
2.1.- L'exercici de la facultat de distribució per part del reservista
La voluntat del reservista pot determinar l'elecció o l'exclusió dels reservataris. Ho pot

fer d'una manera expressa, d'acord amb l'art. 388.2 CS, segons el qual "...el cònjuge pot distribuir
per a després de la seva mort entre els reservataris els béns reservables", és a dir, mitjançant un
acte destinat específicament a distribuir entre els reservataris els béns reservable, i ho pot fer
també de manera tàcita, quan d'altres disposicions del reservatari, ordenades amb un altre objecte,
es desprengui una voluntat d'afavorir un determinat reservatari1404.

Quan el reservista hagi fet la disposició de manera conjunta en favor de varis reservataris,
si falta algun d'ells tindrà lloc l'acreixement segons les regles generals: si la distribució recau
sobre un bé singular, s'aplicaran les regles de l'acreixement entre legataris, i si l'objecte és
universal les de l'acreixement entre hereus, donat que, com s'ha dit, els béns s'adquireixen pel
mateix títol que els va adquirir el reservista. La qüestió estarà en determinar com es resolen les
vacants en alguns casos en què semblen inaplicables les regles generals. Distingirem segons es
tracti de béns adquirits a títol singular i béns adquirits a títol universal:
a) Béns adquirits a títol de llegat pel reservista. Quan es disposa d'un bé en concret en favor de
varis reservataris, l'acreixement, com diem, es produirà entre ells d'acord amb les normes
generals de l'acreixement entre legataris: tindrà lloc entre els conjunts cridats a un mateix bé. Més
dubtosos seran els casos següents:
- quan adquirint-se varis béns a títol de llegat, i atribuint-se cadascun d'ells separadament a
diferents reservataris, es produeixi una vacant personal en un bé atribuït únicament a un
reservatari. No pot haver-hi acreixement, ja que no hi ha unitat d'objecte, per la qual cosa sembla
doncs que procedeixi, respecte a aquest bé en concret, l'aplicació de les regles de la successió
intestada per tal de determinar els reservataris. No obstant, es podria intentar donar valor a la
declaració de voluntat del reservista, considerant-la com un indici de la seva voluntat favorable
a una atribució preferent del bé als reservataris "millorats", en base a la rellevància que l'art.
388.3 i 4 dóna a la seva voluntat.
- quan només es disposa d'alguns béns llegats (vacant real), seria aplicable el mateix raonament
que acabem de fer1405.
b) Béns adquirits pel reservista a títol d'hereu. Com s'ha dit, a l'igual que succeeix en el
fideïcomís, el reservatari els adquirirà per regla general a títol d'hereu. Per tant, no canvia el títol
adquisitiu convertint-se en una simple restitució de béns, sinó que els reservataris passaran a
adquirir la mateixa posició jurídica que tenia el reservista. Ara bé, aquest pot disposar no

1404 És el supòsit de l'art. 388.3. i 4 CS, que estableix que "Mort el cònjuge reservista amb heretament universal
a favor d'algun dels reservataris, però sense que en atorgar-lo, ni anteriorment, hagués exercit per actes entre vius la
dita facultat de distribució, hom considera que pel mer fet d'atorgar l'heretament ha usat d'aquesta facultat
exclusivament a favor de l'hereu contractual que arribi a ésser-ho, el qual, en morir el reservista fa seus els béns
reservables, amb excepció d'aquells que abans de l'heretament el reservista hagi donat a qualsevol dels reservataris
que li sobrevisquin.

El paràgraf anterior s'aplica al reservatari o als reservataris que resultin ésser hereus del reservista per
heretament pur o preventiu o per testament, sempre que el reservista no hagi exercit abans o després de l'heretament
o del testament la dita facultat de distribució. Igualment s'aplica als reservataris que resultin ésser donataris o legataris
de béns reservables, posat que sobrevisquin al reservista".

14051 cal tenir en compte que, si els béns s'haguessin adquirit per donació, serien d'aplicació les regles dels
llegats.
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solament a títol d'hereu, sinó també a títol de llegat. Caldrà veure també si pot operar
l'acreixement entre els reservataris:
-b.l.- Si el reservista ha estat instituït hereu i nomena simplement reservataris, aquests tindran
la consideració de fideïcomissaris universals. L'acreixement entre ells es produirà d'acord amb
les normes de l'acreixement en el fideïcomís. La vacant en un dels reservataris aprofitarà als
altres reservataris.
-b.2.- La qüestió que es planteja és si quan no pugui operar l'acreixement -ja sigui perquè no hi
hagi conjunció o perquè la vacant sigui real (no s'hagi disposat d'una part dels béns reservables)-
actuarà una espècie d'incrementació en favor dels reservataris instituïts, o si s'hauran d'aplicar les
regles de la successió intestada respecte a la porció vacant. Dues serien les vies per les quals
podria operar aquella incrementació.

Primerament, per una aplicació "especial" del principi "nenio pro parte", considerant que
no poden concórrer reservataris cridats per un títol voluntari i reservataris designats per la Llei,
Però el principi "nemo pro parte" no és aplicable. Aquest principi impediria que el causant origen
dels béns morís part testat i part intestat, i no ha estat així, sinó que, inicialment, tots els béns de
la seva successió s'han atribuït "regularment". El fet que, per esdeveniments posteriors sorgeixi
l'obligació de reservar i que, per a la determinació dels reservataris pugui ser que s'hagin d'aplicar
parcialment les regles de la successió intestada, no suposa un trencament del principi "nemo pro
parte", sinó que es tracta simplement d'una conseqüència de la naturalesa de la pròpia reserva
vidual. No és que existeixi una delació intestada d'una part de l'herència, sinó una simple
designació de successor per les normes de la successió intestada.

I una segona via seria presumint que existeix una voluntat del testador d'«apartar»
definitivament els reservataris no "millorats". Si es demostrés aquesta voluntat no operaria la
"incrementació", sinó que s'aplicarien parcialment les regles de la successió intestada, distribuint-
se la vacant de manera igualitària entre tots els reservataris designats pel testador,
-b.3.- En el cas que disposi a títol singular només d'alguns dels béns de la massa hereditària,
aplicant analògicament l'art. 184.1 CS en relació al fideïcomís, els reservataris tindran el caràcter
de legataris respecte a aquest bé, produint-se l'acreixement entre ells d'acord amb les regles dels
llegats. La resta de la massa reservable es distribuirà d'acord amb les regles de la successió
intestada.
-b.4.- Finalment, si s'ha disposat a títol universal i a títol singular, s'aplicarà la regla general
d'acord amb la qual entre successors per diferent títol no pot haver-hi dret d'acréixer.

2.2.- L'aplicació de les regles de la successió intestada quan el reservista no exercita la
facultat de distribució

Si el reservista no ha exercit la facultat de distribució, ni es donen les circumstàncies de
l'art. 388.3 i 4 CS, els béns reservables s'atribuiran als fills comuns o als'seus descendents d'acord
amb les regles de la successió intestada (art. 388.1 CS), tant si es tracta d'una atribució universal
o particular, cobrint-se les vacants d'acord amb les normes d'aquesta suécessió. Per tant, els béns
reservables es deferiran en primer lloc als fills comuns. Ara bé:
- si algun d'ells ha premort al reservista, o ha estat justampnt desheretat pel cònjuge premort, o
declarat indigne en la successió d'aquest, operarà el iiíét de representació en favor de la seva
estirp. I si no pot tenir lloc el dret de representació perquè l'exclòs no té estirp, es produirà
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l'acreixement en favor dels altres fills del reservista;
- en el cas de renúncia del fill reservatari, no sempre queda exclosa l'estirp, sinó que s'haurà de
distingir segons el renunciant mori abans o després que el reservista: si mor abans, malgrat la
repudiació no s'exclou el dret de representació en favor de l'estirp. Però si sobreviu al reservista,
no operarà el dret de representació, sinó que es produirà l'acreixement en favor dels altres
reservataris. Per tant, en relació a l'estirp del reservatari renunciant, la renúncia del "cap de
l'estirp" té diferents efectes segons visqui o no el renunciant en el moment de la mort del
reservista. En el primer cas s'exclourà l'estirp i en el segon no. La raó d'aquesta diferenciació
podria trobar-se en la impossibilitat de representar una persona viva, però observem que no és
així, donat que es permet representar als desheretats o declarats indignes.

Així doncs, tota vacant que no doni lloc al dret de representació produirà un acreixement.
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Capítol dotzè: L'ACREIXEMENT EN LA LLEGÍTIMA

Quan una persona mor amb certs parents propers, la Llei li limita la seva facultat de
disposar "mortis causa", de manera que aquells parents, si no han rebut del testador el que per
Llei els pertoca, podran reclamar-ho a l'hereu. L'art. 350 CS estableix que "La Ilegítima confereix
per ministeri de la llei a determinades persones el dret d'obtenir en la successió del causant un
valor patrimonial que aquest els pot atribuir a títol d'institució hereditària, llegat, donació o de
qualsevol altra manera". Els esmentats parents són els fills -representant als premorts "llurs
respectius descendents per estirps" (art. 352.2 CS)-, el pare i la mare (art. 353 CS), i l'import
global del seu dret és la quarta part de l'herència, art. 355 CS1406. Ara bé, aquest import s'ha de
matisar, en el sentit que es refereix a la Ilegítima global, concepte purament instrumental que
només s'utilitza per calcular el valor de la Ilegítima individual. No és que existeixi la
impossibilitat de disposar lliurement de la quarta part de l'herència, sinó que, si hi han varis
legitimaris, a cadascun se li ha d'atribuir com a mínim el valor de la seva Ilegítima individual,
valor que resultarà de dividir l'import de la Ilegítima global pel nombre de legitimaris.

De l'art. 350 CS es desprèn que la Ilegítima no consisteix en una nova forma de successió
d'origen legal, una successió "especial", sinó que es tracta d'un deure que té el causant que limita
la seva facultat dispositiva per causa de mort1407, i d'un dret del legitiman a reclamar dels hereus
un determinat valor patrimonial en cas d'incompliment d'aquell deure (arts. 366.1 i 367.2 CS).
Per tant, no s'atribueix als legitimaris una part de l'herència directament per ministeri de la Llei
-de manera que no es pot dir que la porció legitimaria segueixi un camí (el marcat per la Llei) i
la resta de l'herència en segueixi un altre (l'assenyalat pel causant) funcionant com a dues
successions independents1408- sinó que els legitimaris podran rebre la seva Ilegítima pel mateix
títol que les persones a les quals el causant beneficiï "voluntàriament". La Ilegítima no és, en
definitiva, una part separada de l'herència.

1406 Import que es calcula segons les regles establertes a l'art. 355 CS.
Aquesta quarta part és fixa, en el sentit que no varia en funció del nombre de legitimaris -al contrari del que

succeeix a Mallorca, art. 42.1 de la Compilació Balear: "Constituye la legítima de los hijos, por naturaleza y adoptivos,
y en representación de los premuertos, de sus descendientes de las clases indicadas, la tercera parte del haber
hereditario si fueren cuatro o menos de cuatro, y la mitad si excedieren de este número"-, de manera que si es un sol
tindrà dret a la quarta part i, si n'hi han 4 cadascú podrà reclamar només la seisena part de l'herència. És també de
distribució totalment igualitària, de manera que el testador no pot "millorar" (dins la porció legitimaria) a cap legitiman
(a diferència del sistema del Codi civil, en què es permet la "millora" en favor dels descendents en una de les dues
terceres parts que integren la Ilegítima. En relació al discutit problema del dret d'acréixer en la millora, respecte al qual
va recaure la polèmica STS de 26 de desembre de 1989, que va establir que no hi ha dret d'acréixer en la millora, sinó
que s'ha de repartir la part del que falta entre els cridats, podeu veure els articles de Manuel ALBALADEJO,
"Comentario a la STS de 26-12-1989", a Cuadernos Civitas de Jurisprudència Civil, núm. 22, enero/marzo 1990, pàg.
205 a 216, i "El acrecimiento en la mejora", a Revista de Derecho Privado, junio 1990, pàg. 447 a 465, en els que es
critica l'esmentada sentència; també José M" MIQUEL GONZÁLEZ, "Derecho de acrecer y mejora" cit, pàg. 1792 a
1810, i Carmen LÓPEZ BELTRAN DE HEREDIA, "Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de
diciembre de 1989, Revista General de Derecho,l990, pàg. 7489 a 7497).

14071 fins i tot pot afectar a la facultat dispositiva en els actos entre vius a títol gratuït.
1408 Aquest seria el sistema que Ramon Maria ROCA SASTRE, "Naturaleza jurídica de la legítima", a Estudios

sobre sucesiones, Tomo II, Artes Gráficas Soler, Valencia, 1981, pàg. 35 a 71, qualifica com de "reserva germánica" o
de "pars reservata", i que implica que el causant només té llibertat de disposició respecte a la porció lliure.
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D'acord amb l'apuntada configuració de la Ilegítima catalana com un dret-deure, es poden
distingir, en relació a l'acreixement, dos aspectes:
lr.- L'acreixement en la quantia de la Ilegítima individual de cada legitimari. Aquesta Ilegítima
individual marcarà el que el causant té el deure de deixar a cada legitimari, i el que aquest té dret
a reclamar, i variarà en funció del nombre de legitimaris. Caldrà veure si la vacant en algun dels
legitimaris aprofitarà als altres legitimaris (tindran dret a més) o incrementarà la part de lliure
disposició.
2n. I quan al causant hagi satisfet la Ilegítima, caldrà veure si la qualitat de legitimaris atorga als
afavorits algun dret preferent d'acréixer entre ells.

Al primer supòsit l'anomenarem "acreixement legitimari", i al segon "acreixement
successori entre legitimaris".

I, per altra banda, també es farà referència al cas en què no es produeixi un "acreixement
legitimari", sinó un "decreixement" en l'import de la Ilegítima individual a conseqüència de
l'aparició de nous legitimaris.

1.- L'ACREIXEMENT ENTRE LEGITIMARIS
Com s'ha dit, la Ilegítima individual no és de quantia fixa, sinó que depèn del nombre de

legitimaris, per la qual cosa com més siguin els legitimaris que arribin a ser-ho menor serà
l'import del seu dret. En aquest apartat s'analitzarà a qui aprofitarà la falta d'algun legitimari, si
als altres legitimaris o a l'herència; és a dir, es plantejarà el problema de si quan algun dels
legitimaris premori al testador, sigui declarat indigne, desheretat justament, o renunciï la
Ilegitimaren definitiva, quan per qualsevol causa no prengui la seva Ilegítima, el valor que li
correspondria podran reclamar-lo els "co-legitimaris", o passarà a incrementar la part de lliure
disposició. Però, com a qüestió prèvia, cal esbrinar si l'esmentat increment es tracta o no d'un
veritable acreixement. No ho entenia així la doctrina clàssica, basant-se en què no hi havia
delació. BELLONUS afirmava que que si havent-hi quatre fills un d'ells era incapaç, la porció
legitimaria es dividiria en tres parts, però sense que es pogués dir que es produïa un acreixement
de la porció de l'incapaç, sinó que tenia lloc una adquisició per dret propi1409. En aquesta mateixa
línia, CÀNCER no parlava tampoc d'acreixement, sinó de "no fer part"1410.

La doctrina catalana dels segles XIX i XX no s'ocupà de la qüestió. Si alguns autors
parlaven d'acreixement, ho feien no en sentit tècnic sinó com a equivalent a augment o increment.
El que interessava era determinar a qui aprofitava la vacant d'algun legitimari, i no la naturalesa
del dret que permetia aquell aprofitament, de manera que si augmentava el dret dels altres
legitimaris es deia que hi havia acreixement, i se s'incrementava la part de lliure disposició que
no n'hi havia, sense entrar a dilucidar si aquell increment es tractava o no d'un propi dret

1409 BELLONUS, cap. VI, quaestio 6, núm. 12, assenyalava que "Quémadmodum, & si sint sex, & unus sit
incapax, reliqui totum erunt habiíuri semissem...non quidem per ius accrescendi...sed iure suo; nam, cum ius
accrescendi supponatporíionem alicui delatam esse, vel a lege, vel a testators, saltemJde facto...& huic incapaci nulla
partió legitime fuerit delata, consequens est, ut non possit tractari de iure accrescendi, & sic non possint capaces did
habere totum trientem, aut semissem per hoc ius, sed potius per quandam remotionem obstaculi, scilicet, quifrater, qui
solus eis obstare poterat, ne totum haberent trientem, aut semissem, pro-mortuo reputatur, & hoc modo amplius eis non
obstat". /

1410 CÀNCER, Variarum...cit., ed. de MDCLXX, Lugduni, pars.I, cap.3, núm. 49, deia que "Filius i
exhaeredati non faciut partem".
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d'acréixer1411.
La doctrina comentadora del Codi civil sí ha abordat aquesta qüestió1412, predominant

actualment la posició favorable a la possibilitat d'acreixement, en base, fonamentalment, a què,
en relació a l'acreixement en la successió testada i intestada, hi ha el seu propi fonament (la crida
conjunta i la vocació solidària), s'exigeixen els mateixos requisits (pluralitat de parts, unitat
d'objecte i existència d'una vacant), i es produeixen idèntics efectes (l'expansió de quotes)1413. Ara
bé, cal tenir en compte que mentre en el Codi civil la Ilegítima és "pars bonorum" (art. 806 Ce,
entre d'altres)1414, en el Codi de Successions és "pars valoris".

La realitat és que si bé és cert que existeixen algun elements comuns entre l'acreixement
legitiman i l'acreixement previst als arts. 38 i ss. CS -la conjunció "legal" entre legitimaris1415,
la "falta" d'algun d'ells, i el possible increment de la quantia del seu dret- també existeixen
importants diferències entre ells:
- el fonament de l'acreixement testamentan és la voluntat del testador, que falta en la successió
forçosa, la qual es tracta precisament d'una successió contra o sense la voluntat del causant;
- en la Ilegítima no hi ha ni crida, ni delació, ni comunitat sobre un únic objecte, sinó que
existeixen tants drets de crèdit diferents com legitimaris hi ha. No es dóna la crida a la totalitat
de l'únic objecte que caracteritza el dret d'acréixer.
- són inaplicables els efectes generals de l'acreixement regulats als arts. 38 a 42 CS. Així, per
exemple, no té virtualitat la regla segons la qual en l'acreixement subsisteixen les càrregues (ja
que no es poden imposar càrregues sobre la Ilegítima, art. 360 CS). I és inimaginable que es
pugui renunciar la part de Ilegítima que pugui acréixer quan algun dels legitimaris no arribi a ser-
bo.

1411 Així es veurà quan es tracti de les diverses causes d'exclusió de la Ilegítima. Aquesta tendència ha seguit
en la doctrina actual, de manera que afirma JOU MIRABENT (Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit.,
pàg. 1265), en base a l'art. 376 CS, que "No existe el derecho a acrecer entre legitimarios, por aplicación del principi
clásico «exheredatus paríem facit»".

1412 Vegeu per tots Pablo BELTRAN DE HEREDIA Y ONÍS, a Comentario del Código civil cit., tomo I, pàg.
2349.

1413 BELTRAN DE HEREDIA, Comentario del Código civil cit,, pàg. 2349 i 2350. En el mateix sentit s'havia
pronunciat ALBALADEJO (a Comentarios al Código civil y Compilaciones f orales, tomo XIII, vol.2°, EDERSA,
Madrid, 1981, pàg. 353): "Insisto en que creo que sí (que en la Ilegítima veritablement es pot parlar d'acreixement) -como
ya dije-, porque lo mismo que en el caso de la sucesión intestada y que en el de la testamentaria, se trata de un derecho
(a la legítima) que se expande al disminuir el número de las personas a las que debe de ir a repartir entre ellas, sean
más o menos, la cifra a que la legítima ascienda, Y si la razón de que aumente la parte de cada uno, si falta alguno, es
lo mismo que en la testada e intestada, la de que es el todo para todos, aunque sean menos, o hasta el todo para uno,
si es uno solo, no veo por qué tal cosa no puede llamarse con toda propiedad derecho de acrecer, y acrecimiento, como
en la testada e intestada, puesto que no es -repito por enésima vez- sino en los tres casos, testada, intestada y legítima,
w aumento de participación en un, podríamos decir, fondo común, aumento que se produce, en las tres, por la misma
razón de ser el todo -el fondo entero- para los partícipes, sean muchos o pocos". En contra, entre d'altres, MUCIUS
SCAEVOLA, Código civil cit., pàg. 343 i ss.

1414 Vegeu VALLET DE GOYTISOLO, a Comentario del Código civil cit., Ministerio de Justicia, comentari
a l'art. 806 Ce, pàg. 1975.

1415 Entesa la conjunció en sentit ampli, és a dir, no incloent únicament la que deriva de la voluntat del testador,
que es aquella a la que es refereixen els arts. 38 i ss. CS, sinó en el sentit de qualsevol vincle o unió entre determinats
subjectes.
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Així doncs, queda establerta la diferència entre el que s'anomena "acreixement legitiman"
(acreixement "ampli"), i el dret d'acréixer regulat als arts. 38 i ss. CS (acreixement "estricte").
En la Ilegítima és evident que la disminució del nombre de legitimaris podria fer augmentar la
quantia de la Ilegítima individual (així es produeix, com veurem, en el cas de premoriència
d'algun legitiman) per la qual cosa, en sentit ampli, es podria parlar d'acreixement. I el cert és que
així ho fa l'art. 376.2 CS, que utilitza l'expressió "acréixer" en relació a la Ilegítima, i no fa com
els arts. 41 CS o 304.4 CS, que parlen d'«incrementar»1416. En definitiva, partint de la no
unitarietat del concepte d'acreixement, entenem que es pot parlar d'acreixement també en relació
a la Ilegítima, tot i reconeixent la neta separació entre l'acreixement legitiman i el dret d'acréixer
regulat als arts. 38 a 40 i 42 CS. En sentit ampli, el possible augment que la Ilegítima individual
pugui experimentar quan falti algun legitiman entenem que es pot qualificar com d'acreixement,
com així reconeix l'art. 376 CS. Aquest acreixement consistirà en què, faltant algun legitimad,
aquest "no farà divisor", de manera que, en disminuir el nombre de legitimaris "efectius",
augmentarà la quantia de la Ilegítima individual dels altres. Aquest augment és el que
anomenarem acreixement. Però, en qualsevol cas, cal separar netament aquest acreixement
"ampli" entre legitimaris de l'acreixement "estricte" derivat de la crida solidària.

En qualsevol cas, prescindint de de denominacions, el que cal determinar és a qui aprofita
la falta d'algun legitiman. El Codi de Successions sembla partir de la base que la Ilegítima vacant
s'integra en l'herència, ja que l'art. 376 CS estableix que "La renúncia pura i simple de la
Ilegítima, el desheretament just, la declaració d'indignitat per a succeir i la prescripció
extingeixen la respectiva Ilegítima individual. Els mateixos actes en relació amb l'únic o amb tots
els legitimaris l'extingeixen totalment. En tots aquests casos la Ilegítima s'integra en l'herència
sense que mai acreixi la dels altres legitimaris, sens perjudici del que disposa el segon paràgraf
de l'article 357". Per tant, tret del cas de premoriència, el Codi de Successions sembla excloure
l'«acreixement» en la Ilegítima. Tot seguit analitzarem aquesta qüestió, distingint segons la causa
que doni lloc a la vacant en el legitiman, i prenent com a referència la Ilegítima dels
descendents1417.

1.1.- La no procedència de l'acreixement en els casos de desheretació justa, declaració
d'indignitat i renúncia d'un legitiman

Quan un legitiman hagi estat justament desheretat, declarat indigne o hagi renunciat la
Ilegítima, no hi ha acreixement en favor dels altres legitimaris, sinó que aquell "fa divisor" als
efectes del càlcul de la Ilegítima individual, i per tant la seva falta no aprofita als altres
legitimaris, sinó a l'hereu, tret que procedeixi el dret de representació en favor dels fills o
descendents del desheretat o declarat indigne (arts. 376 i 357*2 ¿S). Per tant, el Codi de
Successions estableix clarament la improcedència de l'acreixement en els casos de desheretació
justa, declaració d'indignitat i renúncia d'algun legitimari. f/,

1416

ha.
Si bé l'art. 376.2 CS no utilitza l'expressió en qüestió p/f concedir l'acreixement, sinó per dir que no n'hi

1417 En un altre apartat es tractarà el cas en què són legitimaris els pares.
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1.1.1.- La qüestió a la tradició jurídica
No obstant, no podem dir que la regla dels arts. 376 i 357.2 CS hagi estat la pacíficament

seguida en la tradició jurídica, sinó que era predominant la posició que entenia que la vacant
d'algun legitiman feia augmentar la respectiva Ilegítima individual dels altres.

1.1.1.1.- La posició dels autors del "ius commune" segons la qual l'exclòs no feia part
BELLONUS assenyalava que la vacant dels fills legitimaris aprofitava als altres. La

qüestió estava clara en els casos d'incapacitat i repudiació, però no tant en el de desheretació:
- en relació als fills incapaços, BELLONUS els equiparava als morts, i en conseqüència deduïa
que no feien augmentar la quantia de la Ilegítima global1418 -"computan non debent incapaces,
quippe, qui pro mortuis habentur"1419-, ni disminuir la Ilegítima individual dels seus germans:
"divisionem non esse faciendam pro numero superstitum, sed pro numero succedentium"1420;
- en cas de renúncia1421, BELLONUS assenyalava la regla general segons la qual "Liberi, qui non

1418 Per als autors dels "ius commune" europeus la quantia de la Ilegítima dels fills no era la mateixa que per
als catalans, sinó que depenia del nombre de fills: era la tercera part si eren 4 o menys, i la meitat si eren més de 4.

1419 BELLONUS, Ob. cit., cap. VI, quaest. VI, núm.6. Per això, afirmava BELLONUS que "mimerumfilionim,
a quo kgitimae quantitas debet aestimari, non consideran natiiraliter, sed civiliter" (núm.8) i, en conseqüència, si dels
5 fills del causant un era incapaç, la Ilegítima no era la meitat sinó la tercera part, "...qui incapax, ui habeíurpro mortuo,
quoad paríem alus faciendam, ita etiam pro mortuo habetur, quoad faciendum numerum, & augendam aliorum
legitimam: Generaliter enim, qui non fadt paríem, nec in numero compuíaíur" (núm.20),

1420 Ob. i loc. cit., núm. 9. Per tant, si el causant tenia 4 fills i un d'ells era incapaç, la porció legitimaria es
dividiria en tres parts. Assenyalava BELLONUS que més que un acreixement de la porció d'un altre, el que es produïa
era adquisició per dret propi (núm. 12; vegeu nota 4).

1421 Que també podia fer-se en vida, cas en què produïa diversos efectes segons hi hagués o no jurament:
- la renúncia sense jurament a l'herència feta en vida dels pares, no excloia al renunciant del seu dret a la Ilegítima, ni,
lògicament, tampoc del còmput als efectes de l'augment o disminució de la seva quantia. Deia BELLONUS (Ob. cit,
cap. 6, quaestio 14, núm.2 i 3, pàg. 170) que: "Renuntiatio haereditatis facía in vita patris, aut matris sine iuramento
non excludit renuntiantem a legitima" (núm.2), i que "fllius, seu filia, quae sine iuramento renuntiavit bonis patris, aut
matris viventis, computatur in numero Hberorum, ad augendam, velminuendam legitimam" (núm.3);
- en canvi, si la renúncia es feia mitjançant jurament, sí quedava exclòs de la Ilegítima: "...sedf adam cum iuramento,
quo casu excludit renuntiantem ab intestatisuccessione...&per consequentias etiam a legitima" (Ob. i loc. cit., núm.
4 i 5). En aquest cas es plantejava la qüestió de si feia part i número als efectes de la Ilegítima, entenent-se que no: "Et
tune, si quaeramus, an ita exclusus debeat in numero Hberorum computan, vel ad augendam, vel ad minuendam
legitimam, constat, multum referre, utmm renuntiatiofiïeritfacta gratuito, & mera volúntate, ac liberalitate renuntiantis,
an verò aliqua re mediante, puta dote: nam, si gratuito, venus est, non computan, & sic, nec faceré partem, nec
numerum..." (Ob. i loc. cit., núm.7). Per tant, si un deis 4 fils va renunciar mitjançant jurament a la successió del seu pare,
tota la Ilegítima era per ais altres tres, però no per dret d'acréixer, ja que no hi havia hagut delació: "Itaque si quator, aut
pauciores sintfilü, & unus vivo paire renuntiet eius successioni cum iuramento, non facet partem aliïs, & sic non
itnpediet, quominus illi totum habeant trientem, non quidem iure accrescendi...quia, cum renuntianti milla pars legitimae
fiïerit delata, nonpotestper consequentias ius accrescendi consideran, & sic nonpossunt aliifratres did habere totum
trientremper hoc ius, sed potiiis per quandam remotionem obstaculi...scilicet, quia renuntiatione exclusus habetur pro
nullo, sivepro mortuo in vita patris..." (Ob. i loc. cit., núm. 8 a 10). I aquesta renúncia també feia disminuir, si era el cas,
la quantia de la Ilegítima global: "Et simili modo, si ex quinqué füiis unus excludatur a successione patris ob
renuntiationem in eius vitafactam cum iuramento, legitima ceterorum non erit semis, sed triens, quia exclusus, utpro
nullo habetur quoad partem aliis faciendam, ita etiam pro nullo haberi debet quoad faciendum numerum exemplo
coeterorum..."(Ob. Hoc. cit., núm. 11).
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admiftuntur ad paríem, nec sperantur admitti, non faciunt partem'Mn, sempre que la renúncia
fos gratuïta1423;
- i si el fill havia estat justament desheretat i s'havia instituït hereu un estrany1424, no existia
unanimitat1425. Mentre alguns autors com BARTOLUS1425 entenien que el desheretat feia part
basant-se en què la desheretació es feia en interès de l'hereu i que per tant a ell havia
d'aprofitar1427, i en què seria injust que la mala conducta d'un fill beneficiés els seus germans1428,
la majoria de la doctrina entenia que el desheretat justament no feia part i que per tant als seus
germans pertanyeria la seva quota legitimaria, argumentant que el fill desheretat justament es
tenia per mort1429 i la similitud amb el cas de la renúncia1430.

1422 Ob. cit., cap. VI, quaestio XI, núm. 19. En canvi, no estava clar si feien número. BELLONUS (Ob. cit., cap.
VI, quaestio 9, núm. 2 i ss.) es feia ressò de dues opinions diferents:
- la que entenia que no feien número, defensada entre d'altres per DUARENUS, lib. 1, cap.34; basant-se en què "quod
tune cesset concursusfiliorum, & ratiopaupertatis..."
- la mantinguda per la majoria de la doctrina (com per exemple BALDUS a la 1. non pro num.2, o ANDREAS
FACHINEUS, lib.4, controv. cap.31), segons la qual els renunciants feien número, basant-se en què "legitima spectetur
tempus mortis".

1423 Efectivament, si varis fills estaven cridats a la Ilegítima i un d'ells renunciava la seva porció, si la renuncia
no era gratuïta sinó que es feia a canvi d'una cosa, o del dot, d'una donació "propter nuptias", o una pensió anual, el
renunciant feia part i número: "Si ex pluribus flliis ad legitimam, vel aliam rem, quae legitimae loco succedat, vocatis,
unus renuntiet suae portioni, & talis renuntiatio non sit facta gratuito, sed aliqua re mediante, puta dote, aut donations
propter nuptias, aut certa annua pensione, eum in computatione legitimae factorum aliis paríem...Et simili modo
factorum numerum..." (Ob. cit., cap. VI, quaestio 7, núm. 6 i 7). Igualment, si la renuncia es feia en contemplació a un
altre, el renunciant també feia part i número: "Si ex pluribus filiis ad legitimam, vel id, quod legitimae loco succedit,
vocatis unuss gratuito quidem, sed alterius contemplatione renuntiet suae portioni, eum in computatione legitimas
factorum aliis, & partem, & numerum, quia, cum talis renunciatio debeat ei tantum prodesse, cuius contemplatione facta
fuit.." (Ob. i loe. cit., núm. 14).

1424 Si eren els seus germans els que havien estat instituïts hereus, estava clar que tota l'herència els pertanyeria:
"Exheredatus ruste non facit partem in legitima, si aliis fratres fuerint haeredes universales instituti...sed totum
trientem, aut semissem ad fratres in universum haeredes instituios pertinere" (BELLONUS, Ob. cit., cap. VI, quaestio
X, núm.l, fent-se ressò de l'opinió unànime de la doctrina: BARTOLUS, RUBEUS, IOANNES IMOLENSIS,
ALEXANDER TARTAGNUS, PAULUS CASTRENSIS, o CROTTUS, entre d'altres).

142S Tal com exposa BELLONUS Ob. cit., cap. VI, quaestio XI.
1426 Citat per BELLONUS (Ob. cit., cap. VI, quaestio XI, núm. 4 i ss.).
1427 "...testator exheredando filium censetur id faceré contemplatione haeredis universalis, & consequenter

velle, ut illius pars ad hunc pertineat..." (BELLONUS, Ob. i loc. cit, núm. 4, citant BARTOLUS a la seva glossa a la
Lex pater filium 14, núm.14, ff. de inoff. testam. -D.5.2.14-).

1428 "...sipars exhaeredatipertineret adfiliosparticulariter institutos, sequeretur, culpam & poenam illius,
nempe exhaeredati, esse praemium, & lucrum aliorum filiorum. At consequens est absurdum". I a més, en altre cas
podria succeir que per Ilegítima els germans dels desheretat percebessin més del que ejs correspondria per successió
intestada: "Praeterea sequetur, filias non exclusos posse iure legitimae plus consequf, quam essent ab intestato habituri:
Nam, si ex quator filias tres essent apotre exhaeredati, quartus iure legitimae consequeretur trientem, & sic quatuor
uncios, & tamen ab intestato non essent habiturus nisi quadrantem, & sic tres uncías. Ad hoc esse absurdum, turn, quia
legitima debet semper esse minor portione ab intestato contingente, turn etiam, quia Me modo imputaretur patri, cur
fecerit testamentum, & ita quadammodo ei interdiceretur testamenti factione, quodabsurdum reputatur in 1. posthumus,
6, in prin. ff. de inoff." (BELLONUS, Ob. i loc. cit., núm. 8 i ss.). /

1429 BELLONUS, Ob. i loc. cit., núm. 15 i 16: "Sed de filio flbrtuo dicitur, eum non impediré, quominus alií
fratres totum habeant trientem, aut semissem...ídem igitur est dicendum de filio exhaeredato, qui pro mortuo habetur,
1. si pater, ff. de coniung. cum eman, liber"
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La doctrina clàssica catalana era, en general, d'aquest mateix parer: l'exclusió d'algun
legitimar! afavoria la resta de fills. CANCER afirmava que ni els fills desheretats1431, ni els
deportats i els incapaços de succeir feien part1432. En canvi, sí feien part els fills que renunciaven
la Ilegítima mitjançant jurament1433.

1.1.1.2.- L'opinió de la doctrina catalana del segle XIX
La doctrina catalana del segle XIX que tractà la qüestió no era unànime. Així, en relació

a la desheretació, mentre alguns autors autors com VIVES Y CEBRIÀ deien que donat que els
fills desheretats "no son capaces de sucesión ni pueden ya serlo, no toman parte en la división,
y en conseqüència la legítima ó sea la cuarta parte de la herencia debe dividirse entre los demás
hijos sobrevivientes o los nietos de lospremuertos que sean capaces"™34, altres com BROCÁ-

.^ qu¡ non admittuntur adpartem, nec sperantur admitti, nonfaciuntpartem 1. si post mortem,10, §
liberi, ff. de bon. poss. contratab. Sed Juste exhaeredati nec admittuntur adpartem legitime, nec admitti sperantur. Non
debent igitur alus faceré partem in legitima" (BELLONUS, Ob. i loe. cií., núm. 19).

1431 Ob. cit., pars I, cap. 3, núm. 49: "Filii iustè exhaeredati nonfaciuntpartem, irno habentur ac si in rerun
natura nunquamfuissent...imò aliifilii...in tota legitima succeduntper remotionem obstaculi factam apotre per ittam
iustam exhaeredationem", assenyalant que aquest era el parer de la majoria d'autors del "ius commune", tret de
BARTOLUS (L. huiusmodi, § si Titio& Maevio ff. de leg.I).

1432 "Es praedictis collige, quodfüius iustè exhaeredatus, deportaíus, qui est de ordine fratrum Minorum, &
omnes denique qui sunt incapaces successionis, non computantur in numerofiliorum quan hoc, ut faciantpartem" (Ob.
Hoc. cit., núm. 50).

1433 ii^n aufem fiiiils¡ vel filia quae renunciavit suae legitimae, & haereditati paternae cum iuramento,
compute tur in numero filiorum, lia ut facial partem, licet non admittatur adpartem? vera & communis resolutio est,
quodfacit partem, licet ad earn non admittatur..." (Ob. i loe. cit., num. 51).

1434 Pedro Nolasco VIVES Y CEBRIÀ, Traducción al castellano de los Usages y demás derechos de Cataluña,
que no están derogados o no son notoriamente inútiles, con indicación del contenido de estos y de las disposiciones por
las que han venido a serlo, ilustrada con notas sacadas de los más clásicos autores del Principado, Ed. de la Generalitat
de Catalunya, pàg. 594. En el mateix sentit, ELIAS-FERRATER (Juan Antonio ELÍAS, Esteban de FERRATER, Manual
del Derecho civil vigente en Cataluña, T. I, Barcelona, Imprenta del Constitucional, 1842, pàg. 723), els quals arribaven
a idèntica solució a la de VIVES I CEBRIÀ: "Laporción de legítima correspondiente á un ascendiente desheredado,
no debe descontarse á los demás", és a dir, no suposava una disminució de la quantia de la Ilegítima dels altres legitima-
ris. Igualment la STS de 29 d'abril de 1886 (vegeu-la a Jurisprudencia Civil, Colección completa de las sentencias
dictadas por el Tribunal Supremo, tomo 59, Madrid, 1887, pàg. 801 a 811) afirmava que els fills justament desheretats
es consideraven com a morts als efectes del càlcul de la Ilegítima individual, basant-se en D. 37.8.1.5 : "...nam
exheredatus pater eorum pro mortuo habetur" i en D. 5.2.17: "Considerando que los hijos, cualesquiera que sea su
número, son herederos forzosos de sus padres en Cataluña, en la cuarta parte de sus bienes, según la ley 2" tit. 5° libro
6°, volumen 1° de las Constituciones, y que en la distribución no deben entrar los justamente desheredados, que son
como muertos para este efecto al tenor de la ley 1" párrafo 5° De conjungendis cum emancipatio, Digesto, y de la 17
de Inofficioso testamento, Digesto..."

No obstant, aquesta darrera disposició del Digest no era absolutament clara. El precepte es referia al cas que
només un desheretat hagués exercitat la "querella inoffíciosi testamenti". Si la querella vencia i es declarava l'obertura
de la successió intestada, tenia dret a succeir en tota l'herència, sense que l'exercici de l'acció aprofités ni al fill "inactiu"
ni a l'hereu demandat: "Qui repudiantis animo non venit ad accusationem inoffíciosi testamenti, partem non facit his,
qui eandem querelam moveré volunt. Unde si de inofficioso testamento patris alter ex liberis exheredatis ageret, quia
rescisso testamento alter quoque ad successionem ab intestato vocatur, et ideo universam hereditatem non recte
vindicasset, hic, si obtinuerit, utetur rei iudicatae auctoritate, quasi Centumviri hunc solumfilium in rebus humanis esse
nunc, quumfacerent intestatum, herediderint". Per això, aquest mateix títol del Digest ("De inofficioso testamento") va
ser utilitzat per la doctrina del segle XIX també per mantenir la solució contrària.
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AMELL1435 afirmaven que "si un legitimario es justamente desheredado, su por ción legitima no
acrece a los demás legitimarios, y en consecuencia es adquirida por el heredero".

Aquesta disparitat va manifestar-se en els proj ectes privats d'apèndix. Mentre l'art. 161.1
del pr. ALMEDA-TRIAS deia que el desheretat i el renunciant feien nombre i per tant no hi
havia acreixement1436, l'art. 748 del pr. ROMANÍ-TRÍAS establia el contrari1437.

1.1.1.3.- Els precedents legislatius
En els projectes oficials d'apèndix i compilació va seguir-se mostrant l'esmentada

disparitat. L'art. CCLXXXIII de la Memòria de DURAN I BAS negava l'acreixement en cas de
renúncia i desheretació: "En la distribución de la legítima no debe contarse al hijo que la
renuncia en vida del padre, a no ser que le hubiese premuerto dejando descendientes legítimos;
pero sí al emancipado, al postumo, al adoptado por alguno de sus ascendientes, y al hijo que
renunció a ella y sobrevivió al padre, si bien la porción de este último quedará a favor del
heredero, lo propio que la del desheredado", d'acord amb l'afirmació que el propi DURAN I
BAS feia en l'Exposició de Motius: "...respecto a los legitimarios justamente desheredados se
aplica el axioma jurídico «exheredatus numerum facit ad augendam, et paríem facit ad
minuendam legitimam», derivado de la ley 8" par. 2°, Digesto de inoffic. testam"U3s.

En canvi, el Pr. de 1930, contradint la Memoria i l'opinió manifestada per un deis
membres de la Comissió redactora (BORRELL I SOLER1439), deia en el seu art. 279.2 que "La
parte de legítima del que la renuncie o carezca de derecho a ella acrece a los demás
legitimarios". I en aquesta mateixa línia, l'art. 233.2 de l'Avantprojecte de 1931 establia que "En
la porción vacante de la legítima sucederán los demás legitimarios por el derecho que les
corresponda".

1435 Guillermo Ma de BROCA Y MONTAGUT, Juan AMELL Y LLOPIS, Instituciones del Derecho civil
catalán vigente, 2a. ed., tomo segundo, Imprenta Barcelonesa, Barcelona, 1886, pàg. 430.

1436 Hg} desheredado y el hijo que hubiere percibido sus derechos legitimarios o renunciado a ellos serán
contados en la distribución de la legítima, como si fuesen partícipes, para la fijación de la parte alícuota que
corresponda a cada uno de los demás interesados".

1437 "... Cuando el legitimario no adquiere la legítima, no transmite derecho alguno á sus herederos, su legítima
pasa al orden siguiente á tenor de lo prevenido en el artículo 744, ó pasa suporte en la legítima á los demás parientes
dentro del mismo orden según lo establecido en los artículos 745 y 746".

El pr. PERMANYER-AYATS, art. 942, semblava remetre's a les regles de la successió intestada, per la qual
cosa hi havia acreixement: "Si fueren varios los descendientes o ascendientes del testador, tendrán derecho a la legítima
todos los que habrían venido llamados a la herencia del mismo en caso de que hubiere fallecido sin testamento, y
deberán dividirse por cabezas o por estirpes en la misma proporción y de la conformidad que deberían dividirse la
herencia en dicho caso. Y no sólo no perderá el carácter de legitimario el de ellos que hubiere sido instituido heredero
sino que deberá tenérsele también en cuenta para determinar la parte de legítima que corresponda a los demás". El
projecte de l'ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA (art. 71) no feia referència a la qüestió.

¡r1438 Manuel DURAN Y BAS, Memoria acerca de las instituciones del Derecho civil de Cataluña, escrita con
arreglo a lo dispuesto en el art. 4° del Real Decreto de 2 de febrero de 1880,1883, a Textos Jurídics Catalans, Projecte
d'Apèndix i materialsprecompilatoris del Dret Civil de Cataluña, Generalitat de Cataluña, 1995, pàg. 200 (318).

1439 Antoni M. BORRELL I SOLER, Dret civil vigent a Catalunya* Volum V, segona part, Barcelona, Imprenta
de la Casa de Caritat, 1923, pàg. 415, qui, basant-se en Digest 5. 2. 8.8/1 citant les opinions de VINNIUS, Selec., 63,
MAYNZ, BROCÀ I AMELL, DURAN I BAS, i la sentència de 2J>4'abril 1886 deia que "Els legitimaris justament
desheretats i els que renuncien la Ilegítima també fan nombre per tal de calcular-la, i llur porció acreix l'herència. En
canvi, no s'hi compten els incapaços, que tampoc no entren en la successió intestada".
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El Pr. de 1955 va tornar a canviar de criteri, negant l'acreixement en els casos de
desheretació, indignitat i renuncia. L'art. 284 establia que "Para determinar la legítima individual
entre varios legitimarios cuenta o hace número el que de ellos sea heredero, así como el
desheredado justamente y el declarado indigno par a suceder al causante"1440, deixant dubtes en
el cas de renuncia, dubtes que quedaven esvaïts en l'art. 310.1, que disposava clarament que "La
repudiación pura y simple de la legítima, la desheredación justa y la declaración de indignidad
para suceder, extinguen la legítima que individualmente habría correspondido al legitimario
repudiante, desheredado o declarado indigno; la cual es absorbida por la herencia, sin que
acrezca por tanto a los demás legitimarios"1441.

I la Compilació de 1960 va seguir aquesta mateixa línia, arts. 1301442 i 1441443 (que
després de la Llei 8/1990, varen passar a ser els 129 i el 144.1, respectivament), que ha estat
també l'adoptada pel Codi de Successions, arts. 357 i 376.1.

1440 Afegia l'esmentat precepte que "Los hijos y descendientes legítimos del desheredado o declarado indigno,
que sea hijo legítimo o natural del testador, tendrán derecho a lo que por legítima hubiera correspondido a su
ascendiente. En los bienes que por esta legítima adquieran, no tendrá el desheredado o indigno el usufructo ni la
administración que pudiere corresponderle por razón de patria potestad".

1441 Se seguia només parcialment l'opinió de ROCA SASTRE, qui a "El llamado derecho de acrecer", a Estudios
de Derecho Privado II cit, pàg. 250, havia afirmat, en relació al sistema vigent a Catalunya abans de la Compilació, que
sí hi havia acreixement en cas de renuncia a la Ilegítima: "En caso de desheredación, no hay derecho de acrecer, y la
porción legitimaria que hubiera correspondido al desheredado es objeto de absorción hereditaria, o mejor dicho, queda
evaporada, o si se quiere, absorbida o retenida por el heredero, por considerarse que por la desheredación ha quedado
extinguida o cancelada por ministerio de la ley la obligación legitimaria que respecto del legitimario ingrato tenía el
causante. Este, al morir, se encuentra dispensado de aquella obligación en cuanto al legitimario ya desheredado. Esta
es la regla clásica, en conformidad con el principio «exheredatus numerumfacit adminuendam legitimam», de lo cual
resulta que el legitimario desheredado es contado como si no lo fuera, es decir, que hace número a los efectos de
determinar la porción individual de cada legitimario, y como la parte del desheredado no es adquirida por éste, queda
incorporada a la herencia.

En caso de renuncia de legítima, se produce acrecimiento a favor de los demás legitimarios, lo cual es lógico,
puesto que la porción legítima global fue atribuida en bloque, al morir el causante, a todos los legitimarios, incluso al
que después renunció. En relación a aquel instante de la muerte del «de cuius», la ley determina la cuota legitimaría
de los legitimarios. La renuncia de alguno de éstos es un suceso posterior, a diferencia de lo que ocurre con la
desheredación".

1442 nper a de{ermjnar ia Ilegítima individual entre diversos legitimaris fa nombre el que sigui hereu, així com
el legitiman que l'hagi renunciada, el que hagi estat desheretat justament i el declarat indigne de succeir al causant,
sens perjudici que els fills o descendents del desheretat o declarat indigne, que sigui fill del causant, tinguin el dret que
els atribueixen els articles 761 i 857 del Codi Civil". Val a dir que la inclusió d'aquest precepte no va ser pacífica, sinó
que va ser eliminat per una primera revisió feta per la Comisión General de Codificación. La suggerència núm. 23 de
ROCA SASTRE proposava la reintroducció del precepte, que es justificava de la següent manera: "Es criterio básico
de la legítima catalana, que es expresión de su verdadera naturaleza jurídica, el que en materia de desheredación
inspira la regla clásica exheredatus paríem facit adminuendam lesitimam, consagrada en el Digesto. V-2, frag. 8, par.
8° y que más vulgarmente se expresa con las palabras exheredatus numerus facit adminuendam lesitimam. Asimismo,
el hecho de que el legitimario sea a la vez heredero instituido, es algo meramente circunstancial. En cuanto al
repudiante de la legítima, dicho resultado está de acuerdo con la naturaleza de ésta, pues su configuración obligacional
hace que su renuncia sea asimilable a una remisión de deuda" (per tant, canvia la naturalesa de la Ilegítima en relació
al que havia manifestat a "El llamado derecho de acrecer..." cit, pàg. 250, que anteriorment hem transcrit). La suggerència
de ROCA SASTRE no es va accepta^ i la seva introducció en el Text de la Compilació va ser conseqüència de l'esmena
núm. 39, presentada pel senyor José ROGER AMAT i sis procuradors més, que la justificaven utilitzant exactament les
mateixes paraules que ROCA SASTRE en la seva suggerència.

1443 "La renuncia pura i simple de la Ilegítima, el desheretament just, la declarado d'indignitat per a succeir
i la prescripció extingeixen la respectiva Ilegítima individual. Els mateixos actes en relació amb l'únic o amb tots els
legitimaris l'extingeixen totalment. En tots aquests casos la Ilegítima serà absorbida per l'herència sense que mai acreixi
la dels altres legitimaris, sens perjudici del que disposa l'art. 130".
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1.1.2.- La improcedència de l'acreixement en el Codi de Successions en els casos de
renúncia, desheretació justa i declaració d'indignitat d'algun legitiman

Els arts. 357.1 i 376 CS estableixen clarament la inexistència d'acreixement en els casos
de renúncia a la Ilegítima, desheretació justa i declaració d'indignitat: "Per a determinar la
Ilegítima individual entre diversos legitimaris fan nombre (i, en conseqüència, fan disminuir la
quantia de la Ilegítima individual) el que és hereu, el legitiman que l'ha renunciada, el que ha
estat desheretat justament i el declarat indigne de succeir el causant" (art. 357.1 CS), i "La
r enuncia pur a i simple de la Ilegítima, el desheretament just, la declaració d'indignitat per a
succeir i la prescripció extingeixen la respectiva Ilegítima individual. Els mateixos actes en
relació amb l'únic o amb tots els legitimaris l'extingeixen totalment.En tots aquests casos la
Ilegítima s'integra en l'herència sense que mai acreixi la dels altres legitimaris, sens perjudici
del que disposa el segon paràgraf de l'article 357" (art. 376 CS).

Aquesta regla respon a la configuració de la Ilegítima com un fre a la llibertat dispositiva
del testador. La Ilegítima no és una porció separada de l'herència subjecta a un règim especial,
sinó que únicament és una limitació a la facultat de disposar "mortis causa", de manera que la
falta d'un legitiman no fa augmentar la part dels altres, sinó que aquella part és absorbida per
l'herència1444. La Ilegítima no atribueix un dret sobre una part de l'herència o sobre determinats
béns hereditaris, sinó que atorga només un dret a cada legitimari a demanar un cert valor
patrimonial quan no li hagi estat satisfeta la Ilegítima per alguna de les vies enumerades a l'art.
350 CS. No existeix un dret global dels legitimaris sobre la quarta part de l'actiu hereditari líquid,
sinó que aquesta quarta part és el límit màxim que poden assolir les reclamacions dels
legitimaris. Es tracta d'una Ilegítima individual, de manera que el concepte de Ilegítima global
(la quarta part) només s'ha d'utilitzar per calcular la Ilegítima individual. Així, quan hi han 2
legitimaris, no és que existeixi una crida conjunta a la quarta part de l'herència sinó que existeix
un dret individual de cadascun a reclamar la vuitena part de l'herència, dret que és independent
l'un de l'altre. Per això, quan algun dels legitimaris perd el seu dret a la Ilegítima no augmenta
la porció dels altres, sinó que l'hereu s'allibera parcialment de la seva obligació1445.

En definitiva, en la Ilegítima no hi ha, com succeeix en l'acreixement testamentan, una
disposició en favor de vàries persones, sinó únicament un límit a la llibertat dispositiva del
causant. La Llei entén que la desheretació, indignitat o repudiació del legitimari, és a dir, els
casos en què el legitimari no es mereix, no pot o no vol tenir la Ilegítima, han de suposar no un
benefici per als altres legitimaris, sinó un alliberament parcial de la cànega que té l'herència.

1444 Sembla incongruent amb aquesta idea l'art. 356 CS que diu que "Tots els legitimaris detreiten la Ilegitima
d'una única quarta". El precepte s'explica per la seva trajectòria històrica. Abans de 1̂  reforma de 1984 si hi havia fills
legítims, adoptius i naturals podia ser que treiessin la Ilegítima de tres quartes diferents (arts. 125 i 126 CDCC). Però
actualment és incorrecte i només indueix a confusió ja que, com hem dit, no hi ha una quarta part de l'herència especial-
ment afectada al pagament de la Ilegítima.

1445 n' En aquest sentit, respecte a la regulació de la Compilació, Encarni ROCA TRIAS (Comentarios al Código
civil y Compilaciones Faroles, tom 28.2, EDERSA, Madrid, 1982, comenári a l'art. 144 CS, pàg. 248), afirmava que
"La razón de esta exclusión estriba en la naturaleza de la legítima catalana, que no es una «pars resérvala», sino una
limitación a la facultad de disponer mortis causa. Por ello, la eliminación de uno de los legitimarios no aumenta la parte
de los demás, sino la herencia".
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Afirmada la inexistència d'acreixement, caldrà veure la destinació de la porció vacant en
els casos esmentats, distingint segons es produeixi per declaració d'indignitat o desheretació, o
per renúncia.

1.1.2.1.- La destinació de la Ilegítima del declarat indigne i del desheretat justament: la seva
integració en l'herència llevat que procedeixi el dret de representació. Problemes que es
plantegen

El legitiman desheretat justament pel causant i el declarat indigne per succeir queden
privats del seu dret a la Ilegítima (art. 376.1 CS). Malgrat això, fan nombre a l'hora de determinar
la Ilegítima individual dels altres legitimaris (art. 357.1 CS), de manera que la seva Ilegítima
"s'integra en l'herència sense que mai acreixi la dels altres legitimaris" (art. 376.2 CS). Ara bé,
l'absorció per l'herència es produeix sens perjudici del dret de representació dels fill o
descendents del desheretat o declarat indigne que sigui fill del causant (art. 357.2 CS), Pot ser,
per tant, que, si el legitimari té descendència, no es produeixi l'esmentada absorció per l'herència
sinó que operi el dret de representació en favor de la seva estirp. I, per altra banda, no es pot
perdre de vista que els parents en línia recta descendent no són els únics legitimaris, sinó que
també ho són el pare i la mare del causant. Caldrà veure si en cas de desheretació justa i
declaració d'indignitat d'un fill sense descendència, la seva Ilegítima s'extingirà en benefici de
l'hereu, o si passarà a l'ordre següent, és a dir, als pares.

1.1.2.1.1.- El dret de representació en favor dels fills o descendents del declarat indigne o
desheretat justament

D'acord amb l'art. 357.2 CS, "els fills o descendents del desheretat o declarat indigne,
que sigui fill del causant, són legitimaris per dret de representació"14*6. Tal com succeeix en la
successió intestada, la crida legitimaria s'entén feta a l'estirp, de manera que en cas d'indignitat
o desheretació justa d'un legitimari els seus fills o descendents podran reclamar a l'hereu el valor
de la Ilegítima individual de l'exclòs.

Quan al legitimari exclòs no se li hagi fet cap atribució imputable a la Ilegítima, els seus
representants tindran dret a reclamar la quantia íntegra de la seva Ilegítima. Ara bé, quan se li
hagi fet alguna disposició entre vius o per causa de mort de les compreses a l'art. 359 CS,
sorgeixen una sèrie de problemes. Per una banda, el de la subsistència de l'atribució; i, per altra,
si s'entén que la disposició no queda sense efecte, el de si s'ha d'imputar o no a la Ilegítima dels
representants. Distingirem segons es tracti d'una atribució entre vius o per causa de mort.

14461 val a dir que l'art. 284.2.1 Pr. 1955, precedent de l'art. 357.2 CS, no parlava de representació: "Los hijos
y descendientes legítimos dels desheredado o declarado indigno que sea hijo legítimo o natural del testador tendrán
derecho a lo que por legítima hubiera correspondido a su ascendiente". El precepte estava d'acord amb l'opinió de
ROCA SASTRE, que deia, respecte a la crida a la legítima als descendents del desheretat o declarat indigne, que "...no
es ni derecho de representación ni successió graduum; es una norma especial en cuya virtud la ley llama a la estirpe
respecto de la cuota legitimaria que, en su caso, correspondería al padre indigno, cuota cuya cuantía puede ser mayor
o menor a la de la disposición testamentaria que ha quedado inoperante por causa de indignidad" (A "Observaciones
críticas sobre la tendencia expansionista del derecho de representación sucesoria" cit. pàg. 418, nota 21).
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1.1.2.1.1.1.- La subsistència de les atribucions entre vius atorgades al desheretat o declarat
indigne, i la seva imputació a la Ilegítima dels representants

Les atribucions entre vius subsistiran, malgrat la posterior desheretació o declaració
d'indignitat del legitimari afavorit. Aquestes disposicions es fan en consideració a la qualitat de
legitiman del donatari en el moment d'atorgar-se1447, i no s'entenen subordinades al manteniment
d'aquella qualitat fins a la mort del causant. No obstant, tractant-se d'una donació, si la conducta
que donarà origen a la sanció estès compresa dins les previstes a l'art. 648 Ce, es podria intentar
la seva revocació per ingratitud.

Més problemàtica és la qüestió de si les esmentades atribucions s'imputaran o no a la
Ilegítima dels representants. Per al cas de premoriència, l'art. 359.1.3a CS és clar, en afirmar que
s'imputaran a la Ilegítima dels fills o descendents "tot allò que han rebut els pares premorts que
hagi estat imputable a la Ilegítima, si aquests haguessin estat legitimaris". Res no es diu, no
obstant, per al cas de desheretació o indignitat. Es poden donar arguments en favor de les dues
enfrontades opinions.
a) En favor de la no imputació es pot al·legar que:
- el desheretat o declarat indigne passa a ser considerat com un estrany per al causant. Aquest,
quan fa una disposició entre vius en concepte de Ilegítima, ha de saber que està corrent el risc que
l'afavorit perdi el seu dret a la Ilegítima, i que en aquest cas deixi de considerar-se com a
imputable a la Ilegítima;
- l'esmentat art. 359.1.3a CS, que només preveu la imputació per al cas de premoriència, apartant-
se de la redacció del pr. de 1955, molt més àmplia1448

b) Però entenem que sí s'han d'imputar, j a que:
- la menció de l'art. 359.1.3a CS no és exhaustiva, sinó que és aplicable analògicament a tots
aquells casos en què els néts siguin legitimaris per dret de representació1449. El precepte té el seu
origen en la Pragmàtica donada per Pere III a la ciutat de Barcelona l'any 1343, que únicament
parlava de premoriència1450, redacció que va passar a l'art. CCLXXII del Pr. de DURAN I BAS,
a l'art. 272 del pr. de 1930, i a l'art. 135 CDCC.
- si la disposició no s'imputés a la Ilegítima del declarat indigne o desheretat, el causant hauria
de tornar a fer una atribució als seus representants, amb la qual cosa veuria novament limitada

1447 Respecte a la qualitat de legitimari, vegeu §1.3.1.
1448 Art. 292 Pr. 1955: "A los nietos que resulten ser legitimarios de sus abuelos, se les imputará a la legítima

que les corresponda en la sucesión de éstos, lo que hayan recibido sus padres por algún concepto que hubiera sido
imputable como legítima paterna o materna en el caso, no ocurrido, de haber sido dichos padres los legitimarios."

1449 ROCA TRÍAS, Últ. ob. cit, pàg. 153. I
(//

uso cYACD, llibre 6, títol 3, 2 del vol.2: "Considerantes qualiter pr d parte Consiliariorum, & Proborum
Hominum Universitatis Civitatis Barchinonae fuit noviter propositum coram nobis, quod in Civitate ipsa a módico
témpora citra accidit, quod quídam Nepotes, sive Nets, mortuo eorum Paire, vel Matí/é, & subsequenter mortuo Avo,
seu Avià eorundem, petunt legitimam, aut supplementum eius in bonis dicti Avií, seuAviae, allegando quod donationes
propter nuptias datas patri, vel dotem Matri donatam in compotum Legijtimae, admitiere, seu recipere non tenentur,
propter quod suit nobis humiliíer supplicatum, ut cum hoc valde duruffi, & inconveniens sensetur, dignaremur súper
eo decens remedium adhibere, nos igitur supplicatione admissapromdemus, statuimus, ac etiam Ordinamus perpetuo,
quod talis allegatio nullatemis admittatur, quin patins ipsa non obstante, jam dicti Nepotes, donationem P atri propter
nubtias, seu dotem Matri donatam, in compotum Legittimae admitiere teneantur. Mandantes cum praesenti, & c."
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la seva facultat dispositiva. La solució que tindria contra això seria no desheretar-lo, amb la qual
cosa seguiria sent legitiman i per tant no hauria de fer cap atribució en favor dels representants.
Això palesa que l'eficàcia de la desheretació (i la declaració d'indignitat) quan al desheretat ja se
li ha satisfet la Ilegítima en vida és molt limitada, ja que, com s'ha dit, no produeix la ineficàcia
de les disposicions atorgades al seu favor1451.

Per tant, en cas de desheretació o declaració d'indignitat d'un legitiman, les disposicions
entre vius enumerades a l'art. 359 CS subsisteixen, imputant-se a la Ilegítima dels representants.

1451 L'opció de no desheretar tindria l'inconvenient que quan l'atribució no cobrís l'import de la Ilegítima l'autor

de la conducta mereixedora de la desheretació tindria dret encara a reclamar el suplement de Ilegítima. Un remei per
evitar aquesta reclamació seria desheretar-lo parcialment (respecte a la part de Ilegítima que encara no li hagi estat
atribuïda) amb la qual cosa s'evitaria precisament que qui ha dut a terme un acte que podria donar lloc a la desheretació
pugues reclamar alguna cosa més al causant o als seus hereus. No obstant, aquesta possibilitat planteja el problema de
l'admissibilitat de la desheretació parcial. La doctrina ha donat arguments en favor i en contra,
a) En contra s'ha al·legat:
-La tradició jurídica catalana. AD. 28.2.19 PAU es mostrava contrari a aquesta possibilitat, en base a què la Ilegítima
s'havia d'atribuir per mitjà de la institució d'hereu i per la universalitat d'aquesta. BARTOLUS, a la seva glossa a
l'esmentada Llei, deia que "Quaero quandofilius est exheredatus à certa parte non valet? Respondeo: quia tune in illa
parte, in qua non sit exheredatus, ineu. continuator dominium, & sic decederet pro parte intestatus, quod non potest.
I. ius nostrum, de reg. iu. & 1. in suis. s, e. secus si a dimidia eum exhaeredaret, cum esset solam dimidiam ab intestato
habiturus, tune valeret: quia in alia non continuator dominium, & sic cessaret r o. i. in suis. s. eo" (BARTOLUS A
SAXOFERRATO, In primam infortiati partem (lib. XXIIII a XXIX), Augustae Taurinorum, Apud Nicolaum
Bevilaquam, MDLXXIII, Glossa a la Lex cum quídam). La doctrina clàssica catalana, tot i queja no exigia que es deixés
la Ilegítima per via d'institució d'hereu, en base a la Constitució donada per Pere III l'any 1363 a les Corts de Montsó
(vegeu ROCA TRÍAS, Ob. cit., pàg. 97 i s.) opinava el mateix. Així, per exemple, FALGUERA (Apuntes de Notaria,
Barcelona, 1871, pàg. 426) afirmava que "La desheredación debe tener cinco requisitos y son... de toda la herencia...
De toda la legítima, pues por poco que se dejase no sería desheredación". Igualment, BROCA-AMELL (Ob. cit., vol.
II, pàg. 442) deien que la desheretació era absoluta, "o sea, respecto de todos los bienes hereditarios". I l'art. 312 del Pr.
de 1955 preveia que "la desheredado será nominal y no podrá ser parcial ni condicional".
- Que podrien concórrer a la Ilegítima representat i representants.
- ROCA TRIAS (Ob. cit., pàg. 245) afirma que "... si se pudiera desheredar parcialmente lo que se efectuaría no es una
verdadera desheredación, sino una prohibición de la acción de reclamación del suplemento, lo que desvirtuaría esta
institución..."

, b) A favor de l'admissió VALLET DE GOYTISOLO (Panorama del Derecho de Sucesiones cit., pàg. 108) al·lega que:
- "5ï las autoridades judiciales pueden tener en cuenta circunstancias atenuantes para reducir la pena, ¿por qué el padre
ha de ser de peor condición? "
- Si el causant desheretant pot donar aliments al desheretat, és ell mateix qui podrà fixar la quantia d'aquests aliments.
- També Lluís JOU MIRABENT, (Comentarios al Código de Sucesiones...cit, pàg. 1246 i 1247), opina que tot i que
pugui ser dogmàticament incorrecte, en base al principi de llibertat del testador que respira el CS i a la regla de què qui
pot el més (privar de la Ilegítima) pot el menys (privar-la només en part) entén que és possible aquesta desheretació
parcial.

Nosaltres entenem, en la línia de VALLET, que la desheretació és una sanció que depèn de l'arbitri del testador
i que per tant aquest pot graduar-la. La desheretació, a més, en cap cas significarà una exclusió total del sancionat en el
testament, sinó que aquell pot rebre atribucions no en concepte de Ilegítima sinó com a part de lliure disposició. I tampoc
es pot parlar d'un perjudici per als legitimaris posteriors, ja que aquests encara estarien pitjor si el testador no fes la
desheretació. A més, en la regulació actual del CS s'ha suprimit la menció expressa de què la desheretació no podrà ser
parcial.

Aleshores, si s'admet la desheretació parcial, s'ha de determinar a qui s'atribueix la part que falta, si queda en
favor de l'herència o si tenen dret els descendents del desheretat a reclamar per dret de representació "parcial" el que
falta. Ens decantem per aquesta última possibilitat, ja que sinó estariem davant d'un frau a la Ilegítima: el testador podria
reduir al seu arbitri la quantia de la Ilegítima. Aquesta quantia ha de ser en tot cas respectada, i no es pot modificar ni
en favor del causant (com seria el cas que diem) ni en el seu perjudici (com seria si després d'haver fet una donació
imputable a la Ilegítima a una persona que després és desheretada, s'hagués de pagar la quantia íntegra de la Ilegítima
als descendents del desheretat). Aquest entenem que és el motiu pràctic que justifica l'admissió de la desheretació parcial.
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1.1.2.1.1.2.- L'eficàcia de les disposicions per causa de mort atorgades en favor del declarat
indigne i del desheretat justament

Pel que fa a l'eficàcia de les disposicions per causa de mort atorgades en favor d'un
legitimari declarat indigne o desheretat justament, distingirem un i altre cas:
a) Quan s'ha declarat la indignitat del legitimari1452, aquest és incapaç de succeir el causant i les
atribucions "mortis causa" que se li hagin fet quedaran sense efecte (art. 126.2 CS), produint-se
una vacant personal que s'haurà de resoldre segons les regles generals.
b) I quan el causant deshereti al legitimari, distingirem segons la disposició en favor de l'indigne
es faci en el mateix testament en què se'l deshereta, o en un d'anterior o posterior:
- si es fa a un legitimari una atribució testamentària imputable a la Ilegítima, i en un testament
posterior se'l deshereta, cal entendre que aquest segon testament ha revocat el testament anterior
i, en conseqüència, aquella atribució queda sense efecte, d'acord amb l'art. 130.2 CS, a no ser que
s'ordeni expressament en el testament posterior que l'anterior subsisteixi (art. 130.3 CS).
- si l'atribució es fa en el mateix testament en què ordena la desheretació, la disposició és vàlida
i no s'imputa a la Ilegítima, sinó a la part de lliure disposició (amb la qual cosa els representants
podran reclamar íntegrament l'import de la Ilegítima, ja que és el propi testador qui vol que el
desheretat tingui la consideració d'estrany). Lògicament, aquesta atribució, perquè tingui sentit
la desheretació, ha de ser de quantia inferior a la Ilegítima, i tindrà per finalitat que el desheretat
no pugui reclamar el suplement.
- i si la desheretació és anterior a la disposició, aquesta implicarà una reconciliació tàcita que
deixarà sense efecte el desheretament (art. 371 C S).

1.1.2.1.2.- La integració de la Ilegítima en l'herència quan no operi el dret de representació.
L'exclusió dels pares

Quan el desheretat o declarat indigne no tingui descendència, la seva Ilegítima s'integrarà
en l'herència, sense que acreixi als altres fills, com hem vist, ni s'atribueixi a l'ordre següent de
legitimaris (els pares). Efectivament, com en un altre apartat es tractarà amb més deteniment, en
base a l'art. 376.1 CS, l'existència de descendents exclou als progenitors com a legitimaris.

1.1.2.2.- L'absorció per l'herència de la Ilegítima del renunciant
El legitimari pot renunciar el seu dret a la Ilegítima. La renúncia, que ha d'ésser "pura i

simple" (art. 376.1 CS)1453, exigeix que la Ilegítima ja estigui deferida (art. 377 CS)1454 i produeix

1452 Si s'ha produït la causa d'indignitat però aquesta no ha estat invocada "per persones que resultarien
afavorides per la successió en cas que fos declarada la indignitat" (art. 12 CS), no produeix efectes (Josep A. LÓPEZ
TENA, a Comentarios al Código de Sucesiones cit, pàg. 43). Per tant, mentre no es declari, l'"indigne" continua sent
legitimari i tindrà dret a conservar o reclamar la seva Ilegítima. >/'

1453 La renúncia ha de ser "pura i simple" (art. 376.1), aplicant,-se les regles generals de la repudiació de
l'herència, de manera que si la renúncia fos a canvi d'una contraprestacic^én realitat el que s'estaria fent seria cobrar la
Ilegítima, acceptar-la (art. 19.3 CS). Ara bé, això no té conseqüènciesjafr a l'obligat al pagament, ja que tot i que aquesta
renúncia a canvi d'un preu no impliqués acceptació, no revertiria en favor dels altres legitimaris, sinó en favor de
l'herència que ha pagat la contraprestació.
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l'extinció de la Ilegítima individual del renunciant. L'art. 376.1 CS estableix que "La renuncia
pura i simple de la Ilegítima ...extingeixen la respectiva Ilegítima individual", de manera que la
Ilegítima del renunciant ni passarà per dret de representació als seus descendents, ni acreixerà
als altres legitimaris, sinó que s'integrarà en l'herència. Efectivament, a diferència dels casos
d'indignitat i desheretació, no s'admet el dret de representació en favor dels descendents del
renunciant. Així es desprèn tàcitament de l'art. 357.2 CS, que únicament permet el dret de
representació en els casos de desheretació i indignitat, seguint per altra banda la regla general de
l'art. 328.1 que, com hem vist, no admet la representació en cas de repudiació. I la porció del
renunciant tampoc no acreix als altres legitimaris, d'acord amb els arts. 376.2 i 357.1 CS, ni passa
a l'ordre successiu de legitimaris.

1.2.- La premoriència d'algun legitiman
Dels arts. 357,1 i 376 CS es dedueix "a sensu contrario" que la Ilegítima del fill premort

acreix la dels altres legitimaris1455, tret que tingui descendència, cas en què actuarà el dret de
representació (art. 352.2 CS)1456. Així s'ha entès sempre, des de la doctrina clàssica1457 fins als

1454 La regla general és que la Ilegítima, perquè pugui renunciar-se, ha d'estar deferida (art. 377 CS). Estem
davant de la renúncia d'un dret de crèdit, dret que ja s'ha adquirit automàticament en el moment de l'obertura de la
successió. Es tractaria per tant d'una renúncia abdicativa. Ara bé, tot i que en principi és possible una renúncia a aquest
dret de crèdit, normalment aquesta renúncia es manifestarà de manera tàcita (per la inactivitat del legitiman, deixant de
reclamar la Ilegítima) amb la qual cosa l'extinció es produiria no per renúncia sinó per prescripció. I quan hagi estat el
propi causant el que li hagi fet alguna atribució en concepte de Ilegítima, la renúncia a aquesta atribució implicarà una
renúncia a la Ilegítima.

Però el cas més freqüent és que es renunciï a la Ilegítima en vida, quan es rep alguna atribució imputable a ella.
Per això, en realitat no s'està renunciant a la Ilegítima -queja es paga en vida- sinó al seu possible suplement per al cas
que aquesta atribució no cobrís íntegrament el seu import. L'art. 377.2 CS diu que és lícit "Elpacte entre ascendents i
descendents en escriptura pública de capítols matrimonials, de constitució dotal o de donació pel qual el descendent
que rep del seu ascendent béns o diners en pagament de Ilegítima futura renuncia el possible suplement. No obstant
això, aquesta renúncia és rescindible per lesió en més de la meitat del seu just valor, a partir del seu atorgament, atès
l'import a què ascendiria la Ilegítima del renunciant en la data expressada". Per tant, en aquest cas ja s'adquireix la
qualitat de legitimar!, i no pot haver-hi cap tipus d'acreixement. El deutor paga menys del que li correspon, però el
creditor s'hi conforma, extingint-se per tant el deute i aprofitant aquesta remissió parcial al deutor i no als altres possibles
creditors (els altres legitimaris),

1455 A la mort s'equipara, tot i que no es mencioni expressament, la declaració de mort. Respecte a la declaració
d'absència, es tracta d'una situació provisional que acabarà amb la reaparició de l'absent o amb la seva mort o declaració
de mort. Durant aquesta fase de pendencia l'art. 191 Ce preveu que la part de l'absent acreixerà als seus cohereus. És
aplicable aquesta regla a la Ilegítima catalana? Entenem que no. Durant aquesta situació d'incertesa, la porció legitimaria
del declarat absent no acreixerà als altres legitimaris, sinó qué incrementarà la part de lliure disposició, és a dir, quedarà
en benefici de l'hereu. Aleshores, si l'absent reapareix, podrà reclamar la Ilegítima. Si mor o es declara la seva mort,
caldrà atendre al moment en què aquesta s'ha produït:
- si va morir després que el causant, el seu dret a la Ilegítima passarà als seus hereus per dret de transmissió (ja que va
morir sense acceptar ni repudiar).
- si va morir abans, s'aplicaran les regles que hem vist pel cas de premoriència, amb l'única especialitat d'aquella situació
transitòria d'incertesa.

14561 cal tenir en compte que, com hem dit, en el Pr. 1955 només s'admetia el dret de representació en el cas
de premoriència. L'art. 276.2 Pr. 1955 deia que "Si sólo hay hijos ellos serán legitimarios por partes iguales. En lugar
del hijo o nieto premuertos al causante serán legitimarios los descendientes legítimos de aquéllos, por derecho de
representación y división por estirpes". En canvi, el citat art. 284.2 Pr. 1955, en relació a la desheretació o declaració
d'indignitat del fill, no parlava com hem vist de dret de representació.
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nostres dies1458. El raonament ha estat clar: al premort no se'l considera legitiman, per la qual
cosa no se'l té en compte a l'hora de fer parts. Es pot dir que, a aquests efectes, s'entén que ni ha
existit. Això ha portat a afirmar a autors com SCAEVOLA que "Cuando el heredero de cuya
parte se trata falleció antes que el testador, los coherederos ni siquiera acrecen; la parte se
divide entre los que viven al fallecimiento del causante, con absoluto olvido del que le
premurió"1*59. Al premort no es que se l'exclogui de la Ilegítima (cas de la indignitat o
desheretació) o que no vulgui adquirir-la (renúncia o prescripció), sinó que ni tan sols se'l crida
a la Ilegítima. El dret a la Ilegítima neix a partir de la mort del causant. És en aquest moment
quan es fa la determinació dels legitimaris i, per tant, quan es pot calcular la respectiva Ilegítima
individual1460.

1.2.1.- La qüestió de si les atribucions fetes al legitiman premort impedeixen l'acreixement
en favor dels altres legitimaris

Malgrat que, com s'ha dit, la determinació dels legitimaris es farà en el moment de la mort
del causant, es planteja la qüestió de si hi haurà alguns casos en què el legitiman premort farà
part (als efectes pràctics) en la determinació de la Ilegítima individual, a conseqüència del
reconeixement per part del causant de la seva "previsible" qualitat de legitimar! feta mitjançant
l'atorgament al seu favor d'una atribució entre vius.

1.2.1.1.- La distinció entre el dret a la Ilegítima i la "previsible qualitat de legitiman"
El dret a la Ilegítima no neix fins a la mort del causant. Els legitimaris no poden reclamar

el seu dret a la Ilegítima fins a aquest moment, ni impugnar aquells actes que el causant pugui
haver realitzat en frau al seu dret. No obstant, la Ilegítima pot ser pagada abans que neixi el dret,
quan el causant els faci alguna atribució en vida en concepte de Ilegítima (arts. 350Í359CS).

1457 BELLONUS (Ob. cit., cap. VI, quaestio 6, núm. 5), deia que "Filii vivo paire defuncii non consider antur
in computations legitímete...cum in legitima specteíur tempus mortis 1. cum quaeritur 6, Cod. de inoff. testa. (C.3,28,6)",
citant BALD. 1. pro non numero 2, num.8; i PEREGRINUS, de fídeicom. art. 38, num.4, entre d'altres.

1458 Per exemple, JOU MIRABENT, Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit., pàg. 1210, sense
dir-ho expressament a conseqüència de l'obvietat de la qüestió.

1459 Ob. cit., pàg. 344, si be afirma que serà precís tenir en compte el dret de representació.
1460 Que la Ilegítima no existeix abans de l'obertura de la successió és una opinió unànimement acceptada per

la doctrina, tot i que no s'expressi de manera taxativa en cap precepte legal (En canvi, l'art. 125 Pr. 1955 deia que "La
legítima se defiere a los legitimarios que existan o estén concebidos al tiempo de fallecer el causante) ". S'han citat els
arts. 351.2 i 377 CS: si la Ilegítima no deferida no pot ser objecte de renuncia ni d'embargament o execució és perquè
no existeix fins quan mor el causant. I així (com ha posat en relleu ROCA TRÍAS, Ob. cit, pàg. 27 i s., en relació a
l'anterior art. 123 CDCC) s'ha entes tant per la Jurisprudència ( entre d'altres, 1̂  STS 1/12/1863 -vegeu-la a
Jurisprudencia civil cit.. tomo VIII, Madrid, 1863, pàg. 749 a 754-, que va assenyalar que fins al moment de la mort del
causant noes debia la Ilegítima: "... considerando... que la fecha... es la del fallecimiento de Don P.B porque hasta
entonces no se debían las legítimas ni se pudo pedir el suplemento de las mismas"-; i la STS 25/9/1899 -vegeu-la a
Jurisprudencia civil cit., tomo 87, Madrid, 1899, pàg. 791 a 794- que va establir que "la legítima sólo se debe desde el
fallecimiento de ¡apersona obligada a darla"), com per la doctrina - des de CANCER (Part. 3, Cap. 15, n° 50 deia que
"Certum est quodfilius nullum ius habeí in haereditate patris, eo vi/o") fms a la doctrina més moderna. Neus
CORTADA CORTIJO (L'obligació de Ilegítima en el Dret civil de Catalunya, tesi doctoral, Lleida, 1996, inèdita, pàg.
102 i 103) assenyala que "En aquest moment anterior a la mort del causant, el contingut d'aquesta qualitat de legitiman
és certament limitat: atorga al subjecte una mera expectativa de dret. No s'atribueix cap dret i, com a conseqüència,
es nega qualsevol actuació sobre el dret efectiu tant dels propis legitimaris com dels seus creditors".
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I el fonament jurídic que permet l'atribució en base a l'esmentat concepte no és altre que la
previsible qualitat de legitimaris dels afavorits1461. Per això, cal distingir entre el neixement del
dret a la Ilegítima i l'adquisició de la previsible qualitat de legitimari. Mentre el dret a la Ilegítima
neix quan s'obre la successió, la previsible qualitat de legitimari s'ostenta ja en vida del causant,
i la tenen a partir del seu neixement les persones que, si el causant morís en aquell moment,
serien efectivament legitimaries. Mentre la qualitat de legitimari, que és té en morir el causant,
confereix un dret, la previsible qualitat de legitimari atorga unes simples expectatives1462,
expectatives que legitimen rebre atribucions en concepte de la Ilegítima futura, per "transigir"
sobre ella renunciant a l'acció de suplement (art. 377 CS)1463, i per conservar aquelles atribucions
malgrat que posteriorment aquella previsible qualitat no es consolidi1464.

1.2.1.2.- La qüestió de la imputació a la Ilegítima de les atribucions fetes al legitimari
premort

Cal esbrinar si la previsible qualitat de legitimari que s'ostenta en vida del causant té
alguna transcendència en relació a l'acreixement en favor dels legitimaris supervivents. El
problema sorgirà quan hagi hagut un reconeixement explícit d'aquella previsible qualitat per part
del causant, el que tindrà lloc quan en vida se li hagi fet una disposició imputable a la Ilegítima.

Aquesta disposició no quedarà sense efecte per la premoriència de l'afavorit, tret que
s'hagi imposat la condició resolutoria explícita que el donatari no arribi a ser legitimari. Si no s'ha
fet així, no es pot entendre que amb la premoriència del donatari s'ha produït un defecte
sobrevingut de causa que provocaria la ineficàcia de la donació. Estem davant d'unes atribucions
perfectes fetes "inter vivos" a les que s'atorga el concepte de pagament anticipat de la Ilegítima
per al cas que el destinatari dels béns arribés efectivament a ser legitimari.

Aleshores, afirmada la subsistència de les atribucions fetes en vida al legitimari premort,
caldrà determinar si aquest legitimari premort afavorit fa part als efectes del càlcul de la Ilegítima
individual dels legitimaris que han sobreviscut. Entenem que hi ha tres possibilitats:
la. Que el legitimari premort fa part, en base a la previsible qualitat de legitimari reconeguda pel
causant en atorgar-li la disposició. Això implicaria que quan el donatari legitimari no tingués ni

1461 Sobre aquesta qüestió, Esteve BOSCH CAPDEVILA, "Comentari a la sentència núm.3/1996, de 29 de
gener, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya", a La Notaria, 1997-3, pàg. 173 a 199, especialment les pàg. 192
i 193.

1462 Concepte diferent del de "esperança", que queda fora de l'àmbit del Dret. Seria el que tindrien, respecte a
la Ilegítima, els pares del causant que tingués fills. En relació a la distinció entre expectativa i esperança, la STS de 21
de març de 1964 (RJA 1689), va assenyalar que "...los herederos voluntarios, como lo son los sobrinos de un causante
fallecido intestado, no pueden impugnar los negocios jurídicos contractuales, concluidos por éste con otro heredero
de ¡a misma clase, pues que sólo ostentan a la herencia simples esperanzas más órnenos remotas a la sucesión de su
colateral, sin posibles medios de garantías jurídicas al resultar defraudadas tales posibilidades de alcanzar lo que se
desea, que no cabe confundir con las expectativas en el grado de desarrollo de los derechos subjetivos".

1463 Renúncia que no obstant, una vegada hagi nascut el dret a la Ilegítima, serà rescindible per lesió en més
de la meitat del seu just valor.

1464 Els legitimaris no poden exercitar mentrestant cap acció de protecció de la seva expectativa (contràriament
al que l'art. 1121 Ce preveu per als titulars de drets sotmesos a condició suspensiva). Mentre el seu dret no hagi nascut
no podran reduir per inoficiositat les disposicions que perjudiquin la seva Ilegítima: l'art. 373 CS refereix aquesta acció
al moment d'obertura de la successió.
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fills ni germans la Ilegítima quedaria extingida, en perjudici dels seus avis (els pares del causant,
que són els que serien legitimaris), i en profit del causant, que d'aquesta manera podria disposar
lliurement de tota l'herència.

Ara bé, la qualitat de legitimari no es fa efectiva, per la qual cosa no s'ha de tenir en
consideració als efectes del càlcul de les Ilegitimes individuals, càlcul que es fa en el moment de
la mort del causant.

i»-I*-,'

s*
I.

2a. Una solució que potser seria la més equitativa i que tractaria salvar tots els interessos en joc
seria considerar que el legitimari premort no fa part, d'acord amb la regla general, però el que ha
rebut en vida s'imputarà a la seva "Ilegítima fictícia", de manera que, si ja li ha estat atribuït en
vida tot l'import de la seva Ilegítima, seria als efectes pràctics -acreixement en favor dels altres
legitimaris- com si fes part. És a dir, els legitimaris supervivents només acreixeran allò que
encara se li "debia" al premort. D'aquesta manera s'evita tant que el causant pugui resultar
perjudicat -havent de satisfer dues vegades la Ilegítima (al premort de manera voluntària en vida
i als altres legitimaris de manera forçosa)-, com que el mateix causant pugui obtenir un benefici
de la premoriència: quan havent fet una petita atribució en concepte de Ilegítima l'afavorit morís,
no veient-se obligat a pagar la resta1465.

No obstant, aquesta teoria presenta l'inconvenient que només contempla la Ilegítima des
del punt de vista "passiu", considerant-la com un deure del causant. S'aconsegueix que el causant
"pagui" el que ha de pagar, però no es té en compte l'aspecte de dret dels legitimaris "efectius".
A més, no es pot tenir la Ilegítima si no s'arriba a ser legitimari. Els únics i veritables legitimaris
són els que sobreviuen al causant, que no poden resultar perjudicats per la previsible qualitat de
legitimari del premort. Com hem dit, la previsible qualitat de legitimari confereix no un dret, sinó
una simple expectativa, expectativa que no és suficient per considerar que el legitimari premort
fa part als efectes del càlcul de la Ilegítima individual.

3 a. Davant els inconvenients que presenten les dues teories fins ara mencionades, entenem que
la solució més correcta és entendre que el legitimari premort no fa part, d'acord amb la regla
general que es dedueix dels arts. 357 i 376 CS, que no distingeix segons s'hagi fet o no cap
atribució al legitimari premort. Si bé és cert que aquesta solució perjudica al causant -ja que la
donació feta en concepte de Ilegítima és, als efectes de la seva llibertat dispositiva, com si no
s'hagués fet, ja que el fill premort passarà a considerar-se com un estrany i no farà disminuir la
quantia de la porció dels altres legitimaris: la donació no s'imputarà a la quarta part de Ilegítima,
sinó a la de lliure disposició1466- s'ha d'entendre que quan es fa una donació en vida a un

1465 Aquesta darrera solució ja havia estat apuntada per VALLET DE GOyTISÒLO, Panorama... cit, pàg. 827,
en relació al Codi civil: "En caso de que el hijo legitimario premuerto no deje descendencia y que la legítima que le
hubiera correspondido incremente la de sus colegitimarios : ¿dónde deberá imputarse, en ese caso, cuanto se le donó
como anticipo de legítimas?, ¿disminuirá la parte de libre disposición del causante o la/que pudo disponer en concepto
de mejora? Creemos que, ante esa evidente reducción de una u otras atribuciones, resulta más equitativa su imputación
a la parte de herencia en la que se preveyó al otorgarlas que se imputaran, y con cargo a quien con el evento de la
premoriència se beneficie; y no de quienes ninguna ventaja traenjjte ella y además resultarían, imprevistamente
perjudicados por la imputación fuera de la cuota a la cual se hallaMa destinada la donación cuando se hizo".

1466 Sempre que, com veurem, no tingui descendència, cas en què no tindria lloc l'acreixement sinó el dret de
representació, i la donació feta al fill s'imputaria a la Ilegítima dels néts.
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"previsible" legitiman, es corre amb el risc que aquest no arribi a ser-ho, amb la qual cosa la dita
donació no será imputable a la Ilegítima i aquesta s'haurà de satisfer "totalment de nou".

Ara bé, no podem negar que amb aquesta solució s'arriba a conseqüències curioses. Així,
si es fa una donació entre vius a un fill en concepte de Ilegítima, i el fill premort, dependrà del
fet que el fill tingui descendència el que la dita donació sigui o no imputable a la Ilegítima. Com
veurem seguidament amb més detall, si actua el dret de representació en favor dels néts, la
donació és imputable a la seva Ilegítima -i tant si han arribat al poder dels néts com si no-1467,
mentre que si té lloc l'acreixement en favor dels germans, o es crida al pare o mare, la donació
serà com si no s'hagués fet.

1.2.2.- La preferència del dret de representació sobre l'acreixement
Els legitimaris tampoc faran seva la Ilegítima que hagués correspost al premort si aquest

té descendència, d'acord amb l'art. 352.2 CS que estableix que "Els fills premorts són
representats per llur respectius descendents per estirps". És a dir, si opera el dret de
representació el legitiman premort fa part -en ésser representat per la seva estirp- i en
conseqüència no hi haurà aacreixement en favor dels altres legitimaris.

1.2.2.1.- La imputació a la Ilegítima de les atribucions al premort fetes en concepte de
Ilegítima ais seus representants

Les atribucions fetes al legitimari premort imputables a la seva Ilegítima s'imputaran a
la Ilegítima dels seus representants. Així ho estableix l'art. 359.1.3 CS: "Són imputables a la
Ilegítima dels fills o descendents : 3r. En l'herència dels avis, tot allò que han rebut els pares
premorts que hagi estat imputable a Ilegitima, si aquests haguessin estat legitimaris"™6*.

1.2.2.2.-Les regles de computació de les atribucions fetes al legitimari premort
Afirmat que, d'acord amb l'art. 359.1.3 CS, s'imputa a la Ilegítima dels néts allò que els

seus pares premorts hagin rebut i que sigui imputable a la Ilegítima, cal veure com es farà aquesta
imputació. Concretament, cal plantejar-se si s'ha d'imputar tot el que ha rebut el pare, o només
allò que hagi passat del pare premort al fill legitimari, i si perjudica als néts la renúncia al
suplement de Ilegítima feta pels seus pares. Les dues qüestions estan molt relacionades. Si a la
primera contestéssim que només s'imputa el que el nét ha rebut del pare, ja quedaria resolta la
segona qüestió : la renúncia no perjudicaria als néts.

1.2.2.2.1.- La computació en la Ilegítima del nét de totes les atribucions en concepte de
Ilegítima fetes al pare

CÀNCER afirmava que les donacions no rebudes directament pel nét únicament
s'imputaven a la seva Ilegítima en la mesura que haguessin arribat al seu poder, basant-se en què
si els béns donats directament a un legitimari s'imputaven pel valor que tenien a la mort del

1467 Al contrari del que succeïa a la tradició jurídica, com seguidament es veurà.
1468 Seguint l'anterior art. 135 CDCC abans de la Reforma de 1990. Vegeu el comentari de ROCA TRÍAS a

aquest precepte - Ob. cit., pàg. 150 a 153- qui assenyala que aquesta era l'opinió de la doctrina clàssica catalana.

533

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



causant, i no pel que tenien en atorgar-se la donació, amb més motiu només s'havien d'imputar
a la Ilegítima del fill els béns que efectivament rebés1469. A més, es partia de la idea que el fill
sense pare era legitiman per dret propi de l'avi patern"1470.

Aquesta idea va ser recollida pel Projecte de 19301471 i per l'art. 292 del Pr. de 19551472.
No va passar, en canvi, ni a la Compilació de 1960 (art. 135), ni al Codi de Successions (art.
359.1.3)1473. Per tant, tot el que hagi rebut el pare s'imputa a la Ilegítima del seu fill1474.

1.2.2.2.2.- L'eficàcia en perjudici dels néts de la renúncia a la Ilegítima feta pels seus pares
Afirmat que s'imputa tot allò rebut pel pare, cal veure si quan aquest hagi renunciat al

possible suplement de Ilegítima1475, la renúncia perjudica als néts que arriben a ser legitimaris per
dret de representació1476. La posició negativa ha estat la defensada per la doctrina clàssica català

1469 Ob. cit. (ed. de Venetiis, MDCXLII), pars I, cap. 3, núm. 64: "In Cathalonia adesí super his constitutio,
quae est, i. in titul. de legítim, qua cavetur, ut nepotes debeant in legitima debita in bonis avi imputaré, quod per
eorumavos parentibus suís datum est. Quam constituí intelligendam censeo, utproximè dixi, scilicet si datum per avum
filio, ad nepotem perveniat, secus si per filium sit dissipatum, aut àlias consumptum, quia tune diet, constituí, locum non
haber e intrepide, per ea quae superius adnotavi, existimo".

1470 BORRELL I SOLER, Ob. cit., pàg. 425.
1471 L'art. 272 deia que "Los nietos que tienen derecho a la legítima por premoriencia de su padre deben

imputar a la misma lo que, habiendo recibido éste del abuelo por tal concepto, llegare a poder de dichos nietos a titulo
lucrativo".

1472 Deia l'art. 1224 Pr. 1955 que "A los nietos que resulten ser legitimarios de sus abuelos, se les imputará a
la legítima que les corresponda en la sucesión de éstos, lo que hayan recibido sus padres por algún concepto que
hubiera sido imputable como legítima paterna o materna en el caso, no ocurrido, de haber sido dichos padres los
legitimarios". Els preceptes s'apartaven, deia ROCA TRÍAS (Ob. cit., pàg. 152) de la Constitució de 1547, que va ser
la que va donar origen a aquesta norma: "Con ello (que els béns donats pel pare arribessin a poder dels néts) se requería
algo que nunca estuvo en el espíritu ni la letra de la Constitución que dio lugar a esta norma, es decir que los nietos
únicamente debían imputar en su legítima lo que hubiesen recibido de su padre, siempre que a éste le hubiese sido
donado por el abuelo; se intentaba establecer, en consecuencia, una norma de troncalidad que no estaba incluida en
la Constitución de 1547".

1473 Se seguia per tant la Constitució de 1547 i l'art. 272 del pr. de DURAN I BAS, que deia que "Los nietos que
tienen derecho propio á la legítima por premoriencia de su padre deben imputar á la misma lo que éste hubiese recibido
del abuelo por tal concepto ".

1474 En canvi, en matèria de col·lació, sí es recull la regla segons la qual el nét només haurà de col·lacionar allò
rebut pel pare en la mesura que hagi arribat al seu poder. L'art. 43.2 CS diu que "Ei nét hereu en la successió del seu
avi ha de col·lacionar la donació o liberalitat que per alguns dels conceptes expressats hauria rebut i hauria hagut de
col·lacionar en la mateixa successió el seu pare si visqués, posat que sigui també hereu d'aquest el dit nét, i quant al
tot o la part que hagi arribat al seu poder". El paral·lelisme en aquesta qüestió que entre imputació a la Ilegítima t
col·lació es donava en el Pr. 1955, es va trencar en la Compilació i en el Codi de Successions.

1475 Renúncia que, d'acord amb l'art. 377.2 CS, serà rescindible "per lesió en més de la meitat del seu just valor,
a partir del seu atorgament, atès l'import a què ascendiria la Ilegítima del renunciant em la data expressada".

1476 Cal recalcar que, d'acord amb l'art. 352.2 CS i com també establia l'art. 124.1 CDCC, els néts són
legitimaris per dret de representació. Així ho afirma ROCA TRÍAS, Ob. cit., pàg. 36 i s., contra l'opinió de la doctrina
clàssica catalana. Així, per exemple, VIVES Y CEBRIÀ, Ob. cit., pàg. 260, deia qjje : "Sí empero los hijos que
premueren dejan hijos, entonces éstos deben percibir la parte de legítima que correspondería a su padre si viviese, pero
no como herederos del mismo sino «ex persona propia»); i l'art. 155 Pr. ALMEDA-TRÍAS establia que "En la legítima
de los descendientes, en lugar de los hijos premuertos, entran sus descendentes legítimos por derecho de representación
y suceden por estirpes. Los nietos tienen derecho propio a la legítimajp/r premoriencia de su padre, pero deben imputar
a la cuenta de la misma lo que éste hubiese recibido por tal concepto". En canvi, l'art. 745.2 del Pr. ROMANÍ establia
clarament que tenia dret de representació: "Los descendientes de primer grado concurren por cabezas, los de grados
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na1477. Concretament, VIVES Y CEBRIÀ1478 assenyalava que "... si el hijo que hizo la renuncia
sobrevive al padre, entonces efectivamente debe computarse en el número de los hijos y se
disminuye la legítima de los demás hijos, y la parte correspondiente al hijo que hizo la renuncia
queda agregada a la herencia del padre. Ningún perjuicio sienten los demás hijos con esto,
porque no tienen mas ni menos que si su hermano no hubiese hecho la renuncia a favor del
padre. Si empero el hijo que hizo la renuncia murió sin hijos antes que el padre, entonces no
obstante la renuncia del hijo premuerto, los hijos sobrevivientes, aunque sea uno solo, tienen
por entero la cuarta legítima; porque los tratos hechos entre el padre é hijo premuerto no
pueden perjudicar al hijo ó hijos sobrevivientes, los cuales por su persona propia tienen un
derecho á partirse por partes iguales la cuarta legítima". Però els néts no són legitimaris per dret
propi, sinó per dret de representació, tal com estableixen expressament els esmentats arts. 357.2
i 352.2 CS, i, per tant, el seu dret depèn del dels seus pares. Si aquests han cobrat tota la
Ilegítima en vida, a res tenen dret els néts. El seu pare podrà disposar del bé adquirit en favor de
qui vulgui (sempre respectant la Ilegítima dels seus fills en la seva successió, i sens perjudici
d'una possible clàusula de reversió en la donació, art. 641 Ce), i es pot donar per pagat amb el
que ha rebut en vida, cas en què no està realitzant un acte en frau als seus fills, ja que òbviament
ell no pot saber que morirà abans que el seu pare. Per tant, entenem que la renúncia feta pel pare
perjudicarà als seus fills, de manera que la porció que els correspondria passaria a formar part
de la part de lliure disposició1479.

1.3.- La destinació de la Ilegítima individual prescrita. El "ius transmissions" en la
Ilegítima

Finalment, l'art. 376.1 CS també diu que la Ilegítima individual s'extingeix per la
prescripció. Passats 15 anys a partir de la mort del causant (art. 378.1 CS) si la Ilegítima no és
reclamada s'extingirà -tant el dret a reclamar-la com el seu suplement-, quedant l'hereu "alliberat"
de la seva obligació de Ilegítima i sense que hi hagi acreixement en favor dels altres legitimaris
ni dret de representació, arts. 376 i 357 CS.

Si el legitimari mor dins els 15 anys següents a la mort del testador sense haver reclamat
la Ilegítima i sense haver-la renunciat, es transmet el seu dret a la Ilegítima als seus hereus1480,
ja que es tracta d'un dret de crèdit que forma part del patrimoni del legitimari i que, si no és
exercitat ni renunciat abans que arribi el termini de prescripció, si el legitimari mor es transmetrà
als seus hereus, a l'igual que qualsevol altre dret de crèdit que formés part del seu patrimoni. Per
arribar a aquesta conclusió no caldria cap precepte específic del Codi de Successions. No obstant,

posteriores por estirpes y por derecho de representación, según las mismas reglas establecidas para la sucesión
intestada".

1477 Vegeu sobre la qüestió ROCA TRÍAS, Ob. cit., pàg. 151 i 152, qui cita les opinions doctrinals i la posició
dels privats i oficials d'apèndix i compilació sobre la qüestió.

1478 Ob. cit., pàg. 263.
1479 A més, com diu Lluís JOU MIRABENT, Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña, tomo 2, pàg.

1.269, "condicionar la efectividad de la renuncia a la sobrevivencia del renunciante me parece contrario al espíritu de
la ley (que pretende evitar futuras controversias de los legitimarios con el heredero)".

1480 Vegeu sobre la qüestió GARCÍA GARCÍA, Ob. cit., pàg. 402 a 404.
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l'art. 29.3 CS diu que "El legitiman, el legatari o el fideïcomissari que, després d'haver-li estat
deferit el dret de Ilegítima, llegat o fideïcomís, mor sense haver-lo renunciat ni haver-lo
acceptat, el transmet sempre als seus hereus". Entenem que aquesta expressió és incorrecta en
relació a la Ilegítima, ja que aquí no s'ha de parlar d'acceptació, que no cal, ja que s'adquireix "ex
lege" -art. 351 CS-, sinó d'exercici o reclamació efectiva de la Ilegítima, però en tot cas deixa clar
que existeix "ius transmissionis" en la Ilegítima.

1.4.- El dret a la Ilegítima dels pares
Els pares també són legitimaris, art.353 CS, En relació a la seva Ilegítima podem

plantejar-nos dues qüestions: quan la tindran, i si és procedent l'acreixement entre ells quan un
no arribi a ser-ho1481.

1.4.1.- La inexistència de descendents "amb dret a Ilegítima" perquè els pares siguin
legitimaris

La qüestió està en esbrinar si els pares tindran dret a Ilegítima només quan el causant no
tingui descendència, o si la seva exclusió els pot aprofitar. L'art. 353 CS comença dient que "Si
no hi ha descendents amb dret a Ilegítima, són legitimaris el pare i la mare per meitat". Cal
veure quin és el significat de l'expressió "amb dret a Ilegítima". Distingirem segons la causa que
hagi donat lloc a la vacant en els descendents.
a) Si la vacant es produeix per desheretació justa o per declaració d'indignitat, sorgeix una
contradicció entre dos preceptes: l'art. 353 CS, i l'art. 376.1 CS. En base al primer, donat que el
desheretat i l'indigne no tenen dret a Ilegítima (han quedat privats del seu dret) sembla que es
pugui cridar als pares, mentre que segons l'art. 376, que estableix que en els supòsits esmenatats
-entre d'altres- la Ilegítima s'integra en l'herència sense contemplar cap reserva en favor dels
pares, sembla deduir-se la solució contrària. Es poden donar arguments en favor de totes dues
solucions.

En favor de la preferència de l'art. 353 Cs es pot al·legar que:
- l'art. 376.2 l'únic que vol fer és establir la no procedència de l'acreixement entre legitimaris,
però no exclou expressament al pare o mare quan no hi hagin descendent^aTnb dret a Ilegítima.
- l'analogia amb la successió intestada, Ara bé, són supòsits diferents, ja que en la successió
intestada no hi ha cap altra solució que cridar als de grau posterior.
- no es pot dir que la Ilegítima, com a restricció a la llibertat dispositiva, s'hagi d'interpretar de
forma restrictiva, ja que aleshores també podriem al·legar el seu vessant de dret dels legitimaris.
- El tenor literal de l'art. 353, literalitat més destacable encara perquè ha significat un canvi
respecte a la normativa anterior1482.

(
1481 Sobre la qüestió segons la doctrina clàssica vegeu BELLONUS (Ob. c/í., cap. VI, quaestio XVI, pàg. 180

a 199) qui afirma la procedència de l'acreixement. ?/•
1482 L'art. 277.1 Pr, 1955 deia que "De no dejar el causante al morir hijos ni descendientes legítimos..." I l'art.

124.2 CDCC deia igualment " "De fallecer el causante sin hijos ni descendientes legítimos..." Per tant, estava clar que
pel simple fet d'haver-hi fills o descendents, encara que fossin excesos de la Ilegítima, els pares no tenien dret a ella.
Va ser la Reforma de 1984 la que va introduir l'expressió "amb drefa Ilegítima". L'art. 125 establia que "En cas de morir
el causant sense fills ni descendents amb dret a Ilegítima, seran legitimaris els pares i ascendents". La llei 8/1990 de 9
d'abril va modificar el precepte limitant la Ilegítima en línia recta ascendent al pare o mare, però en qualsevol cas va
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No obstant, nosaltres entenem, tal com fa la majoria de la doctrina, que la posició correcta
és la contrària. Tal com afirma ROCA TRÍAS1483 "l'existència de descendents, encara que no
arribin a adquirir la Ilegítima (per desheretament, incapacitat, renúncia, etc) exclou sempre els
progenitors, d'acord amb el que disposa l'art. 376.1 CS"'1484. Admetre l'altra tesi conduiria a
l'absurd que havent-hi legitimaris del mateix grau, el dret a la Ilegítima no els acreixeria a ells
sinó que passaria als pares del causant. L'expressió "amb dret a Ilegítima" s'ha d'interpretar com
una redundància.

b) En els casos de renúncia i prescripció, està clar que els pares no tenen dret a Ilegítima, ja que
tot i que es partís de la preferència de l'art. 353 CS sobre l'art. 376 CS, en aquest cas sí hi han
descendents amb dret a Ilegítima.

c) El cas de premoriència és el més problemàtic, a causa de la previsible qualitat de legitimari
que es té abans de l'obertura de la successió. És obvi que, d'acord amb els arts. 353Í376CS, si
no hi ha fills en el moment de la mort del causant (sigui perquè mai no n'hi ha hagut, o perquè
hagin premort) el pare i la mare seran legitimaris.

De manera paral·lela al que plantejàvem en el §1.2.1.2., sorgeix la qüestió de si els pares
hauran d'imputar en la seva Ilegítima tot el que hagi rebut el fill premort en base a la previsible
qualitat de legitimari. D'acord amb la conclusió a la que arribàvem anteriorment, afirmem que
la donació feta al fill premort s'imputarà a la part de lliure disposició, i no a la Ilegítima dels seus
avis.

1.4.2.- L'acreixement entre els pares
En els casos que un dels pares no arribi a ser legitimari, s'aplicaran les mateixes normes

que les assenyalades en relació als fills i descendents, sempre tenint en compte que mai actuarà
el dret de representació. Així, només en el cas de premoriència d'un progenitor, la Ilegítima serà
íntegrament per a l'altre (art. 353 CS, amb les matisacions anteriorment fetes en relació als
descendents respecte al cas que el premort hagués rebut en vida alguna disposició imputable a
la Ilegítima), mentre que, d'acord amb l'art. 376 CS -que té caràcter general- en els casos de
desheretament just, declaració d'indignitat, renúncia i prescripció, la Ilegítima individual d'un dels
pares s'integrarà en l'herència.

2.- L'ACREIXEMENT SUCCESSOR! ENTRE LEGITIMARIS
En el primer apartat s'ha analitzat l'acreixement en la Ilegítima individual a què té dret

cada legitimari, és a dir, en la quantia del valor patrimonial que el causant està obligat a deixar
i cada legitimari té dret a reclamar, afirmant-se que la regla general és que no hi ha acreixement.
Tot seguit es farà referència al supòsit en què la Ilegítima ja hagi estat satisfeta pel testador

mantenir l'expressió "amb dret a Ilegítima".
1483 A Institucions del Dret Civil de Catalunya, vol. II, Tirant Lo Blanc, València, 1992, pàg. 404.
1484 Per la seva banda, Lluís JOU MIRABENT, a Comentarios al Código de Sucesiones cit, pàg. 1.196, dóna

la mateixa solució, però sense aportar cap argument.
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mitjançant atribucions per causa de mort. La qüestió a tractar serà si entre legitimaris existeix un
acreixement preferent respecte a la concreta atribució feta en pagament de Ilegítima. Òbviament,
perquè pugui tenir lloc l'acreixement, haurà d'haver-hi unitat d'objecte i conjunció, d'acord amb
els requisits generals de l'acreixement. Caldrà esbrinar si, donant-se aquests requisits, la qualitat
de legitiman atorga una preferència respecte a l'estrany en l'acreixement. I cal tenir en compte
que, en el cas que falti algun dels legitimaris "satisfets", si la vacant es produeix per premoriència
també es podrà produir un augment de la Ilegítima individual dels altres legitimaris.

fÇ 't-
2.1.- La qüestió a la doctrina clàssica

Els autors del "ius commune" varen plantejar la qüestió en uns termes diferents. Partien
del fet que ja hi havia hagut delació, és a dir, que ja s'havia atribuït la Ilegítima per algun títol.
Aleshores, el problema era si havia dret d'acréixer entre els legitimaris quan algun d'ells no
adquiria per qualsevol causa la seva porció de Ilegítima, o si, contràriament, l'esmentada porció
augmentava la part de lliure disposició. BELLONUS1485 es va referir al cas en què el testador ha
fet alguna atribució en concepte de Ilegítima, fent-se ressò de dues opinions oposades dins la
doctrina clàssica1486:
a) La que entenia que no hi havia acreixement, basant-se en els següents arguments:
- que el dret d'acréixer no té lloc entre els conjunts per conjunció legal, excepte en l'herència, i
els legitimaris són conjunts per conjunció legal1487;
- que la raó del dret d'acréixer desapareix en la Ilegítima, ja que el dret d'acréixer va sorgir per
tal que el testador no morís part testat i part intestat1488;
- que el dret d'acréixer no té lloc en aquelles atribucions de caràcter personal, i la Ilegítima és una
d'elles1489.
b) La que entenia que sí hi havia acreixement, seguida entre d'altres per BALDUS, CROTTUS,
PERALTA i pel propi BELLONUS. Aquest contestava els tres arguments anteriors al·legant la
similitud entre Ilegítima i herència1490, que en las disposicions legals el principi "nemo pro parte"

í 4

1485 Ob. cii, cap. 6S quaestio 8, pàg. 161 i ss.
1486 Cal tenir en compte que per a la doctrina clàssica la Ilegítima era "pars bonorum", i que hi havia delació

legitimaria: BELLONUS, Ob. i loe. cit., núm. 3 (vegeu la nota següent).
1487 Ob. i loc. cit., núm.3: :"Ius accrescendi non habet locum inter coniunctos coniunctione legali, nisi in

haereditate, vel usufructu,\fmcu\o 20,ff, de leg.2 (D.31.1.20), iuncta 1. servus communis 66,ff, de acq. hered.
(D.29.2.66)...Se4 qui vocantur ad legitimam simt coniuncti coniunctione legali, ut scribunt BART, in d.l. pater filium,
num.l4....& in legitima non tractatur de haereditate, quoniam est quota bonorum, non haereditatis, cum intelligatur
deducía aere alieno.., quod de bonis deducitur, non etiam de haereditate...ñeque tractatur de usufructu, quoniam
legitima, debetur etiam inproprietate...Nonpotest igitur inter eos locum habere ius accrescendi".

1488 "Sed hec ratio cessat in legitima, quia, licet porfió vacans non accrescqt coniuncto, non tomen decedet
testator pro parte testatus, & pro parte intestatus: Remanebit enim illaportio apifd haeredem universalem qui sustinet
causam testameníi". (Ob. i loc. cit., num. 4).

1489 "Ius accrescendi non habet locum in Us quae sunt mere personalia, grippe, quae non possunt in alias
transferri...Quamobrem non habet locum in commoditate percipiendi fructus, quae mere personalis est...ñeque in
alimentis, quae & ipsa sunt mere personalia...ñeque in Us, quae sunt facti/utpote, quae etiam personas cohaerent...Sed
legitima ius est mere personóle...cum legitima debeaturpro alimentis, & eorum loco succedat...Non poterit igitur in ea
locum habere ius accrescendi" (Ob. i loc. cit., num. 7 a 9). . /

1490 Legitima magnam habet similititdinem cum haereditate, cum si quota, et habet vim successionis universalis,
quoad iura activa licet non, quoad passiva" (Ob. i loc. cit., num. 34).

538

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



no és el fonament de la Ilegítima1491, i que la Ilegítima no té carácter personal, ja que es transmet
als hereus, el que no es produiria si fos personal1492; i es feia ressò, entre d'altres, dels següents
arguments aportats pels esmentats autors en defensa de la seva tesi:
- la llei Si quis autem legítimos, vers. si verò aliqui1493;
- si en la Ilegitima dels pares, que també era "pars bonorum", hi havia acreixement, amb més raó
en la dels fills, ja que entre ells hi havia una conjunció més forta en haver-hi vincles de sang1494;
- i l'existència d'una conjunció legal entre els legitimaris1495.

De tot això BELLONUS1496 deduïa que en la Ilegítima hi havia acreixement sempre que
hi hagués hagut delació. En aquest cas, si després el legitiman repudiava de manera gratuïta, era
incapaç o per qualsevol altra causa no arribava a ser legitiman, hi havia acreixement en favor
dels altres fills: Si filius post mortem patris, aut matris renuntiet alicui paríem suam, &
renuntiatio vim habeat simplicis repudiations, ut, quia gratuito, & nullius contemplatione facta
sit: nam ea non excludet ius acer-eescenci...sed operabitur, ut fratres totum írientem, aut
semissem consequantur, & renuntians non censeatur eisparíem in legitimafecisse...Plañe si non
gratuito, sed aliqua re mediante, puta dote, aut donatione propter nuptias, aut certa annua
pensione facta sit, magis est, ut excludat ius accrescendi, & operetur, ut renuntians censeatur
fratribuspartemfecisse"1497.

Dins la doctrina clàssica catalana, FERRER havia admès l'acreixement entre legitimaris.
Exposava el cas d'un legitimari instituït hereu gravat de restitució. Si els altres legitimaris no
reclamaven la Ilegítima es plantejava la qüestió de si aquesta Ilegítima s'englobava en l'herència
i per tant també s'havia de restituir, o augmentava la seva Ilegítima. El Senat va adoptar aquesta
segona solució, per la qual cosa s'entenia que hi havia acreixement entre legitimaris1498. I

1491 Ob. Hoc. cit,núm. 41 i 42.
1492 Ob. Hoc. cit., núm. 43.
1493 Ob. i loe. di., num. 9.
1494 <9Z>. Hoc. cit., núm. W a22.

1495 nyeris esse locum habere ius accrescendi inter conhtnctos coniunctione legali, etiam inparticularibus" (Ob.
loe. cit., núm. 30 i 31).

1496 Ob. Hoc. di, núm. 50.
1497 Altres autors com MERLINUS (1597-1657) distingien segons els legitimaris haguessin estat o no instituïts

hereus: Si els fills havien estat instituïts en la Ilegítima o en cosa certa, i un estrany és hereu, es considera que el testador
vol que la seva part vagi a l'hereu, no als instituïts en cosa certa, que tenen la consideració de legataris: "Quandopater
unumfilium exhaeredat ex iusta causa, alios in legitima, vel in re certa instituit, in reliquo verò haereditatis extraneum
escribit haeredem; hoc casu ius accrescendi non procedit, sedportio exhaeredati accrescit haeredi extraneo, & non
filio.. .Ratio est quia iuri accrescendi obstat mens testatoris, a qua totum ius accrescendi vires sumit... & praedilectio illius
consideratur magis in haerede universali, quails est extraneus, quam in aliis particulariter institutis, qui loco legatario
habentur..." En canvi, quan els fills han estat instituïts hereus, tenia lloc l'acreixement en favor seu: "Quando filius untis
repudiat, extraneo scripto haerede, vel caeteris fratribus, ut si omnesfilii in legitima sunt instituti, extraneo instituto,
vel omnes instituuntur, tune habet locum ius accrescendi inter ipsos filias, ut uno repudiante pars accrescat aliis, non
extraneo..." (Mercurialis MERLINO, De legitima. Tractatus absolutissimus, Venetiis, Apud Nicolaum Pezzana,
MDCLXXXI, lib. I, tit. IV, quaest. V, núm.l i 2).

1498 FERRER (Michael FERRER [1500/1520-1580/1600], Recollectioper me Michaele Ferrer Doctorem Regii
Consiln, MDLXXX, 3a. part., cap. 405: "Legitima repudíala tacitè non venit infideicomisso", fol. 210 i 211) deia que:
"Cum in causa quae vertebatur inter Don Petrum De Pinós, &, Vicecomiíe. de Enol súper Vicecomitatibus Deylla &
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CANCER, després d'exposar també en un i altre sentit1499, es feia ressò de l'opinió del Senat
exposada per FERRER, favorable a la procedència de l'acreixement1500.

2.1.- La inexistència en el Codi de Successions d'un acreixement successori "especial" entre
els legitimaris instituïts hereus

D'acord amb l'art. 350 CS, el causant pot satisfer la Ilegítima instituint hereu al legitimari
el que, segons l'art. 361.1 CS, no el priva de la seva qualitat de legitimari1501. Cal veure si, faltant
algun legitimari, la seva part acreixerà preferentment als altres legitimaris o indistintament en
favor de tots els conjunts, siguin o no legitimaris.

2.1.1.- El supòsit general. Problemes que es plantegen
Quan el testador institueix hereus els seus fills legitimaris, òbviament, si un d'ells falta,

la seva part acreixerà als altres. Cal fer, no obstant, una sèrie de matisacions1502.

Canet fuisset (inter cetera) dubitatu an legitime aliquomm filiorum, quae non fuerant petite per dictas filias, & sic
accreverant filio haeredi instituto qui adivit haereditaíem &fuit gravaius resíiíuere haereditatem comprehederentur
in dicto fideicomisso, id est, anfilius haeres universalis institutus & gravatus restituere haereditatem : tenereíur etiam
resíituere illas portiones legitimamm quae sibi dicto haeredi accreverant ex eo quod nonfuerunt petite per olios filios.
Pro parte dicti Vicecomitis de Enol pretendebatur q. sic, & allegabaturr inter caeteros, IÁSON in 1. plane. § si duobus.
nu.24 & 25 ff. dee leg. I, & ibiALEXAN. nu.5. & 1. cum paironus. ff. de legat. II. Contrarium tamen fuit determinatum
& provisum ad relatione magnifici Francisci Montaner regentis Cancellariam per multa quae colligeris per te ex
deductis per Guido, notater in q. ccciii. in principio eo máxime, quia in casu isto non eratpositum gravamen in dictis
legitimis, vel aliqua portione illarum, utpositufuit in casu, d.l. cumpatronus. Dicta provisió facta fuit die xviiii. mensis
septembris MDLX. praecedente conclusione in regia audientia facta, in qua interfuerunt dicti Montaner Reges Cancel·la,
Michael Miralles, Antonius Ros, & ego, quipraedicta ad mei memoriam in mels adnotatio nibus, continuavi, & dicta
provisió est in secundo processu scilicet executionis sententie a dicta provisione supplicavit dicíus Vicecomes de Evolo
contrario imperio adrelationem dicti Montaner Regentis Cancellariam. fol.V.MDcccclxxi. & fuit provisum in dicto
contrario imperio, die xii. lunii, MDlxi. stando & perseverando in dicta provisione, quia nihilfuerat deductu, vel
probatum propter quod dicta provisió commutari deberet, est infol. vi. MCCCCXX".

1499 Ob. i loc. cit., núm. 181 a 184.
1500 Assenyala CÀNCER (Ob. i loc. cit., núm. 187) que "Et est de mente Senatus, ui per MICHAEL FERRER

3.p. observan, c.405, ubi declaratum etiam fuit, quòdubi unus exfiliis esset haeres universalis, & gravatus alií tertio
restituere, quòdsi legitimae filiorum nonfuerintpetitae, & sic fuerint praescriptae, acquisitae fuerunt iure accrescendi
filio haeredi..."

1501 Un sector de la doctrina ha entès que quan un legitimari és instituït hereu i accepta l'herència deixa de ser
legitimari. Aixi ho entén ROCA SASTRE ("Naturaleza jurídica de la legítima..." cit., pàg. 64 i 65), qui afirma que "Hay
verdadera incompatibilidad o no simultaneidad entre el título de heredero y el de legitimario...", ja que "...no cabe, como
afirma la Novela 48, que uno luche consigo mismo «nullus eidemsibinet edicit reluctari» pues «actio» et «passió» no
pueden darse en una misma persona a la vez". Efectivament, si el legitimari mantingués aquesta qualitat això equivaldria
a què tindria un dret de crèdit (com a legitimari) contra ell mateix (com a hereu). Tindria la titularitat activa i passiva del
crèdit, el qual s'extingiria per tant per confusió. ¡,

En el Codi de Successions l'art. 357.1 podria donar lloc a un equívoc, quan diu que per tal de calcular la
Ilegítima individual fa nombre el legitimari que és hereu. Sembla que vulgui donar a entendre que quan un legitimari és
instituït hereu i accepta l'herència deixa de ser legitimari, ja que en cas contrari ntf caldria que digués res. Dóna la
impressió que l'art. 357.1 CS vol dir que, malgrat que el legitimari nomenat hereu deixi de ser legitimari a conseqüència
d'aquest nomenament, això no impedeix que faci nombre a l'hora de calcular la Ilegítima individual. No obstant, com s'ha
vist, l'art. 361.1 CS és clar afirmant que segueix sent legitimari, i l'ari. 358.1 CS diu que la institució d'hereu s'imputa
a la Ilegítima. •*

1502 En aquest apartat es prescindirà de l'especialitat que pugui venir originada pel fet de la concurrència com
a hereus de persones que no són legitimaries.
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2.1.1.1.- El dret de representado en favor dels descendents del legitimari que falta
Quan s'han instituït hereus varis legitimaris i algun d'ells no arriba a ser-ho per

premoriència o incapacitat, es planteja la qüestió de si els seus descendents, com a representants
del legitiman, només podran reclamar la Ilegítima, o ocuparan el seu lloc respecte a la concreta
atribució feta en concepte de Ilegítima. Les conseqüències d'aquest problema són particularment
importants quan l'atribució feta en concepte de Ilegítima superi notablement l'import de la
Ilegítima. Mentre d'acord amb la primera solució els descendents de l'indigne només podrien
reclamar la Ilegítima estricta, en el segon farien seva tota l'atribució. Prescindint del cas en què
es donin els requisits de l'art. 144.1 CS i pugui operar per tant el dret de representació en la
successió testada, la regla general és que es produirà un acreixement en favor dels altres hereus
(legitimaris o no), ja que el dret de representació es té en el dret a la Ilegítima, però no en la
concreta atribució feta en concepte de Ilegítima, sense que els representants puguin reclamar altra
cosa que la Ilegítima1503.

2.1.1.2.- L'exclusió de la qualitat de legitimari quan es renunciï l'herència
Quan la vacant en l'herència s'hagi produït per repudiació d'un legitimari, es planteja la

qüestió de si, malgrat la repudiació de l'herència, el legitimari repudiant podrà reclamar l'import
de la seva Ilegítima. Existeixen arguments en favor de totes dues posicions:
a) En favor de la tesi segons la qual es pot repudiar l'herència i reclamar la Ilegítima poden
donar-se els següents arguments1504:
- Si al legitimari instituït hereu se li fa un llegat en pagament de Ilegítima, atorgant-li per tant els
títols d'hereu i legatari, d'acord amb l'art. 268.3 CS pot repudiar l'herència i acceptar el llegat.
- L'art. 361.1 CS, que sembla separar les qualitats d'hereu i de legitimari, configurant-les com a
independents, i que exclou l'absorció del títol de legitimari pel d'hereu, com hem vist.
- La diferent naturalesa de la condició d'hereu i de legitimari. El primer deriva de la voluntat del
causant, i el segon de la llei, i l'art. 27.1 CS permet repudiar la crida voluntària i acceptar la legal.
b) I com a arguments en favor de la tesi contrària es poden citar:
- L'art. 358.1 CS, que preveu que la institució d'hereu, encara que el legitimari la repudiï, implica
atribució de Ilegítima i s'imputarà a ella.

Ara bé, aquest precepte no diu que, tot i la repudiació, si el valor de la institució no arriba
al de Ilegítima, no es pugui reclamar el que falta. Només diu que el que s'hagi repudiat s'imputarà

1503 En el cas de premoriència pot produir-se una preterició que, d'acord amb l'art. 367 CS, únicament els donarà
el dret a reclamar el que per Ilegítima els correspon, a diferència de l'art. 814,3 Ce. Vegeu al capítol quart, §2.2.2.2.2.3.

1504 Aquesta era, en general, l'opinió de la doctrina clàssica catalana. CÀNCER (Ob. cit., ed. de 1591, cap.IV,
n° 41) deia que "Et licet multi velint etiam renuntiata, vel repudióla haereditate, legitima peti posse, cum legitima, &
eius supplementum, requirat speciale renuntiatione, iux no p. doc. in 1. si quado. §. & gemraliter C. de inof. tes. Are.
in 1. si. n. 6. C. de pac. &Rol. cons. 62.n.5.vol.3. idesstverum, si renuntiatio nonsit iurata, nam si sit iuratajegitima
etiam includitur, cum iuraamentum habeat vim expressi, ut diximus sup. c.3. de legitima, numero. 44". I a l'esmentat
núm. 44 del cap. III assenyalava que "Quaero ultimo anlegitima veniat in generali renuntiatione factta de bonis
parentum? Respondeo quod non, cum legitima, & eius supplementum requirant specialem renuntiationem, ut omnes
docto, ad unum fenent in 1. si quando, § et generaliter, Códice, de inof. testa. & CYN. ALBE. SALI & IAS. in 1. haeres
instituía in fi. C. de imp. & alus substi. GULIEL DE CUNEO, ALBE. BAL. & ANG. in 1. de his. ff. de transac. Afflic.
deci. 178. numero.3. ALEX. COS. 69. voli. ubi etiam dicit, quadstatutum generaliter loquens non videíur includere
legitimam ".
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a la Ilegítima, però no que la renúncia a l'herència impliqui renúncia a la Ilegítima.
- El principi d'unitat de l'acceptació o repudiació de l'herència, recollit a l'art. 25.1 CS1505.

Però no estem davant d'una crida testamentària "normal", sinó que, com hem dit, es tracta
d'una concurrència de crides voluntàries i legals.
- Que la Ilegítima és una obligació imposada al causant al qual se li permet complir-la en la
forma que vulgui. Una d'aquestes formes és instituint hereu al legitimar!, i si aquest no accepta
el "pagament" està renunciant al seu dret1506.

Nosaltres entenem que cal donar una solució el més equitativa possible, salvant en tot cas
els drets dels legitimaris i, en la mesura que sigui possible, la voluntat del testador. El CS preveu
que l'hereu no perd la qualitat de legitimari pel fet d'haver estat instituït hereu (art. 361 CS). Si
la perdés seria obvi que hauria de poder repudiar l'herència i acceptar la Ilegítima, ja que la
repudiació seria l'únic mitjà per tal de poder conservar els seus drets1507. Ara bé, això no té lloc,
com diem, en el Codi de Successions, on l'hereu legitimari conserva els seus drets com a
legitimari. Per tant, cap perjudici li suposa en principi la seva qualitat d'hereu. El que succeeix
és que aquesta posició no és una posició únicament activa, es a dir, crediticia, sinó que implica
unes càrregues. Aquestes càrregues, si són patrimonials, no poden afectar la Ilegítima (els llegats,
per exemple, hauran de ser reduïts, art. 373 CS). Però podem tenir caràcter no patrimonial, sent
simplement molèsties o incomoditats (com tenir cura de l'enterrament). D'acord amb la regulació
del Codi de Successions la Ilegítima no és un pur dret a rebre un benefici econòmic, sinó que es
permet al causant imposar alguna càrrega a aquest dret, ja que si bé la Ilegítima s'ha de rebre
lliure de qualsevol gravamen (360.1 CS) el fet que es permeti que sigui pagada instituint hereu
al legitimari fa que el Legislador consideri vàlides aquestes possibles càrregues. La Ilegítima és
el dret a cobrar un determinat valor, però en la forma que vulgui el testador, segons el marge
d'arbitri que li permet la llei i sempre que es respecti l'import d'aquell valor.

Per tant, entenem que si el legitimari no accepta la forma de pagament imposada pel
testador, perdrà el seu dret a la Ilegítima.

1505 En aquest sentit Lluís JOU MIRABENT, a Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit., pàg.
1.222 i 1.223.

1506 Així ho havia apuntat ROCA TRIAS, Ob. cit., pàg. 165, qui afirma que: "La opinión que debe sostenerse
en base a todo lo anterior debe, aceptar necesariamente la segunda tesis formulada. Se ha dicho que la legítima no es
una clase especial de sucesión, sino un freno a la libertad de testar, pudiendo el testador cumplir la carga que la ley
impone facultativamente, es deci eligiendo una de las formas previstas por la ley para cumplir la carga legal en la
misma impuesta. Por ello debe regir una forma paralela a la de las obligaciones qlterdativas, deforma que cuando se
elige una de las diversas posibilidades la obligación se convierte en única. Esta norma no es aplicable exactamente a
la legítima, porque lo único que tiene derecho apercibir el legitimario es su «quantum», pero la opción está «in solutione»
para el testador que puede decidirse por cualquiera de las formas que le permite la ley. >for ello, si el legitimario pudiese
renunciar al título que el testador le atribuye, incumpliría la voluntad del testador, que quiso que la recibiese mediante este
título y para lo cual la ley le ha facultado ampliamente". /

1507 Quan naturalment mitjançant la institució d'hereu no se í̂í deixés la Ilegítima. Si repudiés tindria dret a la
Ilegítima estricta. Si acceptés, perdria aquesta Ilegítima i es quedíria amb el que li hagués atribuït voluntàriament el
causant, que podria ser més o menys que aquella Ilegítima estricta. Ara bé, en tot cas tindria dret a demanar la falcídia
(arts. 273 i s. CS), a no ser que el testador ho hagués prohibit.
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2.1.2.- La institució conjunta d'un estrany juntament amb els legitimaris
Si juntament amb els legitimaris s'institueix hereu un estrany, cal analitzar si la qualitat

de legitimaris els confereix alguna preferència en relació a l'acreixement. S'ha d'entendre que no.
La Ilegítima catalana no és una "pars separata", sinó que la repartició de l'herència es farà a parts
iguals, sense distinció entre part de lliure disposició i Ilegítima1508.1, si no es fa cap distinció a
l'hora de la distribució, tampoc es podrà fer quan es produeixi una vacant que doni lloc a
l'acreixement, de manera que la porció vacant d'un legitiman passarà íntegra als altres hereus -
legitimaris o no- sense cap preferència en favor dels legitimaris i sens perjudici del possible dret
de representació en la Ilegítima que tindrien els néts.

Per tant, si falta algun dels legitimaris l'acreixement es produeix d'acord amb les regles
generals, és a dir, sense preferència especial per la seva condició de legitiman. Tant en la part de
lliure disposició com en la Ilegítima estricta acreixen la resta d'hereus. Altra cosa és que la
preferència pugui venir determinada per la crida conjunta o per grups (art. 38.2 CS), com per
exemple quan es diu "Institueixo hereus els meus fills i la meva esposa". En aquest cas la prelació
dels fills ve determinada per la seva designació unitària, no per la qualitat de legitimaris1509. En
canvi, si se'ls nomenés d'una manera individual ("Institueixo hereus A, B, C i el meu cònjuge")
no hi hauria cap preferència.

2.2.- L'atribució de la Ilegítima mitjançant un llegat
D'acord amb l'art, 350 CS, el causant també pot satisfer la Ilegítima atribuint al legitiman

un llegat1510. Si el llegat es fa conjuntament a legitimaris i estranys, i es produeix una vacant en
algun dels legitimaris, a l'igual que succeïa respecte a l'herència es produirà un acreixement en
favor de tots els conjunts, sense cap preferència en favor dels legitimaris, aplicant-se les mateixes
regles que les anteriorment apuntades respecte a l'herència, de manera que si el legatari legitiman
renuncia al llegat, no podrà reclamar la Ilegítima; i el dret de representació en favor dels
descendents del legatari legitiman que no ha arribat a ser-ho només actuarà respecte a la
Ilegítima.

Ara bé, el caràcter particular del llegat pot donar lloc a alguna especialitat en matèria

1508 Es podria considerar la possibilitat que únicament es repartís a parts iguals la part de lliure disposició -les
tres quartes parts de l'herència- i que la quarta part de Ilegítima quedés fora i es repartís entre els legitimaris, excloent
per tant al cònjuge. Però aquesta possibilitat no respon a la naturalesa de la Ilegítima catalana, que no és una part
separada de l'herència sinó una obligació imposada al testador, obligació que es compleix en aquest cas, quan s'institueix
hereu al legitimari.

15091 cal tenir en compte que la distribució no serà igualitària, sinó que, d'acord amb l'art. 141.2 CS, els designats
colectivament (els fills) tindran entre tots el mateix que els cridats individualment (el cònjuge).

1510 Així ho assenyalava ja la doctrina clàssica, a diferència del que succeïa en el "ius commune europeu". Deia
CÀNCER (Ob. cu., ed. de Lugduni, MDCLXX, pars I, cap. III, núm. 14 i 15) que "An legitima debat relinqiti filio titulo
institutions? Resp. quod sic de iure communi, alias filius censeretur praeferitus, & testamentum esset nullum...non
tamen est necesse, quodtota legitima relinquator, sed sat est, si in mínima parte filius instituator..,Iure vero speciali
Cathaloniae, quocunque relicti titulo, sive institutions, sive legati, paterpotestfilio legitimam relinquere, & nihilominus
testamentum valet, lit in const. 2. de pupillars y altres substituts, ad fin. & ibi MIER. not. etiam MARQUIL. in usa.
exhaeredare, circ. fin. Et quemadmodum iure communi sufficitfilium, vel in re minima instituí, ui testamentum valeat,
licet possit filius agere ad supplementum...sic & in hoc Principatu sufficit, ut filio vel minima pars legitimae, quoquo
titulo relinquator, ut testamentum valeat: ad supplementum tamen filium agere, & ita etiam communis consuetudo
praesentis Principatus observat".
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d'acreixement, en permetre alguna modalitat de pagament que possibilitarà limitar la Ilegítima
a l'estricte valor que correspon al legatari.
a) En primer lloc, es pot llegar el que "per Ilegítima els correspon". En aquest cas podem dir que

no hi ha una atribució concreta en pagament de Ilegítima, sinó que simplement s'imposa a l'hereu
l'obligació de pagar a cada legitimari la seva Ilegítima individual. No s'atribueix als legitimaris
més ni menys d'allò a què tindrien dret si res s'hagués establert en el testament, ni des d'un punt
de vista quantitatiu (valor a reclamar), ni qualitatiu (la forma com s'ha de fer el pagament, que
serà l'escollida per l'hereu, art. 362.1 CS). L'únic que varia és que l'efectivitat de la Ilegítima no
depèn de la reclamació del legitimari, ja que no es tracta del dret a reclamar un valor patrimonial,
sinó que deriva de la pròpia força del testament: es tracta d'una obligació imposada directament
pel testador.

En no consistir per tant en cap atribució concreta, no es pot parlar d'acreixement en el
llegat (entès com a disposició). La seva quantia és indeterminada i dependrà, per a cada
legitimari, de l'import de la seva Ilegítima individual, aplicant-se les regles examinades en el
primer punt d'aquest capítol respecte a si la vacant d'un dels legitimaris aprofita o no als altres:
només en el cas de premoriència els altres legitimaris incrementaran la seva porció, sens perjudici
del dret de representació.

b) Diferent és el cas que es faci als legitimaris un llegat amb la menció expressa que l'atribució
es fa en pagament de la seva Ilegítima1511. La qüestió és si el fet que s'afegeixi al llegat
l'especificació "en pagament de Ilegítima" motiva l'existència d'alguna especialitat en matèria
d'acreixement, ja que si la Ilegítima no acreix, pot semblar congruent que tampoc acreixi
l'atribució feta purament en pagament de Ilegítima. Es planteja la possibilitat que l'especificació
que el llegat es fa en pagament de Ilegítima pugui suposar una prohibició tàcita de l'acreixement.

Entenem que no és així, donat que no es pot presumir que el testador vol excloure
l'acreixement, ja que no ha limitat als seus legitimaris a la Ilegítima estricta, sinó que els ha fet
una atribució superior a la quantia de la Ilegítima. Tot i que a conseqüència de l'acreixement
l'atribució passi encara a ser més superior, donat que ja ho era, res ens fa pensar que el testador
vol alterar el règim normal de l'acreixement, excloent-lo i adjudicant a l'hereu la part del legatari
legitimari que no adquireix1512.

3.- EL "DECREIXEMENT" EN LA LLEGÍTIMA. LES CONSEQÜÈNCIES DE
L'APARICIÓ DE NOUS LEGITIMARIS DESPRÉS DE L'OBERTURA DE LA
SUCCESSIÓ

Com s'ha afirmat, la regla general és que en la Ilegítima no hi ha acreixement. Si mort el
causant algun legitimari no arriba a ser-ho per renúncia, prescripció, declaració d'indignitat o
desheretament just, no augmenta la quantia de la Ilegítima individual sinó que la Ilegítima

if-

1511 L'atribució moltes vegades superarà l'import de la Ilegítima, sense cpre per això s'hagi de reduir a la Ilegítima
estricta, art. 361.2 CS, però en canvi si l'atribució és inferior sí es podrà exjgír un suplement.

1512 La utilitat de la menció "en pagament de Ilegítima" serà que si el legitimari perd aquesta qualitat, el llegat
quedarà sense efecte, com per exemple, en el llegat fet al pare quan el causant no tenia fills.

544

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



"vacant" s'integra en l'herència (art. 376 CS).
El que sí es pot produir és un "decreixement" en la Ilegítima, que no és altra cosa que una

rectificació de la seva quantia quan, amb posterioritat a l'obertura de la successió, apareix algun
legitiman desconegut. És el cas, per exemple, que aparegui un fill extramatrimonial, per
exemple, l'existència del qual era ignorada en el moment de l'obertura de la successió i
adjudicació dels béns. Cal tenir en compte que en la majoria de casos estarem davant d'una
preterició errònia (367.3 CS) amb la possibilitat de demanar la nul·litat del testament i la
consegüent obertura de la successió intestada1513. Ara bé, quan únicament es concedeixi al pretèrit
el dret de reclamar la Ilegítima, cal veure les conseqüències d'aquesta reclamació,
a) Si la Ilegítima encara no s'ha atribuït ni ha estat reclamada, o simplement es deixa "el que per
Ilegítima els correspon", es disminuirà la quantia de la Ilegítima individual. Així com en el cas

1513 La preterició errònia té lloc quan l'omissió del legitimari en el testament es produeix de manera no
deliberada. Ara bé, aquesta no intencionalidad es redueix per ministeri de la llei als casos en què el pretèrit sigui fill o
descendent del testador, i sempre que hagi nascut després d'haver-se atorgat el testament, o hagi arribat a ser legitimari
després d'atorgat el testament -es refereix al cas que en el moment d'atorgar-se el testament no era legitimari perquè
vivia el seu pare o ascendent. No obstant, la preterició hauria de venir referida no a ell, sinó al seu ascendent. Tal com
diu de manera més clara l'art. 814.3 Ce : "Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido
representan a éste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos"-, o el testador ignorés la seva existència
en atorgar el testament.

L'oblit o error es refereix per tant al moment d'atorgar-se el testament, i no al moment de la mort del testador,
com sembla que seria més lògic, ja que si després d'atorgat el testament el testador coneix l'existència del legitimari i no
rectifica el seu testament, ja es pot entendre que l'omissió no és errònia sinó deliberada. La justificació la trobem
precisament en el cas tipus de preterició errònia exposat per CÀNCER (Ob. cit., ed. de Venetiis, MDCXLII, pars. 1, cap.
IV, n. 40 i s.): una vídua, sotmesa al Dret civil de Barcelona, va atorgar testament instituint hereva la seva germana. En
el moment d'atorgar testament no tenia fills. Més tard va contreure nou matrimoni a Itàlia, morint dies després del part
sense haver canviat el testament. És obvi que en aquest cas sembla que, atès el canvi de circumstàncies, la vídua volia
que l'hereu fos el seu fill, i no la seva germana, no donant-li temps a canviar el testament. Com deia CÀNCER (Ob. i loc.
cit., núm. 41), "Repugnatrationi naturali, utfüii excludantur ab haereditate, et extranei admittantur, et demens dicitur
qui alienam sobolem, propiae anteponit". Ara bé, quan ja hagi transcorregut un termini prudencial de temps, en el qual
hagi pogut canviar efectivament el testament, la solució legal ja és molt més discutible.

Quan es donin aquests requisits, en principi hi hauria dret a demanar la nul·litat del testament. Aquesta solució
podem dir que en molts casos podria afavorir la resta de legitimaris, quan una part de l'herència s'hagués deixat a estranys
(en el sentit de "no legitimaris").

Ara bé, aquesta solució, que és extrema, té unes importants excepcions que fins i tot arriben a desvirtuar la regla
general:
la.) "Si l'instituït ho és en tota l'herència i es tracta del cònjuge o només d'un fill o només d'un descendent ulterior del
testador, si, en atorgar-se el testament, aquest tenia més d'un fill o almenys un fill i una estirp de ful premort". Es tracta
d'una excepció lògica, ja que aleshores, com queja es tenia algun fill, ja no és tan evident que l'aparició d'un nou fill faria
variar el testament. I, tot i que es parla de "més d'un fill", cal entendre qua això es refereix a quan s'institueix hereu a un
fill. Quan s'institueix hereu al cònjuge només cal que es tingui un fill.
2a.) "Si el pretèrit és una persona que és declarada descendent del causant després de la seva mort". El supòsit típic
es refereix a la filiació no matrimonial, quan aquesta filiació es determina per sentència posterior a la mort del causant
(Però, com diu Encarna ROCA TRÍAS, a Comentaris a les Reformes del Dret Civil de Catalunya, volum I, Bosch Casa
Editorial, Barcelona, 1987, comentari a l'art. 141 CDCC, pàg. 619, també es pot referir a la filiació matrimonial). Aquesta
excepció seria lògica si es fes la determinació contra la voluntat del progenitor. Però si hi ha aquesta oposició ja no és
lògic, i més tenint en compte que ara sí que ens estem referint no al moment de l'atorgament del testament, sinó al
moment de la mort: ja no hi pot haver cap canvi en l'atribució, ja que quan se'n assabenta ja està mort.
3a.) "Si el pretèrit és un descendent del causant que resulta ésser legitmari per dret de representació". En aquest cas,
com afirmàvem anteriorment, l'acció del descendent va lligada a la del seu pare. És a dir, només es considera pretèrit si
el seu pare també havia estat pretèrit. Això és lògic, ja que si no hi ha hagut preterició del pare, el seu fill ocuparà la seva
posició respecte a la Ilegítima, Per això, tal com diu el paràgraf final si bé no d'una manera molt clara, el descendent del
fill premort només podrà demanar la nul.litat del testament si el seu pare havia estat pretèrit.

En aquests casos, no es podrà demanar la nul.litat del testament, sinó que únicament es tindrà dret a reclamar
la Ilegítima, d'igual manera que succeiria en la desheretació injusta.
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