,
sinó que la seva redacció va ser modificada per la Comissió, i era igual que el que va ésser aprovat.

Igualment també es podia plantejar la qüestió de si en el cas que no procedís aplicar aquella norma, si es
produïa una vacant en algun dels fills matrimonials, s'havia d'impedir l'acreixement en els fills no matrimonials quan a
conseqüència del mateix la seva porció superaria la dels fills matrimonials. Cal dir que aquella norma -la de l'equiparació
plena- va ser defensada a la discussió del Projecte al Parlament de Catalunya pèl representant de la Lliga Catalana. Vegeu
el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya del dia 16 de juny de 1936, pàg, 4674 i s., on s'afirma que "...nosaltres
acceptàrem el que venia a dir ja el projecte de la Comissió Jurídica Assessora; és a dir, que en tot cas de concurrència
de fills de matrimoni i de fills defora de matrimoni, almenys la meitat de l'herència, havia d'ésser pel fills de matrimoni,
perquè pot donar-se el cas que hi hagi dos fills de matrimoni i cinc o sis defora de matrimoni, i aparts iguals resultaria
que aquells fruits que deia abans, que han estat principalment producte de l'acumulació del treball, del pare, de la mare
i dels dos fills, aniran en cinc setenes parts, als fills que varen venir a pertorbar aquella llar, als fills que varen ésser
la tragèdia d'aquella pobre mestressa de la casa, als fills que no varen treballar a la casa, i només en dues setenes parts
a aquells que hi tenen posada tota la vida i continuaran el nom de la casa".

1378 Cal dir, no obstant, que aquesta equiparació de filiacions ha estat re.cent. Respecte a l'opinió de la doctrina
clàssica catalana vegeu CÀNCER, Variarum... pars I, cap. 5, núm. 42 is; BROCÀ-AMELL, pàg. 280 i s. del vol. II, ed.
de 1886; i els articles corresponents dels diferents projectes d'apèndix i compilació. Una certa equiparació no va tenir
lloc fins a la LSI de 1936. Tot i que l'art. 7 establia que "El parentiu que dóna drét a la successió intestada és el de
consanguinitat derivat de matrimoni i, excepcionalment, el civil per adopció i el d'afinitat entre cònjuges. El parentiu
de consanguinitat no derivat de matrimoni sols dóna lloc a la successi/en els casos previstos en els articles 16,17,29
i 30", els articles 16 i 17 disposaven que "Els fills nascuts fora dejrfatrimoni hereten el seu pare com els nascuts de
matrimoni. Uns i altres concorren a l'herència per parts iguals^f(art. 16), i "Els fills nascuts fora de matrimoni tenen
els mateixos drets successoris que els de matrimoni respecte a l'herència de la mare i dels parents materns, i
recíprocament". La LSI de 1987 va establir pràcticament una plena equiparació, confirmada pel Codi de Successions.
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doble vincle137V
Apunta ROCA-SASTRE MUNCUNILL1380 que, tot i que 1'art. 346 CS parli únicament

de germans, la regla s'hauria d'aplicar també als nebots que succeïssin per dret de representació
-és a dir, als fills dels germans per naturalesa adoptats-. No obstant, si partim del caràcter de
regla general de l'art. 343 CS i d'excepció de l'art. 346 CS, en el cas dels nebots -així com també
en el parentiu col·lateral més llunyà: oncles i cosins- els parents per naturalesa no tenen dret a
succeir abintestat l'adoptat.

3.1.- L'acreixement en la línia recta descendent
D'acord amb l'art. 330 CS, "En la successió intestada, l'herència es defereix primerament

als fills del causant, matrimonials, no matrimonials i adoptats, per dret propi, i als seus
descendents per dret de representació, sens perjudici, si s'escau, de l'usdefruit vidual a què es
refereix l'article següent". Per tant, l'herència es defereix en primer lloc als descendents per
estirps, de tal manera que cada fill que no hagi repudiat l'herència constitueix una estirp, i la
porció que a ell li correspon o correspondria s'atribueix, si ell falta, per dret de representació als
seus descendents més propers. Per tant, en aquesta línia l'acreixement actuarà menys
freqüentment que en d'altres. Es pot establir la següent casuística :
- Si existeix un únic fill, aquest adquirirà tota l'herència, amb exclusió dels seus possibles
descendents. Si ha premort o és declarat indigne, heretarien els seus descendents per dret de
representació, mentre que si hagués repudiat també heretarien els seus descendents, però no per
dret de representació -que no opera en el cas de repudiació- sinó pel seu propi dret -com a parents
més propers en grau. Tot i que l'art. 330 CS digui que els descendents dels fills del causant
succeeixen per dret de representació, aquest té lloc quan pot actuar, i per tant no si hi ha
repudiació. En aquest cas, si hereten els descendents, ho fan per dret propi. Ara bé, en aquest cas,
els efectes de la divisió de l'herència, s'arriba al mateix resultat tant si els descendents succeeixen
per dret propi com si ho fan per dret de representació.
- Sí hi ha varis fills, sí té importància -als efectes de la divisió de l'herència- el que pugui actuar
0 no el dret de representació. Si no opera, la part vacant acreixerà als altres fills, mentre que si
té lloc, aniria a parar als néts, és a dir, als fills de qui no ha pogut adquirir.

I cal tenir en compte que el dret de representació opera sense limitació de grau, és a dir,
en favor de tots els graus de la línia recta descendent, de tal manera que si, per exemple, algun
dels néts no pot adquirir la seva part aniria a la seva estirp.
- Si només concorren descendents de segon grau (néts) l'herència es dividirà per estirps -sempre
que es donin els requisits per a la successió per dret de representació-, de manera que cada estirp
tindrà la porció que correspondria al seu pare si hagués heredat. I si faltés algun dels néts, la seva
porció, si no fos d'aplicació el dret de representació, acreixeria preferentment als seus germans,
1 no als seus cosins. Només si no tingués germans (ni actués el dret de representació) la seva

1379 Per exemple, si els germans per naturalesa són de doble vincle, i un d'ells és adoptat per una sola persona
que a la vegada té fills, sembla que els germans per naturalesa haurien de rebre el doble que els adoptius. Però en cap
cas, entenem, si es produís una vacant en alguns dels germans per naturalesa, la seva part acreixeria preferentment als
altres de la mateixa condició.

m°0b. cit.,pàg. 1175.
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porció acreixeria als seus cosins de manera proporcional a les seves quotes (és a dir, en funció
del nombre de néts de cada estirp1381).

Si no operés el dret de representació, per la repudiació de tots els fills, els néts succeirien
per dret propi, i dividirien l'herència per caps.
- Quan juntament amb els descendents concorri el cònjuge vidu, aquest, d'acord amb l'art. 331.1
CS, adquireix "l'usdefruit de tota l'herència"m2. El cònjuge no és per tant hereu i cap dret té en
cas de vacant "personal! d'algun dels descendents.

3.2.- L'acreixement en la línia recta ascendent
Quan mor el causant sense descendents ni cònjuge supèrstit1383, o en el cas que aquest

estigui separat, la Llei crida als ascendents d'acord amb el principi de proximitat de grau i sense
dret de representació. Dins d'ells, tenen preferència per tant els de primer grau -el pare i la mare-,
els quals succeeixen lògicament a parts iguals. I diu l'art. 336.1 CS que "si solament existeix un
d'ells, aquest succeeix en tota l'herència".

Només si falten el pare i la mare succeiran els altres ascendents, d'acord amb el principi
de proximitat de grau, de manera que mentre hi hagi ascendents d'un grau anterior no és podrà
cridar als de grau posterior. I entre els ascendents la divisió es fa primerament per línies, per
meitat entre cadascuna, per la qual cosa existeix un acreixement preferent entre els ascendents
de la mateixa línia1384. Només si no hi ha ascendents d'una línia, acreixerà als de l'altra.

La regla de la divisió per línies funciona qualsevol que sigui el grau de parentiu, i per
moltes línies que hi hagin1385.

1381 Suposem el següent exemple : el causant sobreviu als seus tres fills, A, B i C. A té un fill, que el podria
representar, però repudia l'herència; B en té un altre, i C en té 3. Aquests darrers accepten la porció del causant que per
dret de representació els correspon (la qual cosa poden fer encara que hagin repudiat l'herència del seu pare), amb la qual
cosa el fill de B tindria dret a la tercera part de l'herència i els tres fills de C a una altra tercera part (una novena part
cadascun, per tant). La part corresponent a A no s'atribuirà al seu fill, ja que A ha repudiat l'herència, sinó que s'atribuirà
als fills de B i C de manera proporcional a les seves quotes, de manera que el fill de B percibiría per acreixement el triple
que cada fill de C.

1382 Respecte a la qüestió de si aquest usdefruit grava o no la Ilegítima dels descendents, vegeu Santiago
ESPIAU ESPIAU, "El usufructo vidual y la legítima de los descendientes", Revista Jurídica de Catalunya, 1996-III, pag.
629 a 642.

1383 Com diu l'art. 333 CS, "En el cas que mori el causant sense fills ni descendents, el succeeix el cònjuge
supervivent". Dins d'aquest grup només pot haver-hi una sola persona : el cònjuge del causant en el moment de la seva
mort, de manera la seva vacant mai podria donar lloc a l'acreixement en favor d'altres persones. Per tant, si el cònjuge
no pot o no vol acceptar, s'ha de cridar a l'ordre següent.

1384 Potser per aquest motiu és més dubtós parlar en aquest cas d'acreixement: aquest tindria lloc entre els
membres de la mateixa línia, mentre que respecte als de l'altra línia es tractaria d'un aiígment de la seva porció a causa
de l'aplicació del principi de proximitat de grau. /

1385 Suposem l'estrany cas que només quedin ascendents de tercer grau. Poden haver-n'hi fins a 8. Quatre serien
de la línia paterna del causant i els altres quatre de la materna. Però dins d'elles, a la vegada hi hauria sublínies, referides
no ja al causant, sinó al pare del causant. Com es verificaria la divisió quan faltés algun dels besavis? Entenem que per
línies i sublínies, de manera que si per exemple viuen Bl, B3, B4 i B8, la distribució seria la següent: la meitat per a B8,
la quarta part per a B1, i la viutena part per a B3 i B4. Per tant, no tan^ols procedeix la divisió entre la línia paterna i
materna, sinó també entre la dels avis i successius ascendents, si ss^l cas (esquema a la pàg. següent).
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3.3.- L'acreixement en la línia col·lateral
"Si el causant mor sense fills ni descendents, sense cònjuge i sense ascendents, li

succeeixen els parents col·laterals" (art. 338.1 CS), amb el límit del quart grau (art. 340 CS),
regint també el principi de proximitat de grau.

Entre els col·laterals no s'estableix cap preferència -en el sentit de crida preferent i no en
el que sembla donar-li l'art. 340 CS de desigualtat d'atribucions- per raó del doble vincle1386.
Aquests són cridats en el mateix ordre amb independència del vincle doble o unilateral. L'únic
que es preveu és que els germans dobles percebran el doble que els germans unilaterals (art.
339.1 CS), així com, entenem, també els nebots que succeeixen per dret de representació. En
canvi, més dubtós és que en els altres parents col·laterals hi hagi aquesta desigualtat per raó del
doble vincle. L'art. 340 CS -que ha reproduït la norma de l'art. 20 LSI de 1987 i que no es trobava
a la LSI de 1936 però sí a l'art. 955 Ce1387- estableix que "En defecte de germans i de fills de
germans o de nebots, succeeixen els altres parents de grau més pròxim en línia col·lateral fins
al quart grau, sense dret de representació, sense distinció de línies i sense preferència per raó
del doble vincle ". El precepte podria tenir una doble interpretació :
a) Una primera, que es dedueix del seu sentit gramatical i que no xocaria ni amb la trajectòria

Bl B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

Ap Ap Am Am

PARE MARE

CAUSANT

1386 Al contrari del que entenia la doctrina clàssica. CANCER (Ob. cit., pars I, cap. 5, núm. 23) assenyalava
que tant els germans com els nebots de doble vincle eren preferits als de vincle senzill: "Si vero intestatus decedat nullis
relictis parentibus, sedfratre uterino, & alio consanguíneo, & alio utrimque coniuncto, iste utrinque coniunctus in
omnibus bonis caeterisfratribuspraefertur, qui duo vinnculafortioria sunt, quam unum, Auth, itaque C. com. de success.
Novel, de cansen. & uteri, frat. Estque sciendum, quod ista consideratio, utrum sint ex uno latere, an ex utroque non
habet locum, nisi in successionefratrum, velpatruorum, & non aliorum: Ha Paul, in Authen. postfratres. Códice de legi.
haere, & idem CAS. cons. 66. narratio facta in fin. volum, secundo, Bar. in leg. sucunda. § legitima, ff. de suis, & leg.
haered. Adde quod non solumfrater ex utroque latere praeferturfratribus ex uno latere, sed etiam & filius fratris
praemorti utrimque coniuncti, praeferturfratribus ex uno latere, Authen. cessante. Códice de legi. haered." En el mateix
sentit, FONTANELLA (Joannis Petrus FONTANELLA, Tractatus de pactiis nuptialibus, sive de capitulis
matrimonialibus, multis Regiae Audientiae Principatus Cathaloniae, Tomus posterior, Genevae, Sumptibus Fratrum
Cramer, & Cl. Philibert, MDCCLII, pàg. 44, a la cl. V, gl. Ill, n. 21): "In successionibus, ubi est diversorum fratrum
concur sus, transeat quod utrinque conjunct! praeferantur aliis, qui ex uno tantum sunt latere, quia habent illi duplicia
iura".

Igualment BROCÀ-AMELL, pàg. 282 i s, i FALGUERA, Apuntes de Notaria, pàg. 518. Aquesta opinió va
mantenir-s en els Projectes d'apèndix i compilació : arts. 92 i s. Pr. ACADÈMIA; art. 1201 pr. PERMANYER-AYATS;
arts. 715 i s. Pr. ROMANÍ-TRÍAS; art. CCCXXXIII de la Memòria, arts. 342 i s. Pr. 1930 i arts. 296 i s. Avant. 1931.
Aquesta línia no es va trencar fins a la LSI, que en el seu art. 21.2 establia no una postergació, sinó únicament una
disminució a la meitat dels drets dels germans unilaterals enfront els germans dobles. La LSI de 1987 va establir el
sistema que ha seguit el Codi de Successions.

1387 Article redactat per RDL de 13 de gener de 1928, i que en la redacció inicial del Codi civil era el 1954, que
establia que "No habiendo hermanos ni hijos de hermanos, ni cónyuge supérstite, sucederán en la herencia del difunto
los demás parientes colaterales. La sucesión de éstos se verificará sin distinción de líneas, ni preferencia entre ellos por
razón del doble vínculo", que a la. vegada derivava de l'art. 771.1 delPr.de 1851 : "No habiendo hermanos ni hijos de
descendientes de ellos, heredan los otros colaterales sin distinción de líneas ni miramiento del doble vínculo".
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històrica del precepte ni tampoc amb criteris de lògica jurídica, seria que l'expressió "sense
preferència per raó del doble vincle" vol dir que no se'ls posterga respecte als col·laterals de
doble vincle, com succeïa anteriorment. A més, cal tenir en compte que les mateixes raons que
poden justificar que als germans de doble vincle se'ls doni el doble que als de vincle senzill
poden trobar-se en relació als altres col·laterals fins al quart grau : uns poden tenir dos avis
comuns i altres només un (tractant-se d'oncles del causant). Podem dir que tot i que la connexió
sigui més llunyana (respecte a l'avi, no respecte als pares com en els cas de concurrència de
germans i nebots) en un cas és més intensa que en l'altre (el doble d'intensa) el que podria
justificar l'atribució de doble quota, seguint el principi general que els parents de doble vincle han
de rebre el doble que els de vincle senzill.
b) La posició contrària es basa en l'art. 339.1 CS, que únicament atribueix la porció doble en cas
de concurrència de germans dobles i unilaterals, i que és realment quan el doble vincle té sentit.
Aleshores, es podria entendre que aquesta menció explícita dels germans suposa una exclusió
implícita dels altres col·laterals, confirmada per l'art. 340 CS.

Si acceptem aquesta segona opinió, que és la que compta amb el suport de la doctrina més
majoritària1388, es planteja la qüestió de com succeeixen els nebots quan alguns són fills de
germans de doble vincle i altres de germans de vincle senzill, ja que no es mencionen a l'art.
339.1 CS que estableix la regla d'atribució del doble en favor dels germans dobles, però per altra
banda semblen exclosos de la regla de l'art. 340 CS, que al·ludeix a col·laterals diferents dels
germans i nebots. ROCA SASTRE MUNCUNILL1389 assenyala que els de doble vincle percebran
el doble que els de vincle senzill, aplicant analògicament l'incís tercer de l'art. 339.1 CS relatiu
a la concurrència entre germans dobles i germans unilaterals. Nosaltres entenem que si
succeeixen per dret de representació i la divisió es fa per estirps se'ls atribuirà la porció del seu
pare, i per tant rebran el doble que els altres1390. Més dubtós és quan la distribució entre ells s'hagi
de fer per caps, ja sigui perquè no hi ha germans, o perquè hi han vàries estirps de nebots, d'acord
amb l'art. 339 CS. Ara bé, donat que, com hem dit, la divisió per caps no exclou la successió per
dret de representació, s'haurà de seguir el mateix criteri, de manera que els fills dels germans de
doble vincle rebran el doble que els altres. A més, els fills de germans de doble vincle estan més
"lligats" amb el causant que els de vincle senzill, ja que tenen dos ascendents comuns: el pare i
la mare del causant, mentre que els de vincle senzill només en tenen un. En definitiva, envers el
causant uns nebots tenen més relació que els altres.

Doncs bé, d'acord amb la idea que els nebots succeeixen per dret de representació,
malgrat que la divisió de l'herència es faci per caps, deduïm que els nebots fills de germans de
doble vincle percebran el doble que els fills de germans unilaterals1391.

1388 ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Ob. c/ï,', pàg. 1170; GUILARTE ZAPATERO, Ob. cit, pàg. 280 i s., entre
d'altres.

1389 Ob .i loc. cit. >/'
1390 D'aquesta manera, si concorren fills de germans unilaterals amb germans de doble vincle, els nebots rebran

la meitat que els altres germans. I si el que era de doble vincle era el germà premort, els nebots rebran el doble que els
germans unilaterals. /

1391 En l'àmbit del Codi civil, en base a raonaments diferents, GUILARTE ZAPATERO, Ob. cit., pàg. 278 a
280, arriba a la solució apuntada.
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3.3.1.- La crida als germans i als nebots
Diu l'art. 339. 1 CS -de manera paral·lela a l'art. 330 CS en relació als descendents- que

"Els germans, per dret propi, i els fills de germans, per dret de representació, succeeixen amb
preferència als altres col·laterals" . D'acord amb aquesta regla, sembla que s'hauria de seguir el
mateix règim que quan concorren fills i néts del causant, ja que entre els oncles i els nebots
existeix el mateix parentiu que entre fills i néts (l'un és pare de l'altre). No obstant, aquesta
equiparació -que sembla que és la que es desprèn de l'incís inicial de l'art. 339 CS- no es porta
a les seves darreres conseqüències1392 ja que, per una banda, diu l'art. 339.4 CS que "En defecte
de germans, succeeixen els nebots per caps", mentre que que els néts sempre es reparteixen
l'herència per estirps (quan succeeixen per dret de representació); i, per altra, en alguns casos,
quan concorrin germans amb fills de germans, aquests no dividiran l'herència per estirps sinó per
parts iguals. És el supòsit, realment estrany, de l'art. 339.2 CS que estableix que "Si concorren
a l'herència germans i fills de germans i si hi ha una sola estirp de nebots, aquests perceben, per
caps, el que correspon a l'estirp, Si són dues o més, s'acumulen les parts que corresponen a les
estirps cridades i tots els nebots que les integren succeeixen en el conjunt per caps". No obstant,
aquesta darrera regla no es porta a les seves últimes conseqüències en el paràgraf següent, quan
s'estableix un acreixement no per caps sinó en favor exclusivament de l'estirp, quan diu que "Si
la porció corresponent a algun dels nebots esdevé vacant, passa a acréixer la dels seus

", compassem a veure.

3.3.1.1.- L'acreixement en favor dels nebots
Com s'ha assenyalat anteriorment, els nebots divideixen l'herència per caps, tant si

concorren sols com si ho fan amb els seus oncles. D'acord amb aquesta regla podria semblar que,
en no tenir lloc la divisió de l'herència per estirps, si la porció d'algun dels nebots esdevé vacant
hauria d'acréixer en favor de tota la resta de nebots indistintament, i no només als seus germans.
Sembla que establert el criteri de la divisió per caps, la solució que es donés hauria de ser
independent del fet que el nebot, la porció del qual esdevingués vacant, tingués germans o no.

No obstant, no ha estat aquesta la solució del Codi de Successions, sinó que en l'art. 339.3
pr. es diu que "Si la porció corresponent a algun dels nebots esdevé vacant, passa a acréixer la
dels seus germans. Si el nebot és únic en l'estirp, la porció vacant acreix la dels oncles vius
germans del causant i la dels altres nebots, els primers com si la divisió es fes per estirps i els
segons per caps". El primer incís seria congruent amb l'apartat segon de l'art. 339 si es referís al

1392 ROCA SASTRE MUNCUNILL, a Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cu., ho justifica dient
que "Por consiguiente, igualmente que en el Código civil y a diferencia de otras legislaciones (como el Código italiano
de 1942, art. 469), en este supuesto la distribución es por cabezas bajo la consideración de que parece más justo en un
cálculo abstracto de probabilidades la división igualitaria por la sencilla razón de que todos los sobrinos son del mismo
grado de parentesco y el afecto puede ser lejano o débil, a diferencia de la línea recta descendente, en la que la gran
proximidad de parentesco y un hipotético mayor afecto conduce a estimar más justo que en todo caso actué la división
"in stirpes». En rigor, en aquel supuesto, no se produce técnicamente un derecho de representación, sino más bien una
especie de «successió graduum», mas, en todo caso, tratándose de parentesco colateral, que generalmente será de grado
was lejano y en el que el afecto normalmente suele ser menos intenso que respecto de los descendientes, es
Presumiblemente menos probable equivocarse estableciendo la máxima igualdad" (pàg. 1165).
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cas que només hi hagués una estirp. No obstant, aquesta interpretació1393 -que és la que seria
lògica posant en relació els apartats 2 i 3 de l'art. 339-, no és la que es desprèn del sentit conjunt
de l'art. 339.3, que no subministra cap indici per tal de distingir quan hi ha una o vàries estirps:
sembla que l'incís inicial tingui caràcter general i que, així com a l'hora de dividir l'herència entre
els nebots no s'atén a l'estirp, ja que tots reben el mateix, en canvi, a l'hora de l'acreixement, sí
existeix una preferència en favor dels pertanyents a la mateixa estirp. Entenem que el sentit que
ha de donar-se a aquest precepte és el que tindria segons el sistema tradicional: que l'acreixement
es produeix preferentment entre germans. La raó seria que el fonament de la crida als nebots
continua essent la representació (art. 339.2.II CS).En definitiva, els nebots succeeixen per dret
de representació, i el fet que ho facin no per estirps sinó per caps obeeix a una "distorsió" del
concepte tradicional de dret de representació, que es modela de manera diferent al sistema
clàssic. Ara bé, dins d'aquesta peculiaretat, res impedeix que, als efectes de l'acreixement, es torni
a utilitzar la noció clàssica d'estirp pròpia del dret de representació, de manera que l'acreixement
seria previ a la successió per caps, és a dir, abans que es produeixi la divisió per caps, els
germans del nebot que no ha pogut o no ha volgut ser hereu adquireixen la seva quota. Seria una
conseqüència de la regla general que diu que l'acreixement es produeix preferentment entre els
cridats de manera conjunta, i els fills d'un germà ho estan, prescindint del fet que després no
divideixen l'herència per estirps sinó per caps.

Aquest complicat i poc congruent sistema té el seu origen, com hem dit, en la LSI de
1936. L'art. 339.3 CS reprodueix l'art. 22.2 LSI 1987, que a la vegada va ser reproduït per l'art.
19.3 LSI de 1936, sense altres precedents en el Dret català.

La continuació de l'art. 339.3 CS palesa que l'incís inicial no s'està referint al cas que hi
hagi una sola estirp de nebots, preveient el cas que, a conseqüència de ser el nebot l'únic en
l'estirp, no es pugui produir l'acreixement en favor del seus germans. I en aquest cas el precepte
sembla tornar a contradir la regla de l'art. 339.2 CS, en establir que "Si el nebot és únic en
l'estirp, la porció vacant acreix la dels oncles vius germans del causant i la dels altres nebots,
els primers com si la divisió es fes per estirps i els segons per caps". En aquest sentit,
CASANOVAS MUSSONS1394 propugna -en relació a l'art. 19.3 LSI- que el que hauria de dir el
precepte és que "Si la porció corresponent a algun dels nebots esdevé vacant, acreixerà la dels
altres nebots. Si no n'hi havia,la porció vacant acreixerà la dels oncles vius, germans del
causant"1395. Proposa per tant una preferència dels nebots envers els oncles. No obstant, entenem

1393 Que és la que, tractant de salvar el sentit de l'art. 19 LSI defensa CASANOVAS MUSSONS, Ob. cit., pàg.
316 1317 :" Aquest acreixement en favor dels germans (del nebot que falla) fa pensar que en aquest cas existeix una
sola estirp de nebots. Perquè si son dues o més, d'acord amb l'esquema acumulatiu de l'art. 19.2 II LSI, l'acreixement
hauria d'afavorir tots els nebots, siguin germans o cosins entre ells. (És clar que, en aquest joc de despropòsits, la
referència als «germans» de l'art. 19.3 I LSI admet també una altra interpretació que el faria aplicable al cas de
pluralitat de grups de nebots, en el sentit que, malgrat V «acumulació» de 1'art.f 19.2 II LSI, reapareixeria la noció
técnico-jurídica de l'estirp als efectes de facilitar un acreixement que es donaria exclusivament a favor dels germans
del que ha fallat". ,

1394 Oè. cít.pàg. 317.
1395 Afirma CASANOVAS MUSSONS, Ob. i loc. cit, que "Percfaò no deixa de sorprendre la solució híbrida

de l'art. 19.3 II LSI, que no segueix ni el sistema tradicional ni el de l'art. 19.2 II LSI, sinó que pren una mica de l'un
i de l'altre i reparteix l'acreixement entre els dos graus diferents^els germans del causant com a grup i els nebots
(cosins del que ha fallat) per caps. De manera que uns i altres acreixen de manera inversa a com succeeixen. És una
solució complicada que, a més, altera els conceptes generals sense justificació aparent". I segueix dient que "...l'art.
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que la regla es correcta, malgrat que pugui estar mal formulada. Hem de partir de la base que la
vacant, quan només hi ha un nebot o quan n'hi ha varis però cap d'ells vol adquirir, es produeix
no en els nebots, sinó en els seus pares, és a dir, en el germà del causant, de manera que la no
adquisició dels primers l'únic que fa és impedir que actui el dret de representació. Efectivament,
no podem oblidar que, en realitat, el nebot únic en l'estirp està representant el germà del causant
premort o declarat absent o indigne. Per tant, si el representant no adquireix la porció del
representat, entenem que la vacant que s'està produint no és en el representant, sinó en el
representat: la vacant primera, el que dóna lloc a tot el mecanisme del dret de representació, és
la vacant del germà del causant, i aquesta és la que s'ha de cobrir, quan no pot fer-se efectiu el
mecanisme del dret de representació. Aleshores, se seguirà la regla general de l'art. 327.2 CS,
produint-se un acreixement en favor dels altres parents del mateix grau, ja que el dret de
representació no és aplicable. No es pot pretendre que el dret de representació l'exercitin altres
persones que no són els representants del premort, com serien els nebots i germans d'aquests.

En definitiva, es tracta d'un supòsit normal d'acreixement que té lloc en favor dels parents
del mateix grau: els seus germans. Per això, no caldria dir "com si la divisió es fes per estirps",
ja que estirps no n'hi han, sinó que l'estirp sorgirà en tot cas quan apareixin els nebots. Aquests
només acreixeran la part del seu oncle quan representin al seu pare, i ho faran, si hi ha vàries
estirps de nebots, no per estirps sinó per caps.

Per tant, es fa evident que els nebots succeeixen sempre per dret de representació, si bé
amb certes especialitats en alguns casos a l'hora de dividir-se les porcions, ja que si bé no
desapareix del tot la idea d'estirp, sí s'abandona en algun cas especificat per la Llei.

3.3.1.2.- L'acreixement en favor dels germans
L'acreixement tindrà lloc entre els germans quan no procedeixi l'aplicació del dret de

representació (arts. 327.2 i 328.2 CS). I cal tenir en compte que si concorren germans de doble
vincle amb germans unilaterals, aquells acreixen en el doble que aquests, d'acord amb l'art. 339,1
CS. I si juntament amb els germans hi ha estirps de nebots, aquests també podran acréixer en
representació del seu pare premort1396.

19.3 II LSI introdueix un nou «acreixement» que es dóna entre dos graus desiguals. I en aquesta mateixa hipòtesi, els
germans del causant, que són titulars del ius delationis per dret propi, «acreixen», en canvi, com si fossin una estirp (!) ".

1396 Per aclarir aquesta qüestió de l'acreixement entre germans i nebots es pot posar el següent exemple:
concorren 3 germans i 3 estirps de nebots, amb 2, 3 i 1 nebot respectivament:
- Si no es produeix cap vacant, cada germà rebrà la 1/6 part de l'herència, i cada nebot 1/12 part (art. 339.2 CS).
- Si la vacant es produeix en un germà, la seva 1/6 part es repartirà de la següent manera : en primer lloc, s'hauria de
repartir entre les 5 estirps restants: 1/5 part per a cadascun dels altres 2 germans, i les 3/5 parts restants correspondrien
a les 3 estirps de nebots, però la divisió no s'hauria de fer igualitàriament per a cada estirp, sinó per caps, de manera que
dels 3/5 se'n farien 6 parts (tantes com nebots), i per tant a cada nebot li correspondria una desena part -3/30-, naturalment
de la 1/6 part vacant.
- Si la vacant es produís en algun dels nebots que té germans, la seva part acreixerà als seus germans (art. 339.3,inici CS).
-1 si la vacant es produeix en el nebot que no té germans, es considerarà com si la vacant s'hagués produït en un dels
germans en un dels germans (cas B). És el cas més discutible que apuntàvem abans : l'acreixement no es produeix
preferentment entre els altres nebots, sinó entre aquests i els germans del causant, de tal manera que en l'exemple
Proposat la 1/12 part vacant es repartiria de la següent manera : 3/5 parts per als 3 germans, i les 2/5 parts restants es
dividirien a parts iguals entre els 5 nebots restants, de manera que cadascun rebria 2/25 de la 1/12 part vacant.
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3.3.2.- La crida als altres parents col·laterals
Diu l'art. 340 CS que "En defecte de germans i fills de germans o de nebots, succeeixen

els altres parents de grau més pròxim en línia col·lateral fins al quart grau, sense dret de
representació, sense distinció de Unies i sense preferència per raó del doble vincle". La qüestió
està en veure si entre els parents del mateix grau però d'ordre diferent hi ha un acreixement
preferent, o si aquest es produeix en favor de tots els cridats de manera indistinta. Posant un
exemple, podem fer esment del cas que concorrin nebots i oncles del causant. Tots són de tercer
grau. Si bé hem dit anteriorment que els nebots encara que concorrin sols, succeeixen per dret
de representació, aquest dret, lògicament, no tindrà lloc quan el seu pare hagi renunciat l'herència.
En aquest cas són cridats per dret propi, i per això podrien concórrer amb el seu oncle (tercer
grau), o també amb altres cosins seus el pare dels quals (germà del causant) hagués repudiat
l'herència. Si per exemple un dels nebots renuncia l'herència, la seva part acreixerà els seus
germans o indistintament als seus cosins i als oncles del causant? Entenem que no hi ha
preferència en favor dels seus germans, ja que, com diem, en aquests cas els nebots succeeixen
per dret propi, i no es poden considerar com un "grup" en el sentit de l'art. 38.2 CS, ja que aquest
precepte s'aplica únicament a la conjunció "voluntària". Per això, i d'acord amb l'art. 327.2 CS,
l'acreixement es produeix en favor dels altres parents del mateix grau sense cap distinció.

4.- LA FORMA D'ACTUACIÓ DE L'ACREIXEMENT EN LA SUCCESSIÓ
INTESTADA

Com s'ha dit, el Codi de Successions no al·ludeix en el capítol relatiu al dret d'acréixer
(arts. 38 a 42), a l'acreixement en la successió intestada, al contrari que el Pr. de 1995, art. 508.3,
que inclús feia referència expressa als seus efectes i forma d'actuació. Establia aquest precepte
que "Este acrecimiento será irrenunciable y tendrá lugar con subsistencia de los legados,
fideicomisos y otras cargas no personalísimas que gravaren al heredero que falte, por haberlas
impuesto el testador en codicilo o en testamento que se sostenga por cláusula codicilar".

El Codi de Successions, en seu de successió intestada, estableix els casos en què tindrà
lloc l'acreixement (arts. 337,2 i 339.3.II CS), però no la manera com actua, per la qual cosa
entenem que serà d'aplicació el règim de l'acreixement hereditari testamentan (arts. 38 a 40 CS).
Així doncs, l'acreixement intestat operarà .de la següent forma:
- de manera automàtica -és a dir, sense que sigui necessària una nova acceptació, que s'entendrà
feta amb l'acceptació "inicial"- i irrenunciable1397;

1397 BELLONUS, Ob. cit., cap. 8, quaestio 1, núm. 18, deia que l'acreixerr/ent tenia lloc "ipso iure": "Portio
haereditatis, sive sit testamentaria, sive legitima, accrescit ipso iure": "Primo, non solum in haereditatibus
testamentaras, sedetiam in iisquae ab intestato deferuntur, ut de testamentariis constat ex d.1. un. § his ista definitis,
C. de cad. toll. Et scribunt gl. inn d.l. si ponas, 23, § ult. in verb. accrescit, ff. de inof. GUL. BEN. ¡n d. cap. Raynutius
in verb et uxorem nomine Adelasiam num. 115. De iis verò, quae ab intestato deferuntur scribunt BART. in d. 1. re
coniuncti, num. 63, BALDUI. in d. § ult. num. 23 inst. de Orsic. utrisque demíún sensisse videntur omnes, quos retulimus
supra num.2 dum indefinite scripserunt, haeredibus ipso iure partem acjrfescere, qquemadmodum et iis, qui simpliciter
dixerunt partem ipso iure accrescere non distinguentes legata ab haereditatibus". I, en relació al caràcter obligatori de
l'acreixement, al cap. 8, quaest. 4, núm. 8, sense distingir entre hereus testamentaris i intestats, deia que "Et in
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- proporcionalment a la quota hereditaria que a cada hereu correspongui, de manera que, com s'ha
vist, els germans dobles acreixeran en el doble que els unilaterals, si la vacant es produeix en un
dels germans de doble vincle1398;
- amb subsistència de les càrregues no personalíssimes imposades en codicil, d'acord amb l'art.
122 CS, que diu que "Per codicil, l'atorgant...dicta disposicions successòries a càrrec dels seus
hereus abintestat"1399;
- i aprofitarà a l'adquirent de l'herència o al transmissari de l'hereu intestat que mor sense acceptar
ni repudiar l'herència.

haereditatibus quidem generaliter dicere solemus, portem vacantem invitis haeredibus accrescere ".
1398 Ja BELLONUS deia que "Haereditatis pars vacans accrescit pro portione haereditaria, etiam amb

intestato" (cap. 8, quaest. 10, núm. 21, pàg. 22.1 així ho establien també expressament alguns projectes privats d'apèndix:
art. 111 pr. ACADEMIA DERECHO DE BARCELONA, art. 244 pr. ALMEDA-TRÍAS, i l'art. 1254 Pr. PERMANYER-
AYATS, que deia que "En la sucesión legítima, la porción vacante acrece a todos los demás herederos en proporción
a la parte de herencia que respectivamente les corresponda". No s'acaba d'entendre el perquè d'aquesta menció expressa
del caràcter proporcional de l'acreixement, en oposició al silenci respecte a la resta d'efectes. Tindria sentit si impliqués
una diferència respecte a l'acreixement en l'herència testamentària, però no era així (art. 1255).

1399 BELLONUS, al cap.8, quaest. 18, es plantejava la qüestió de si l'acreixement tenia lloc "cum onere" o "sine
onere" en la successió intestada, dient al núm.2 (pàg. 40), que "Portio haereditatis, quae ab intestato defertur, accrescit
cum onere", fent-se ressò de la unanimitat de la doctrina en aquest sentit, i als núm. 5 i 6 assenyala la raó: "Cuius rei
frequentiits illa dicitur esse ratio, quia coniuncti legali coniunctitone pro verbis tantum coniuncti habeníur, ideoque
militat in els ratio, quam in verbis tantum coniunctis...Et quamquam nos demonsíraverimus veriiïs esse, legitima
coniunctione iunctospro re & verbis coniunctis reputan idem tamen videtur sequi effecíus, scilicet, quia etiam utroque
modo iunctispartió vacans cum onere accrescit...Sedmagis est, ui, non haec sit vera haereditarae portionis cum onere
deferendae ratio sed illa..quia scilicet in haereditatibus onus imponitur rei, non personae, ideoque add omnes transiré
debe t in qtios ipsa haereditatis portio transfertur" (pàg. 40).
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Capítol onzè: L'ACREIXEMENT EN LA RESERVA
VIDUAL

La reserva vidual és una institució que va sorgir en el Dret Romà a conseqüència de la
desfavorable consideració que tenien les segones noces, i amb la finalitat de protegir els fills del
primer matrimoni. Per això, quan el vidu o vídua que tenia descendència del seu primer
matrimoni contreia noves noces, se l'impedia disposar lliurement dels béns que, directa o
indirectament, havia adquirit del seu consort premort, reservant-los per als fills o descendents del
matrimoni anterior1400. Aquesta idea s'ha mantingut, en línies generals, en el Dret vigent, d'acord
amb els arts. 387 a 391 CS, si bé s'ha ampliat el seu abast, podent-se definir com aquella
institució per la qual una persona denominada "reservista" -el cònjuge supervivent- queda
obligada a reservar una sèrie de béns -els adquirits per testament, donació o heretament del seu
difunt consort, o per successió intestada d'un fill comú o d'un descendent d'aquest, art. 387.1 CS
(béns "reservables")- en favor d'uns fills anomenats "reservataris" -els fills comuns de l'anterior
matrimoni, o els fills adoptius també comuns, o llur descendents-, a partir del moment en què té
lloc un determinat esdeveniment: que el consort supervivent contregui noves núpcies, tingui un
fill no matrimonial, o n'adopti un (art. 387.1 CS)1401.

1.- La qüestió de la procedència de l'acreixement en la reserva vidual
La reserva vidual no suposa l'atribució per ministeri de la llei d'una part del cabal

hereditari (com la successió intestada) ni és un dret de crèdit per reclamar un valor patrimonial
(com la Ilegítima) en favor d'una determinada persona, sinó que es tracta d'un dret que es
concedeix únicament als reservataris com a grup, de manera que al reservista se li concedeix la
facultat de "millorar" o "apartar" a alguns reservataris. Per això, segons existeixi o no aquesta
declaració de voluntat del reservista, la forma d'actuació de la reserva serà ben diferent. Però, en
tot cas, quan hi hagi varis reservataris, podrà operar l'acreixement quan es produeixi una vacant,
sempre que es donin els seus requisits generals. Tot i que el Codi de Successions no hagi
incorporat la norma del Pr. de 1955 que expressament feia referència a l'acreixement entre

MOO puiG FERRIOL, Institucions del Dret Civil de Catalunya, vol. II cit., 4a. ed., pàg. 440. Respecte a l'origen
històric de la institució, vegeu Anna CASANOVAS MUSSONS, a Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Parales, tomo XXIX, vol. 3° cit., pàg. 447 i ss.

1401 Aquesta vinculació de la reserva a les segones noces ha estat criticada per la doctrina. Així, per una banda
cal tenir en compte que actualment el matrimoni no únicament es dissol per la mort, sinó també pel divorci. I si bé en
aquest cas, lògicament, no es poden haver adquirit per causa de mort béns del consort, sí que s'hauran pogut adquirir per
donació d'ell o per successió intestada d'un fill comú (béns expressament previstos a l'art. 387.1 CS com a reservables),
existint a partir de les segones noces la mateixa raó perquè neixi la reserva. En canvi, l'art. 387.1 CS només parla de
"cònjuge supervivent" i de "difunt consort". A més, per altra banda, no es contempla la unió de fet com a situació
equiparable a les segones noces, amb la qual cosa s'obre una via per al frau. Potser a conseqüència d'aquests
inconvenients alguns autors qüestionen la seva oportunitat, més i tot si, com assenyala PUIG FERRIOL (Ob. cit., pàg.
443) "la seva supressió deixava en mans dels particulars obtenir uns efectes semblants als de una reserva binupcial,
ordenant una substitució fideïcomissària condicional per al cas que el supervivent contragués noves núpcies, tingués
un fill no matrimonial o n'adoptés un".
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reservataris1402, la seva procedència deriva de l'aplicació de les regles generals. La institució,
assenyala CASANOVAS MUSSONS, es pot assimilar a una substitució fideïcomissària de
caràcter condicional i d'origen legal1403. No obstant, als efectes de l'acreixement, hi ha importants
diferències entre totes dues institucions. Cert és que la falta total de reservataris originarà
l'extinció de la reserva i aprofitarà al reservista, a l'igual que en el fideïcomís: l'absència de
fideïcomissaris originarà que el fiduciari quedi alliberat del gravamen de restitució. Ara bé,
mentre hi hagi reservataris, no desapareixerà la reserva, de manera que l'absència d'algun d'ells
aprofitarà als altres (siguin o no conjunts); en canvi, en el fideïcomís, per a la procedència de
l'acreixement es requereix la conjunció, de manera que si aquesta no existeix la vacant aprofitarà
al fiduciari. Es pot dir que l'acreixement en la reserva és necessari: mentre hi hagi algun
reservatari, sigui o no conjunt, els béns no podran sortir del cercle tancat en què es troben, és a
dir, mai podran atribuir-se parcialment al reservista, sinó que aquest només quedarà alliberat de
la seva obligació legal de reservar quan no hi hagi reservataris. Per això, es pot dir que en la
reserva vidual operarà una espècie d'incrementació forçosa com a delació subsidiària a
l'acreixement. La qüestió, que abordarem més endavant, estarà en veure els reservataris en favor
dels quals tindrà lloc l'acreixement: si únicament aquells que han estat "millorats" pel reservista,
o tots ells d'acord amb les regles de la successió intestada.

2.- La forma d'actuació de l'acreixement entre reservataris
La forma d'actuació de l'acreixement variarà segons el títol pel qual adquireixi el

reservatari, i també en funció de si, als efectes de la determinació dels reservataris, s'han d'aplicar
les regles de la successió intestada o existeix una declaració de voluntat del reservista en aquest
sentit.

1402 L'art. 511.3 establia que "En las reservas, la cuota que al deferirse éstas hubiera de haberle correspondido
al reservatario que no llegue a serlo por cualquier causa, acrecerá a los demás reservatarios que efectivamente lo sean,
salvo el derecho de representación sucesoria y lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 481, y con
aplicación del párrafo 2" del art. 507", precepte que establia que "Este incremento o derecho de acrecer supletorio no
podrán renunciarlo los herederos que lleguen efectivamente a serlo, ni prohibirlo el testador, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 346. En lo demás, regirá lo preceptuado en los artículos anteriores, en cuanto sea de aplicación".

En els projectes privats d'apèndix l'únic precepte que feia referència a l'acreixement entre reservataris era l'art.
806 del pr. ROMANÍ-TRÍAS, que deia que "Entre los herederos legitimarios ó llamados á los bienes reservables el
derecho de acrecer solo tendrá lugar cuando taparte de libre disposición se deje á dos o más de ellos, ó á algunos
de ellos y á un extraño...Si ¡aparte vacante...correspondiese á bienes reservables pasará al copartícipe de estos bienes
llamado preferentemente por el testador y en su defecto acrecerá á los demás copartícipes en la proporción en que el
testador hubiese entre ellos distribuido dichos bienes".

1403 CASANOVAS MUSSONS, Comentarios al Código civil y Compilaciones Parales... pàg. 478, assenyala
que:
- es tracta d'un fideïcomís perquè, d'acord amb l'art. 387.2 CS, els reservataris adquireixen com a successors del cònjuge
premort. El reservista està obligat a conservar els béns reservables i transmetre'ls ajs reservataris;
- té caràcter condicional, donat que únicament tindrà eficàcia si a la mort del reservista existeixen reservataris (art. 387.2
CS);
- no deriva de la voluntat del testador, sinó de la Llei, si bé d'acord amb la presumible/voluntat d'aquell. Per això, el
testador (o l'heretant o el donant) pot excloure la reserva. I la distribució dels béns reservables tindrà lloc d'acord amb
les regles de la successió intestada (art. 388.1 CS), si bé es reconeix al cònjuge reservista la facultat de distribuir per a
després de la seva mort entre els reservataris els béns reservables (art. 3J5C2 CS);
- els reservataris adquireixen pel mateix títol que el cònjuge premoftf per la qual cosa poden adquirir a títol d'hereu,
legatari o reversionari (quan s'hagués transmès per donació) segons com el causant hagi fet la disposició en favor del
reservista.
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