
-la.-El Codi civil fa referència exclusivament a la conjunció "re". L'art. 982.1 Ce exigeix, perquè
tingui lloc el dret d'acréixer, "que dos o más sean llamados a una misma herencia, o a una
misma porción de ella..." La conjunció "re" admet dues variants.
a.) Pot ser "re estricta", a la que al·ludeix el propi art. 982.1 Ce quan exigeix, per a la procedència
de l'acreixement, que la crida a l'herència o a una porció d'ella es faci "sin especial designación
departes", com per exemple quan es diu "Institueixo hereus A i B". En aquest cas estem davant
d'una conjunció "re et verbis" tradicional, però res impedeix que la conjunció sigui "re tanturn",
quan en diferents clàusules s'institueixi als hereus sense assignació de parts". El Codi civil no
contempla ni atribueix efectes a la distinció entre la conjunció "re et verbis" i "re tantum", és a
dir, és indiferent al fet que la institució es faci o no en la mateixa clàusula. S'ha apartat del Code
i del Codi civil italià de 1865, que exigien la identitat de "disposició",
b.) I la conjunció també pot ser "re àmplia". Efectivament, el Codi civil, després de contemplar
a l'art. 982.1 la conjunció "re estricta", "amplia" (com també faran, com es veurà, l'art. 505 Pr.
1955 i l'art. 39 CS) l'abast de la conjunció "re". En el seu apartat primer, l'art. 983 Ce estableix
que "Se entenderá hecha la designación por partes sólo en el caso de que el testador haya
determinado expresamente una cuota par a cada heredero"', i tot seguit diu que "La frase «por
mitad o por partes iguales" u otras que, aunque designen parte alícuota, no fijan ésta
numéricamente o por señales que hagan a cada uno dueño de un cuerpo de bienes separado, no
excluyen el derecho de acrecer". Per tant, "amplia" la conjunció "re" al cas en què s'institueixi
"per parts iguals", "per terceres parts", o fórmula similar.

-2a.- Així doncs, el Codi civil ha eliminat la conjunció "verbis tradicional", ja que, per una banda,
la institució per parts iguals o similar passa de considerar-se conjunció "verbis" a conjunció "re
ampliada" (art. 983.2 Ce); per tant, la conjunció "verbis tradicional" perd la seva autonomia; i,
per altra, no s'estableix que la identitat de clàusula doni lloc a una conjunció "verbis", ni per sí
sola, ni quan vagi acompanyada de la conjunció "re". Així, com hem dit, les clàssiques
conjuncions "re et verbis" i "re tantum" produiran els mateixos efectes, i la conjunció "verbis",
per sí sola, no donarà lloc a l'acreixement (sí, en canvi, com veurem, en el Codi de Successions,
art. 39.1.II.fm).

-3a.- El problema se centra en determinar quan s'entén que hi ha "designació de parts". Soni
partidaris d'una interpretació restrictiva de l'art. 983 Ce, de manera que només existirà conjunció
quan s'utilitzin les expressions "per parts iguals", "per meitats", "per terceres parts" o similars.
No n'hi haurà, en canvi, quan s'assignin parts separades a cada hereu, tot i que el resultat de la
dita assignació pugui ser el mateix que si s'assignessin parts alíquotes. Quan s'indiquin parts
separades, hi haurà "especial designación de partes" (art. 982.1 Ce) perquè el testador ha
"determinado expresamente una cuota para cada heredero" (art,i 983.1 Ce). L'art. 983.2 Ce no
vol dir que hi haurà acreixement quan les porcions no s'hagin indicat "físicament", sinó que
significa que, si s'han fet parts alíquotes, no hi haurà acreixement si aquesta fixació de parts es
fa físicament. /T >:

Cert és que pot semblar el mateix dir "Institueixo hereus A i B per parts iguals", que
"Institueixo hereu A en la meitat de l'herència, i B en l'altra meitat". I, efectivament, la utilització
d'una o altra fórmula no serà, en moltes ocasions, més que una forma de parlar, sense cap
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luntat per part del testador d'atribuir-li una transcendència jurídica especial. Però el Codi civil
'ntenta donar unes regles respecte a quan el testador ha volgut concedir de manera implícita
l'acreixement, i ha considerat que, utilitzant una determinada fórmula, aquesta voluntat és més
versemblant que si en fa servir una altra.

Aleshores, la regla de l'art. 983 Ce cedirà davant la voluntat contraria del testador.
Tractant-se d'una norma interpretativa de la seva voluntat, quan el testador manifesti
expressament quina era veritablement la seva voluntat, concedint o negant l'acreixement, el règim
legal "subsidiari" no s'aplicarà. Més difícil serà, en canvi, l'alteració del règim legal quan no
existeixi una voluntat expressa del testador, sinó uns simples indicis o presumpcions que la seva
intenció no és la que resulta d'aplicar el dit règim legal.

1.4." L'evolució del règim de la conjunció a Catalunya
Es tractarà en aquest apartat de l'evolució del règim de la conjunció a Catalunya, fent

referència tant a les opinions exposades pels juristes catalans en relació al règim romà de la
conjunció, com als precedents del règim legal vigent.

1.4.1.-L'exposició de Jaume CÀNCER
Entre els juristes catalans dels segles XV a XVII, l'únic que exposà amb detall el règim

de la conjunció fou Jaume CÀNCER, al capítol XXII de la Illa. part de la seva obra Variarum
Resolutionem. En primer lloc s'exposaran les diferents classes de conjuncions, i després es veurà
quines d'elles donen lloc al dret d'acréixer.

1.4.1.1.- Les classes de conjunció segons CÀNCER
CÀNCER va seguir la tripartició tradicional, afirmant que la conjunció podia ser "verbis

tantum", "re tantum" o "mixtum", és a dir, "re et verbis", i referint-la tant a la institució d'hereu
com al llegat: "Ad intellectum materias iuris accrescendi cum in coniunctis habeat propriè
locum, oportet scire tom in institutionibus, quàm legatis triplicem esse hominis coniunctionem:
aliam, quae sit verbis tantum, aliam quae re tantum, aliam mixtam, quae re & verbis sit, de
quibusplenèper Doctores'^6. No obstant, únicament s'ocupà d'analitzar les dues primeres, ja
que la tercera la considerava una suma de les altres.

1.4.1.1.1.- La conjunció "verbis tantum" com a crida en la mateixa oració a parts
mtelectuals distintes d'una mateixa cosa o herència

Segons CÀNCER, la conjunció verbal tenia lloc quan dues o més persones eren cridades
a una mateixa cosa o herència en la mateixa oració i amb designació de parts que no es podien
distingir amb la vista corporal, com per exemple si el testador deixava una finca a Tici i Maevi
Per parts iguals, o bé els instituïa hereus per parts iguals. Per tant, les parts havien de ser ideals,

436 CÀNCER, Ob. cit. pars III, cap. XXII, num. 17.
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és a dir, es tractava de porcions intel·lectuals d'una cosa que encara no havia estat dividida437. A
continuació CÀNCER especificà cadascun d'aquests requisits :
Ir. La crida a la mateixa cosa. Si es cridava a coses diferents, CÀNCER entenia que no hi havia
conjunció. És a dir, als efectes del dret d'acréixer, no hi havia conjunció quan es deixés una finca
a Sei i una altra a Maevi, encara que les disposicions es fessin en la mateixa oració438.
2n. La crida a parts ideals d'aquesta mateixa cosa. La crida s'havia de fer a parts d'aquesta mateixa
cosa, però no a parts físicament separades o que es poguessin veure materialment, sinó a parts
ideals d'aquesta cosa, de tal manera que si les parts es podien percebre materialment, no hi havia
conjunció, i si no hi havia designació de parts sinó que es cridava a la cosa en la seva totalitat,
la conjunció seria real (i si la crida fos en la mateixa oració, la conjunció seria "re et verbis"439).

Per tant, d'acord amb aquesta opinió, estava clar que quan la crida es fes "ex aequis
portionibus", estaríem davant d'una conjunció "verbis tantum"440. Ara bé, CÀNCER va aclarir
expressament el cas dubtós en què en la mateixa clàusula es cridava a porcions intel·lectuals
separades de la mateixa herència, considerant que també hi havia conjunció "verbis tantum".
Efectivament, CÀNCER deia que quan s'instituïa un hereu en la meitat de l'herència, i uns altres
en l'altra meitat, hi havia conjunció "verbis tantum"441.
3r. La crida en la mateixa oració, entent-se que hi havia una única oració quan hi havia un sol
verb442, el qual no podia ser tàcit443. Per tant, només quan existien dos verbs "expressos" excloia

437 "Yerbalis coniunctio est, cum duo, velplures ad eandem rem sine haereditatem vocantur eadem orations,
portionibus cuilibet designatis, quo tamen ad oculum demonstran nequeant: veluti si sic testator disponat, Tiíio, &
Maeviofimdum lego aequis portionibus: vel Titium, & Maevium, aequis partibus haeredes instituo. Ecce quòdhic duo
vocantur adeandem rem. & haereditatem in eadem oratione, designatis partibus, quae tamen nonpossunt ad oculum
demonstrari"(C&NCER,Ob.iloc.cit.,núm.n°).

438 Per tant, CÀNCER negava que hi hagués conjunció verbal quan en una mateixa frase es cridava a coses
diferents, contràriament al que entenien BARTOLUS i alguns dels seus contemporanis, com MANTICA (si bé aquest
considerava que en aquest cas no procedia l'acreixement per la força de la conjunció). En el núm. 19 CANCER
assenyalava que "Dixi, adeandem rem, nam si diversa res esset non essent coniuncti, 1. huiusmodi, 96, §.quibus, de leg.
I designatis portionibus, quae ad oculum demonstran non possunt: nam si non designarentur partas, dicerentur re
coniuncti,ut not. in d.l. triplici. In súper dixi, si designatis partibus, quae ad oculum demonstrari non possunt, nam si
possunt demonstrari, tune non haber et locum ins accrescendi". \

439 "Estque ratio, quia si testator sic designasset partes, tune quaelibet pars sic desígnala, diceretur fundus
perse 1. recte dicimus, § fin ff. de verbor. signif. Et sic partes solum debent intellectualiter demonstrari, 1. Maevius, §.
duobus, de leg.l" (num. 20).

440 Joan MARTÍ MIRALLES, "El derecho de acrecer entre los llamados «ex aequis portionibus», Revista de
Derecho Privado, núm. 198, marzo 1930, pàg. 66, diu que, d'acord amb l'explicació de CÀNCER, la fórmula per parts
iguals és el supòsit clàssic i més freqüent de conjunció "verbis tantum", parlant fins i tot -pàg. 67-, de "fórmula tipo de
la conjunció verbal".

441 CÀNCER, Ob. i loc. cit., núm. 33: "...si dictum sit, Petrus ex dimidia, loannes, & Franciscus ex altera
dimidia haeredes sunto: loannes & Franciscus qui sunt re & verbis coniuncti, praeferuntur Peiró, qui verbis íantuni
estconiunctus".

442 CÀNCER, Ob. i loc. cit, núm. 21: "Dixi, in eadem orationenmiia idquodrelinquitur, sub único verbo debet
omnibus coniunctis relinqui, alias non adesset verbalis coniunctio..." f , /'

443 CANCER, Ob. i loc. cit., num. 22 i 23: "Infacti tamen contingentia dubitatum suit, on si sic testator
disposuisset, Petrum haeredem instituo, & ubi decedatsine liberis, dimidia pars dictae haereditatis perveniat inloannefl,
& alia dimidia in Franciscum : an loannes & Franciscus dicerentur verbis coniuncti: nam videntur hie duae orationes,
cum subintelligatur verbum (perveniat). Affirmative consului: e'o quod effec unius acius relinquendi, & per umcutn

verbum, & licet subintelligeretur tacite, id non attendi in coniunctione..."
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CANCER la unitat d'oració als efectes de la conjunció "verbis".

1 4.1.1.2.- La conjunció real com a atribució d'una mateixa cosa en diferents oracions
Tenien la consideració de "re coniuncti" els instituïts als quals se'ls deixava una mateixa

cosa de manera separada: "Re coniuncti dicuntur, quibus eadem res separatim relinquitur, ab
eodem testator e"444. Eren per tant els seus requisits :
lr. La crida a la mateixa cosa, a l'igual que en la resta de conjuncions, ja que si es cridava a

1 * 1 • • • ' 44Sdiferents coses no m havia conjunció .
2n. La crida a la totalitat de la cosa: el testador no assignava parts, sinó que aquestes es feien pel
concurs. Es cridava inicialment a la totalitat de la cosa, i si concorrien tots efectivament aleshores
es farien parts, que s'entendrien iguals446.
3r, La crida es feia "separatim", ja que si es feia en la mateixa oració la conjunció era "re et
verbis"447. Calia per tant diferents verbs: "fundum Seianum lego Petro, & eundem fundum lego

loanni".
4rt. Que la crida a la mateixa cosa es desprengués de l'expressa voluntat del testador, és a dir, que
no es fes d'una manera tàcita: "Quod vocentur de expressa defuncti volúntate ad eandem rem,
non tacita"44*. Calia, per tant, la referència expressa a l'objecte (universal o singular).

En definitiva, deia CÀNCER que "Ex his remanet expeditum, adesse realis coniunctionis,
tria requin: primum, quod eadem res separatim legetur : secundum, quod vocentur de expressa
defuncti volúntate, ad eandem rem, non tacita...Tertium, quod faciant sibi partes per
concur sum... & est necesseper concur sum aequas partes, & non dispares habeant.../f449

I.4.I.2.- La procedència o no del dret d'acréixer segons les diferents classes de conjunció
Segons CÀNCER, els conjunts feien seva la porció vacant per la pròpia força de la

conjunció, i mentre els conjunts "re et verbis" i els "re tantum" adquirien per dret de no decréixer,
donat que les parts es feien pel concurs, els "verbis tantum" adquirien per acreixement: "Ex
quibus colligo, inter verbis tantum coniunctos, habere locum ius accrescendi, inter re tantum
coniunctos, tus non decrescendi: sive ius non diminuendi, inter mixtim coniunctos similiter
habere locum ius non decrescendi, cum sibi faciant partes per concursum...'ASÜ Ara bé, en
l'herència també tenia lloc el dret d'acréixer entre els disjunts, ja que ningú no podia morir-part

444 CÀNCER, Ob. i loc. cit., núm. 28, inici.

Segueix dient CÀNCER, al núm. 28 que "dixi, eadem res, quonian in diversis rebus non dalur coniunctio".

CÀNCER, Ob. i loc. cit, núm. 29 diu que "His coniunctis re, nullae partes per testatorem assignantur, cum
. ln'iï° solidum cuique relinqui videatur: ut si dictum sit, fundum Seianum lego Petro, & eundem fundum lego loanii,

floc costí, Petrus & loannes ad integrum fundum censentur vocati: per concursum autem faciunt sibi partes. ..Ideòque
munt sibi paries per concursum: quiacúm dubium esset, an testator solidum cuique dare voluisset, & si partes, utrum

Wales, out inaequales, & ideo súper isto dubio les statuit, ne haeres circa eandem rem, bis gravetur, ut si omnes
inclinant ad rem, aequaliter admittantur".

447 r\ • '
< n i » Dixi separatim, hoc est, in diversis orationibus, quia si in eadem oratione essent coniuncti re & verbis"
(CANCER,OÒ.//oc .c ,v.,núm.28).

449

450

' CÀNCER, Ob. i loc. cit., núm. 30.

CÀNCER, Ob i loc. cit, núm. 30.

CÀNCER, Ob. i loc. cit, núm. 31.
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testat i part intestat: "In haereditatibus tomen, licet in diversis orationibus simus institute, &
partes à testatore sint distinctae expressim, àdhuc est locus iuri accrescendi, nam in
haereditatibus, etiam inter omnino disiunctos est locus iuri accrescendi: & hoc, ne quis decedat
pro parte testatus, & pro parte intestatus..."451

1.4.1.3.- La preferència entre conjunts
CÀNCER no tractà abastament la qüestió de la preferència entre conjunts. Simplement

es limità a fer-se ressò de la preferència dels conjunts "re et verbis" sobre els "verbis tantum"452,
i a plantejar el tema de la concurrència entre conjunts "re tantum" i "verbis tantum", donant dues
possibles solucions -la preferència en favor dels "verbis tantum" i la la igualtat entre ells-, però
sense decantar-se per cap d'elles453.

1.4.2.- L'opinió de Josep FINESTRES I DE MONSALVO
Josep FINESTRES I DE MONSALVO454, exposà de manera àmplia el règim de la

conjunció. Jurista de l'Escola de Cervera, va rebre principalment l'influència dels juristes,
francesos de l'Escola Culta (CUJACIUS i DUARENUS entre d'altres).

1.4.2.1.- Les classes de conjuncions
Respecte al concepte de les diferents classes de conjuncions, FINESTRES va seguir la

tripartido tradicional. Cal advertir que referia el règim a la institució d'hereu, i ho als llegats,
a.) La conjunció "re tantum" la definí dient que: "Re tantum conjuncti dicuntur, qui ad eandem
hereditatem, sive rem, diversis tamen orationibus vocantur, veluti «Titius heres esto : Sejus heres

1 CÀNCER, Ob. i loc. cit, núm. 32.
452 CANCER deia que si el testador feia la següent disposició "Petrus ex dimidia, loannes & Franciscus ex

altera dimidia haeredes sunto", aquests dos últims, que tenien la consideració de conjunts "re et verbis", es preferien al
primer, que era conjunt "verbis tantum", de tal manera que si Franciscus repudiava la seva part acreixia a loannes, no
a Petrus: "Consideranlur tamen in haereditatibus coniuncliones, ad hunc effectum* ut cum plures sunt instituti, ¡lli in Iure
accrescendi praeferantur, qui suní inter re^oniunctiores. Unde stat, quad si dictum sit, Petrus ex dimidia, loannes, & Franciscas ex altera
dimidia haeredes sunto: loannes & Franciscus qui sunt re, & verbis coniuncti, praeferunlur Peiró, qui verbis tantum est coniunctus. Ei
sic si Franciscus repudiat, eiits pars accrescit loanni, &nonPetro" (Ob. i loc. cit, núm. 33).

453 Com diem, CÀNCER no es pronunciava, sinó que es limitava a fer-se ressò de dues opinions, la que entenia
que tenia preferència el conjunt "verbis tantum" ja que formava entre els conjunts un soleos o una única persona, i la
que no establia cap preferència entre ells. Deia CÀNCER (Ob. i loc. cit., núm. 34 i 35) que "Si tamen inter haeredes
concurrant, aliqui coniuncti verbis tantum, alii re tantum; utrum alií aliis praeferantur in controversiam deductum vidí:
ut si quis instiíuat Titium, & Seium, aequis partibus, haeredes, & deinde in alia oratione simpliciter Caium haeredent
instituat, Titius & Seius sunt verbis coniuncti: & Caius est illis re coniunctus...si contingut Titium suam paríem
repudiaré, quis in ea praeferretur, Seius, qui est ei verbis coniunctus, aut Caius^qui est re coniuctus. Et sic videbaW
dicendum, quod Seius, eò quod verbis coniuncti reputantur unum corpus, & una eadem persona, 1. plane, I pruner^
in fin. de legat. 1,1. única, § hoc autem varié, C. de caduc, tollend. Vertías tamen est, quod neuter alteri praefertur, cuffl
lege cautum non reperiatur, quod una coniunctio sicfortior alia : &pro ista parte facit text. optimus in I si itaqtlis

heredes, ubi sic habetur, si ita quis haeredes instituerit, Titius haeres esto, Caius,& Maevius ex aequis partibus haeredes
sunto, quamvis syllaba coniunctionem faciat, si quis tamen ex his decedat, non alteri soli pars accrescit, sed omnibus
cohaeredibuspro haereditariisportionibus. Et istam sententiam irfexpresso probat PAUL. DE CASTR. in I.
de legat. 2; BART., BALD. & commun. Doctor, in 1. si quis heres, ff. de haered. instituen. & gloss, ordin. in § si
res, Instit. de legal, & ita teñe, licet non definí, qui velint coniunctum verbis tantum praeferri coniuncto re tanlin» •

454 Josephus FINESTRES ET DE MONSALVO, Praelectiones Cervarienses cit., cap. XI, pàg. 420 i s.
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55- Per tant' contràriament al que feien CANCER i BELLONUS, no exigia que la crida a
la mateixa cosa es desprengués de la voluntat expressa del testador.
K ) Quant a la conjunció verbal, donà una definició semblant a la de CANCER en el sentit
d'exigir la crida a diferents parts d'una mateixa cosa: "Verbis conjuncti sunt, qui in eadem
nropositione, sed divisispartibus vocantur: ut «Titius, & Sejus heredis sunto aequis partibus»".
Deia que en aquest cas no hi havia conjunció real, ja que inicialment existia separació de parts456,
c) I si es prescindia de la designació de parts, com si es deia per exemple "Titius & Caius
heredes sunto ", tot i que aquestes parts poguessin aparèixer en la ment del testador, donat que
no eren expresses, la conjunció era "re et verbis"457, que segons assenyalava FINESTRES era la
que tenia lloc entre aquells "qui ad eandem rem eadem oratione sine expressa mentione partium
vocantur", i tant si estaven cridats a tota l'herència com solament a una part d'ella458.

1,4.2.2.- La procedència o no de l'acreixement
En relació als efectes de la conjunció, FINESTRES s'ocupà amb detall de la discutida

qüestió de si entre els conjunts "verbis tantum" tenia lloc el dret d'acréixer. Després de fer-se
ressò de les discrepants opinions doctrinals459, i d'exposar els arguments citats pels autors en

455 FINESTRES, Ob. cit., cap. XI, núm. 15.
456 FINESTRES, Ob. cit., cap. XI, núm. 16.
457 FINESTRES, últ. ob. i loc. cit.; "Verbis conjuncti sunt, qui in eadem propositione, sed divisis partibus

vacanlur: ut Titius, et Seius heredes sunto aequis partibus: qui ideo videntur non esse re conjuncti, quia separatas ab
¡nitio partes habent, d. L.89. Quid, si omissa partium assignatione scripserit solum testator: Titius, et Caius haeredes
sunto, an & ita verbis tantum, non re conjunctos dicemus? Id quidem affirmatpost Veteres nonnullos JO. ÀLVAR,
QUEVETIUS Quaest. lur, lib. 2, cap.2, nam etsi partes non sint expressa; tacitè tamen subintelluguntur ex mente
testatoris, qui hereditatem relinquit duobus eadem oratione; adeoque semissem utrique, non solidum, § siplures 6. Instit.
<k Hered. instit. Nimirum sibi persuadeí ingeniosus Ule scriptor, ordine proponi exempla triplicis generis conjunctorum
in d. L. 142. de Verb. Sign, atque illud, Titius, Maeviusque heredes sunto, pertinere adverbis tantum conjunctos. Venim
JAC. CUIACIUS ad eandem I. 142 nihil delirius esse ait illorum sententia, qui hanc legern exsequiputant caetera
propositas divisionis genera, praeter re & verbus simul conjunctorum. Plane QUEVETII opinionem evertit, vel Ule
versiciilus, qui exemplum, de quo disceptamus, anteceditproximè: «Nec dubium est, quin conjuncti sint, quos nominum,
nicomplexus jungit» quae pura puta deflnitio est re & verbis conjunctorum"

458 FINESTRES, Ob. Hoc. cit., núm. 17, deia que "Hi enim, ut de ipsisjam loquamur, dicuntur, qui ad eandem
t'em eadem oratione sine expressa mentione partium vocantur: quibus proinde eiiam debetur primum exemplum d. 1.
W, ifTitius et Maevius ex parte dimidia heredes sunto»: In quo Titus & Maevius non in universam hereditatem vocantur,
hoc est, quisquam in semissem hereditatis, sed in eadem dimidiam tantum concursu inter eos dividendam: adeoque in
ga dimidia sunt conjuncti & re, & verbis. Supponi namque oportetpraeter has duos aliumfuisse heredem scriptum: alias
'""" m<Hus essetpeculiaris effectus conjunctionis, de qua solum in heredum institutionibus disputanpotest respectu
praelattonis. Integra ergo institutions formula haefuit: «Sempronius heres esto. Titius et Maevius ex parte dimidia
w«fos sunto». Titius, inquam, & Maevius re conjuncti sunt, quina sine parte ad eandem partem vocantur; &pariter

<*> quia eodem verborem complexujunguntur. Voluit nimirum Paulus ostendere aeque re & verbis conjunctos esse,
in partem dumtaxt hereditatis vocantur, ac qui in totam hereditatem, dummodo utrobique id fiat sine expressione
mm. Quod si Sempronius non esset adjectus, proculdubio viderentur Titius & Maevius vocati singuli in diversos

I ,®ei' ** non in unum coacti, nee re conjuncti. CUIC. in Çomm. addL. 142. Eiiam re & verbis conjunctos in eadem
^ o esse Maevium & Titium in hac institutione: P. Maevius, L. Titius heredes sunto: Sempronius ex parte dimidia
ui j°' e^au^us d. L. 142. In eadem, inquam, dimidia, quia adjectio Sempronii instituti ex parte dimidia facit,
lib "> Ottlr *estator voluisse in reliquam aliam dimidiam cogeré Maevium & Titium. Vid. DUAREN. de lur. adcresc.
K¿ Cap'9 ei 12-' GOVEAN. de lur. adcresc. num. 19; BACHOV. in CM. err. Fabri de. 100. err. 10. ANT. FABRUM
in,. d Valent- EP'st- exercit. 2; BELLON. de lur.adcresc. cap. 5, quael 22, num.5; SANTOLAR. Interpr. lib. 1,

23. A ULISIUM Tract, de Legat. pag. 365".

Als num. 37 i 40 citava, respectivament, els autors favorables i contraris a la procedència de l'acreixement.
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favor de la procedència de l'acreixement460, es manifestà contrari a la dita existència de
l'acreixement entre els conjunts "verbis tantum": "inter heredes verbis tenus conjunctos non esse
locum iuri accrescendi"461, basant-se principalment en qué el testador no els havia cridat
inicialment a la totalitat, sinó a parts separades d'una mateixa cosa462.

No obstant, FINESTRES assenyalava una sèrie d'excepcions a la regla general de la
improcedència de l'acreixement entre els conjunts "verbis tantum":
la. La primera excepció derivava de la vigència de la regla "nemo pro parte", de manera que si
tots els hereus tenien la consideració de conjunts "verbis tantum", el dret d'acréixer havia de tenir
lloc de manera forçosa entre ells463. L'acreixement tenia lloc en virtut del principi "nemo pro
parte", i no per la força de la conjunció.
2a. I, segonament, també tenia lloc el dret d'acréixer entre els conjunts "verbis tantum" a
conseqüència de l'existència del que FINESTRES anomenava una "duplici conjunctlone ", que
suposava una nova institució respecte a la mateixa porció assignada separadament a cadascun
dels conjunts "verbis tantum". Era per exemple el cas en què el testador, després d'haver instituït
hereus A i B per parts iguals (A i B eren per tant conjunts "verbis tantum") instituïa hereu a C.
A i B ja no eren simplement conjunts "verbis tantum", sinó que a conseqüència del nomenament
de C com a hereu passaven a tenir també la consideració de conjunts en la cosa. La possible
separació inicial de parts que existia entre A i B desapareixia pel fet de nomenar-se un tercer
hereu en la totalitat, i s'admetia l'acreixement entre ells464.

460 Als núm. 37 a 39, entre els quals podem citar els següents:
- la Lex re coniuncti (D.32.89), ja que si aquesta Llei examinava la qüestió de la preferència dels conjunts "verbis
tantum", era perquè tenien dret a l'acreixement (núm.3 8);
- que els conjunts "verbis" eren considerats com una única persona (núm.39);
- que el D.50.16.142 els considerava conjunts (núm.39);
- que de D.28.5.66 es desprèn que hi ha conjunció si aquesta és la voluntat del testador (núm.39).

461 FINESTRES, Ob. i he. cit., núm.40.
462 Assenyalava FINESTRES, Ob. i loc. cit., núm. 41, justificant la seva opinió, que "...Ius adcrescendi inter

conjunctos regulatur à mente testatoris, volentis portionem deficientem uniprae alio adquirí: at manifestum est, nolle
testatorem cum, cui certam ac definitam paríem hereditatis reliquit, aliquid ultra earn paríem capere; adeoque nihil ei
adcrescere potest, art. L. Facía 63, §. si sub conditione 7. ad CS Trebel. sed aliïs, quos in ipsa re conjunxit. Nec dixerit
quispiam, paries à testatore nonfuisse divisas: nam licet divisae nonfuerint verbis, aequis ex partibus; ita lamen
distinctae fuerunt, ut non eadem singulis pars, sed alia, atque alia datafuerit. Partes igitur testator dedil pro indiviso
quidem, sed nihilominus diversas, & distinctas. Praeterea toties ius adcrescendi esse, quoties duorum autplurium, qui
ab initio solidum habuerunt, concursu partes flunt, deducitur ex L. Neratius 3. de Usufr. adórese. L. 34. § ult. et duab.
seqq. ad legem Aquil. Verbis autem conjuncti non ab initio habent solidum, sed semper partes L.89. de Legat. 3. à
testatore illis verbis adsignatas, aequis partibus: indeque ius adcrescendi ínter verbis coniunctos cessaré debet, cum
per illudsolidum haber ent". '

463 Deia FINESTRES (Ob. Hoc. cit., núm. 37) que "...si omnessint verbis,solum conjuncti, veluti: Titius, Cate,
Maevius, Sempronius aequis partibus heredes sunto, dubium nullum est, iure adcrescendi in deftcientis paríem venire
aequis partibus, cum singuli aequo inter se conjunctions iure utantur: & ad earn venirent necessitate iuris, ne testator
pro parte intestatus maneret L. 7. de Reg. lur. etiam si id máxime prohibuisset..." En conseqüència, per aquesta raó no
procedia el dret d'acréixer entre els conjunts "verbis tantum" en els llegats, ja que en aquest cas la porció vacant no
s'atribuiria als hereus intestats sinó que subsistiria en poder del gravat. Segui dient FINESTRES que "...Secus esset in
legatis, quae ex volúntate testatoris adcrescunt, vel cessante adcretione manem penes heredem..."

464 FINESTRES (Ob. i loc. cit., núm. 43 i 44) posava els següents exemples: "Examinemusjam quibus casibus
verbalis conjunctio pro duplici habenda sit, ut ad ius adcrescendi proficiat. Id accidit, cum verbis prius conjuncti,
propter adjectionem tertii, coguntur in eandem portem. Exemplum esto, quod afferíur à PAULO in d.L. 142. de verb.
sign. Testator ita heredes instituït: L. Titius, P. Maevius ex parte dimidia heredes sunto. En institutos singulos exporte
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1 4 2.3.- La preferència entre conjunts
FINESTRES tractava particularment la qüestió de la preferència entre conjunts en aquest

darrer cas apuntat, és a dir, quan concorrien conjunts "verbis" i conjunts "re", i la vacant es
nroduïa en algun dels conjunts "verbis". La qüestió que es plantejava en la doctrina era si existia
un acreixement preferent entre els conjunts "verbis", o si no existia cap preferència. D'acord amb
el que s'acaba de dir -que en aquest cas els conjunts "verbis" passen a tenir la consideració de
conjunts "re", i per tant tindran dret a l'acreixement, el que no aconseguirien per la seva simple
qualitat de conjunts "verbis"-, FINESTRES entenia que no es donava cap preferència entre les
diferents classes de conjunts465.

Per altra banda, i d'acord amb l'opinió de la generalitat de la doctrina, FINESTRES
afirmava la preferència dels "re et verbis" sobre els "re", de manera que si el testador deia
"Primus & Secundus heredes sunto, Tertius heres esto", si no adquiria Primus, la seva part anava

dimidia hereditatis, sive ex iota hereditate aequispartibus, ideoque verbis tantum conjunctos. Adiicitpostea testator:
Sempronius ex parte dimidia heres esto. Nunc certèpropter adjectionem Sempronü, Titius & Maevinsjam re & verbis
conjuncti videntur. Cur ita? Nimirum, quia qui inspecta prima dispositione habituri erant singuli semissem hereditatis,
propter adjectum Sempronium coguntur ambo in eundem semissem qui uni initio datus videbatur (núm. 43).

Secundum haec explicandus est difficilis sensus PAULI in d. L.89, de Legat. 3 versió. Si vero verbis,
dissentientium ACHILLE, qui male habuit Veteres interpretes, & transversos egit Recentiores; ac dicendum, accipi
deberé de conjunció verbis, re autem non, in simplici legati datione, aut etiam (ut quod de legatariis docet Paulus, ad
heredes procudamus) in dus institutione, qui tamen ob adjectionem alternis in totam hereditatem vocati, evadit postea
quasi re etiam conjuncíus sit: veluti, Primus, et Secundus aequis partibus heredes sunto: Tertio heres esto. Ita qui verbis
solum in prima dispositione erant conjuncti, mox inspecto exitu videntur conjuncti etiam re. De simili conjunció
intelligendus est PAULUS dum eum re conjuncto praeferri sentit. Ita post GOVEANUM in Animad, cap. 6. ANT. FABER
Decad. 49. err. 7. AULISIUS d. tract.de Legat, pag.380. SAM. DE COCCEIJ. Civ. controv. de Iure adórese, qiaest.
4. post. tit. de Legat. Immo ea adjectio Tertii non solumfacit, ut verbis conjuncti, censeantur conjuncti re, sed etiam ut
illi, qui ne quidem verbis conjuncti sunt, postea re conjuncti intelligantur, ut in hoc legato apudL. Maevio 41. de Legat.
Z «Maevio fundi paríem dimidiam, Seio paríem dimidiam do lego. Eundem fundum Titio lego»: ubiprorsus disjunctos
Maevium & Seium re mox conjungit Titius cui totusfundus legatur. Unde, si Seius decesserit, pars eius utrique adcrescit,
(¡uía cum separatim & partes fundi, & totusfundus legatus sit: necesse est, ut ea pars, quae cessat, pro portione legati
citique eorum, quibus fundus separatim legatus est, adcrescat, utibi doceí JA VOLENUS. aliter BACHOV. ad Trent!,
vol.2part. 1 disp.3 tb.3 lit.H. PINELL. Select, lib.2 cap. 18 num.7 seqq. Simile exemplum omnino disjunctorum in
hereditate, qui postea alterius adjectione in rem conjunguntur, dabit PAULUS in d. L.I 42. in fin. de Verb. Sign."
(m'im.44).

465 FINESTRES es basava en D. 28.5.66 ("Si ita quis heredes instituerit: «Titius heres esto, Caius et Maevius
«equis ex partibus heredes sunto»; quamvis «et»syllaba coniunctionem facial, si quis tamen ex his decedat, non alteri
soli pars accrescit, sed et omnibus coheredibus pro hereditariis portionibus, quia non íam coniunxisse quam celerius
wxisse videatur"), que establia expressament que l'acreixement tenia lloc en favor de tots els hereus, ja que es
considerava que amb la institució per parts iguals l'únic que es feia era designar-los més breument. FINESTRES (Ob.
1 >oc. cit, núm 51, pàg. 441, respecte a l'exemple abans exposat) deia que "Quidsi defwiat unus ex verbis tantum
e°njimctis, veluti, si en exemplo adducto adjiciatur, Quintus, et Sextus aequis ex partibus heredes sunto, decedat
Quintos? Putat CUIACIUS Observ. lib. 14. cap. 34. quem sequitur THOM. PAPILLONIUS. delur. adórese, circa fin.
* AULISIUS d. tract, de Legat, verms esse soli Sexto adcrescere, quasi videatur testator eos non frustra conjunxisse;

non verbis tantum, sed etiam re conjuncti habeantur: unde & pro una persona habentur. Quodfacilius procederé
laetur in proposito exemplo, ubi testator Quintum & Sextum aequis ex partibus, sed sine parte scripsit heredes, ideoque
"totam hereditatem aequis partibus generaliíate verborum eos vocavit; sed in minorem paríem coguntur propter alias,

f" wstituíi fuere. Secus vero existimandum esset, si testator ex certa parte, v.g. ex quadrante, aequis partibus,
siitiiisseí: hoc enim casu ex voluntati testatoris nemo ex illis ultra sescunciam quidquam habiturus esset. Aliud

endumforet, si intelligeretur testator non eos conjungendi gratia, sed celerius loquendi ita heredes scripsisse per d.
"e Hered. instit. nam ómnibus pro proporíione hereditaria adcrescerit: verum in exemplo proposito vix intelligi

est propter íam diversas species conjunctorum".
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a Secundus, no a Tertius466. Ara bé, per a l'existència de la preferència, la vacant s'havia de
produir en algun dels conjunts "re et verbis". FINESTRES deia que si la part que quedava vacant
no era la dels conjunts "re et verbis", sinó la dels conjunts "re tantum", és a dir, si es disposava
que "Primus & Secundus heredes sunto, Tertius heres esto, Quartus heres esto", si el que
repudiava o premeria era Tertius, la seva part acreixia als altres tres, ja que Primus i Secundus,
respecte a Tertius, eren simplement conjunts "re tantum"467.

Igualment, FINESTRES assenyalava la preferència dels cridats de manera col·lectiva, en
base a què "agnati collective» nomine vocati unum peculiare corpus constituunt, & pro una
persona habentur"46*.

1.4.3.- El règim de les conjuncions segons la doctrina catalana dels segles XIX i XX
anterior a la Compilació

Durant la segona meitat del segle XVIII i fins a l'aprovació de la Compilació, a Catalunya
se seguia aplicant en aquesta matèria el Dret romà, en virtut del sistema de fonts establert a la
Constitució de 1599, en vigor segons la Compilació de 1704. Els Decrets de Nova Planta no
varen suposar l'abolició del Dret civil català, sinó únicament la paralització de la producció
legislativa pròpia. I tampoc la publicació del Codi civil representà la substitució del Dret anterior,
sinó que el Codi civil únicament hauria de regir com a dret supletori en defecte del Dret supletori

466 FINESTRES, Ob. i loc. cit., núm. 48 (pàg. 439): "...Ponamus testator ita dixisse: Primus et Secundos
heredes sunto. Tertius heres esto. Deficiente Primo soli adcrescit Secundo re & verbis conjunció, non Tertio, qui re
tantum conjunctus est defunció Primo".

467 FINESTRES, Ob. i loc. cit., núm. 50: "Quodsi deficiat re conjunctus, eius partió tam re & verbis, quam
solum re conjunctis adcrescit; sive, ut loquitur Justinianus, tam disjunctis, quam conjunctis: quia quantum adportionem
deficientis attinet, omnes aequè disjunti sunt. Exemplum esto Primus, et Secundus heredes sunto. Tertius heres esto.
Quartus heres esto. Primus & Secundus, qui inter se sunt mixtim conjuncti, cum Tertio tamen, & Quarto disjunctis, sunt
solum conjuncti re: ideoque mortuo, out repudiante Tertio, aequo iure admittuntur ad eius portionem Primus, Secundus,
& Quartus; ita tamen, ut nonplus auferant ambo conjuncti, quam disjunctus, quiapropter unitatem sermonispro uno
habentur L. Plañe 34. de Legat. 1. Paradoxon mihi videtur quod in legatisper vindicationem tuetur BYNKERSHOEK,
scilicet, inter re conjunctos non dan ius adcrescendi; dan inter verbis conjunctos: quod an & in portions, hereditatis
vacante admitteret, nescio: idcertè repugnaret Justiniano in d. L. únic. §10".

tes FINESTRES (Ob. i loc. cit., num. 49, pàg. 439 i 440) ja establia la preferència dels cridats d'una manera
col·lectiva, en considerar que tenien una conjunció més forta que la resta, de manera que els així cridats s'entenia que
constituïen una única persona. Així, per exemple, en la disposició "Titius, Seius,Agnati mei heredes sunto", si quedava
vacant la porció d'un dels fills, aquesta porció anava als altres fills, excloent Titius i Seius: "Quamvis autem milla major
sit conjunctio, quam mixta, quae & re, & verbis sit, accidit tamen aliquando, ut eorum, qui mixtim conjuncti sunt, units
alterí praeferatur ob id quid fortiori vinculo cum deficiente sit adstrictus, veliiti, si quídam collective vocentur, alii
tantum copulative, ut in hoc exemplo: Titius, Seius, et Agnati mei heredes sunto': nam quia agnati collectivo nomine
vocati unum peculiare corpus constituunt, &pro una persona habentur, L. si nepotes 7. de Collat, saque de cansa in
unam portionem veniunt, quae in exemplo proposito esttriens, L. interdum 13. inprinc. deHered. instit. L. Si quis Attio
7. de Usufr. adórese, ideo uno ex agnatis deficiente, caeteri agnati excluso Titio & Seio, iure adcrescendi gaudent.
DUAREN. de lur. adérese, lib.2. cap. 9. CUIAC. ad L. Si duobus 16 de Legat.l. ídem evenire dicendum est, si testator
scribat: Titius cum filiis suis, et Sempronius heredes mihi sunto, ut in L. ult. vers. Alia, Cod. de Impub. et al. substit
Quamvis enim omnes inter se sint mistim copulati; tamen cum Titius & eiusfllii sint magis conjuncti, quia in unum
semissem vocantur, d. L. ult. propterea uno ex eis deficiente, reliqui iure adcrescendi veniunt soli, excluso Sempronio.
Praelatio, qua mixtim conjuncti gaudent, daíur etiam verbis conjutíctis, cum eorum conjunctio pro duplici habettir ex

mente testatoris, secundum ea, quae supra addiiximus ex GOVEANO & alus ad interpretationem L. 89 de Legal-3• «
inde ait ibi Paiilus, magis esse, ut conjunctus (verbis scilicet, qui ex accidenti censetur mixtim conjunctus, & a"
differentiam re tantum copulati, qui disjunctis saepe did solet, vocatur simpliciter conjunctus) praeferatur ac potio>
sit".
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català. Per tant, en matèria de dret d'acréixer, davant la falta de disposicions pròpies, s'havia
d'aplicar el règim romà de les conjuncions. Per això, es farà referència a les opinions doctrinals
del moment respecte a les classes, significat i efectes de les conjuncions.

Abans, no obstant, cal assenyalar que a Tortosa s'aplicava el Codi dels costums de
Tortosa, que sí regulava l'acreixement.

1,4.3.1-- La conjunció en el Codi dels costums de Tortosa
El Codi dels costums de Tortosa -promulgat oficialment entre 1277 i 1279- feia

referència tant al dret d'acréixer entre hereus com entre legataris.
a) A l'acreixement entre hereus s'hi referia el Cost. III, de la Rúb. 5a. -En qual manera sienfeyts
hereus- del Llibre sisè, segons la qual "Si dos hereus opus son establits en un testament: e la un
mor ans queprenga la heretat: o la heretat no pot o no deu pendre: o no la vol pendre, la part
que a eyl deuïa pertayner es de sos cohereus: ço es a saber daquels qui en aquel testament o
darrera voluntad ensems ab eyl son establits hereus... "469 OLIVER interpretava aquest costum
assenyalant que perquè actués el dret d'acréixer calia, a més del fet que un dels cohereus no volés
o no pogués acceptar l'herència, "Que los herederos hayan sido instituidos en el mismo
testamento (conjunción verbal)", i "Que hayan sido instituidos sin señalamiento departes"470.
Observem que OLIVER equipara institució conjunta ("ensems") a la conjunció "re estricta" ("sin
señalamiento de partes"), i la conjunció que ell anomena "verbis" suposa una identitat de
testament, i no de cláusula.
b) I en relació a l'acreixement entre legataris, el Costum VI de la Rúb. De les lexes qui seran
feytesper lo testador, deia que "Alguna cosa que sia lexada a dos o a plus conjunctament, ço
es a saber en aquesta manera, a. P. e a. R. leyx un catiu o cavall, o altra cosa assignada, los
legataris deuen aquela cosa rebre, mas si la un daquels legataris la sua part pendre nou vol:
aqiielapart se creyx a altre collegatari seu; Alio meteysfes en totes coses que conjunctament
son lexades a alguns". Per tant, també requería la crida conjunta per a la procedència de
l'acreixement, però sense especificar qué s'havia d'entendre per conjunció, si bé de l'exemple
proposat es desprenia que es feia referència a la crida a la mateixa cosa en idèntica oració i sense
assignació de parts.

1.4.3.2.- La diversitat d'opinions doctrinals respecte al règim romà de les conjuncions
En la resta del Principat s'aplicava el Dret romà en aquesta matèria. I la doctrina catalana

uels segles XIX i XX anterior a la Compilació, discrepava també en relació a l'abast i als efectes
ue la conjunció "verbis tantum", si bé podem dir que en general adoptava una posició clarament
restrictiva. Així, no s'admetia, en general, l'acreixement entre els instituïts en porcions separades
"tot i que fossin intel·lectuals- d'una mateixa cosa. El dubte estava respecte a si la institució "ex

d
 469 Vegeu-la a Ramon FOGUET, José FOGUET MARSAL, Victor CO VÍAN i Juan J. PERMANYER, Código
e las Costumbres escritas de Tortosa, Imprenta Querol, Tortosa, 1912, pàg. 319.

j Bienvenido OLIVER, Historia del Derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia. Código de las costumbres
km°\tOSa> ̂ omo m Imprenta de Miguel Ginesta, Madrid, 1879, pàg. 55 i 56. Reprodueixen literalment aquesta opinió,
Knc i C°m a S6Va> Víctor PEDRET Y TORRES, Enrique OLIVER RODRÍGUEZ i Juan TORRES BALLESTÉ, a

'°pedia Jurídica Española, Tomo primero (veu acrecer), Francisco Seix editor, Barcelona, pàg. 533.
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aequis portionibus" donava lloc a l'acreixement.

a) Alguns autors l'admetien, si bé en base a l'assimilació a la conjunció "re et verbis". En aquest
sentit, MARTÍ I MIRALLES partia d'un concepte diferent de la conjunció "verbis tantum" que
el que tenia la doctrina clàssica catalana. MARTÍ I MIRALLES, contradint l'opinió de CÀNCER,
entenia que "los conjuntos llamados por cuotas o partes intelectuales, aun cuando pueden
calificarse, como en realidad se han calificado, de conjuntos «verbis tantum»y disyuntas en la
cosa, son, en realidad, conjuntos «re et verbis»411, mentre que serien conjunts "verbis tantum"
els totalment disjunts en la cosa. Entre aquests no hi hauria dret d'acréixer per la força de la
conjunció, sinó que a aquests efectes s'equiparaven als disjunts, per la qual cosa no tindria lloc
l'acreixement entre legataris conjunts "verbis tantum", però sí entre els hereus a conseqüència de
la vigència del principi "nemo pro parte"472. En canvi, quan se'ls cridava a parts iguals indivises
o a quotes intel·lectuals, sí hi havia acreixement a conseqüència de la seva consideració com a
conjunts "re et verbis"473.

Per tant, MARTÍ I MIRALLES se centrava en un problema de terminologia, però
concedia l'acreixement als per la majoria de la doctrina denominats conjunts "verbis tantum": no
solament els cridats "ex aequis portionibus", sinó també en general els instituïts en quotes
intel·lectuals de la cosa474.

471 J. MARTÍ I MIRALLES, a "El derecho de acrecer entre los llamados «ex aequis portionibus», a Revista de
Derecho Privado, mar/o 1930, pàg. 70, citant BONFINI. No obstant, Franciscus Antonius BONFINIUS, De iure
fideicommissorum, Tomus primus, Venetiis, MDCCXLI (1741), Apud Nicolaum Pezzana, Titulus I, appendix adDisput,
XX, núm. 100 i 101, pàg. 87, recull el concepte tradicional de conjunció, i no és per tant correcte el que diu MARTÍ I
MIRALLES: "Tertia denique species conjuncíionis, quam alií verbalem, & realem simul, alií mixtant nimcupant, illa
estj per quam duo, velplttres ad unicam rem, única oratione simul, & insolidum invitantur: alias enim, si non ad eandem
rem, sed ad diversas invitarentur, neutiquam possent re coniuncti appellari: sic eíiam, tibi diversis orationibus
vocarentur, non utique re, & verbis, sed re tantum conjuncti essent: quemadmodum pariter, si non in solidum, sed
distributispartibus vocati forent, non re & verbis, sed verbis tantum dicerentur conjuncti".

472 Així ho exposà MARTÍ I MIRALLES en un treball anterior, "Notas sobre el derecho de acrecer", Revista
de Derecho Privado, diciembre de 1925, pàg. 369_ i s.

473 Assenyala MARTÍ IMDRALLES ("El derecho de acrecer..." cit, pág. 70) que "...en esta intrincada materia,
la principal dificultad queda reducida a una cuestión de palabras, según sea el sentido en que se emplee o que se
atribuya a la frase «conjuncti verbis tantum», ya que resulta esta frase de un doble significado: uno que se refiere a la
mera unión o conjunción en las palabras, pero con disyunción completa en la cosa, y en estos casos los conjuntos,
evidentemente, no tienen derecho de acrecer; y otro, el que se refiere a los llamados por porciones iguales indivisas
o cuotas intelectuales, cuya forma de llamamiento era para algunos determinante de una disyuntiva real, pero paro
otros lo ha sido de una verdadera conjunción en la cosa dejada, teoría que ha llegado a predominar, no sólo
últimamente en el ámbito del Derecho modernamente codificado, sino que también con anterioridad, en el de la
legislación intermedia que sigue rigiendo en Cataluña".

474 Amb anterioritat, FALGUERA (Felix María FALGUERA, Apuntes de Notaria, Biblioteca del estudiante
de Barcelona, Barcelona, 1871, pàg. 440 i 441), si bé de manera certament confusa, havia admès l'acreixement
entre els instituïts per parts iguals. FALGUERA referia l'acreixement per conjunció només als llegats, ja que entre els
hereus entenia que l'acreixement operava en virtut no de la conjunció sinó del principi "nemo pro parte". Respecte als
llegats deia que "Para que tenga lugar el derecho de acrecer, se requiere que los colegatarios estén unidos o
conjuntos". I respecte a què s'havia d'entendre per conjunts, afirmava que "Conjuntos son los llamados á una misma cosa.
Los conjuntos pueden serlo en la cosa, en las palabras y mistamente. Conjuntos en la cosa son cuando se les deja tino
cosa en diferentes proposiciones, también suelen llamarse disgustos; ejemplo: Lego la casa que tengo en la calle w
Fernando á Juan. Lego la misma casa que tengo en la calle de Fernando á Pedro. Conjuntos en las palabras es citando
se les deja una cosa en una misma proposición, esto es, cuando están unidos con la conjunción "y"; ejemplo: Lego U>
casa que tengo en la plaza de S. Jaime á Juan y á Pedro en partes iguales. Conjuntos mistamente ó re et verbis, e
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h) Però la gran majoria de la doctrina -per la influència de la Pandectística i en contra de l'opinió
de CÀNCER- negava l'acreixement entre els instituïts en parts iguals, entre ells els dos autors
nue es varen ocupar en respectius dictàmens de manera monogràfica de la qüestió: ALMEDA
Y ROIG475, i TRÍAS I GIRÓ476.

ALMEDA Y ROIG parteix de la base que, perquè hi hagi acreixement, cal que una
mateixa cosa hagi estat llegada "in solidum" a dues o més persones, "de manera que toda la cosa
haya sido concedida á cada uno «tota legata singulis data esse»ypor su concurso se hacen las
partes «concursu partes fieri»". En conseqüència, existirà acreixement entre els conjunts "re",
siguin "re et verbis" o "re tantum", però no entre els conjunts "verbis". I faltarà la conjunció "re"
quan el repartiment o la divisió de la cosa el faci el testador, i no sorgeixi en virtut del concurs.
D'aquesta manera, la utilització de la fórmula "per parts iguals" o equivalents implica que el
llegat s'ha fet amb assignació de parts distintes, i per tant s'exclou la conjunció "re" i
l'acreixement477.

I, per la seva banda, TRÍAS I GIRÓ, arribava a la mateixa conclusió utilitzant idèntics
raonaments. Després d'afirmar que els conjunts "verbis tantum" eren els instituïts amb designació
de parts, tant si es feia amb individualització de les parts, com mitjançant la fórmula general per
parts iguals478, i partint de la base que la conjunció exigia una crida a la totalitat479, afirmava
TRÍAS I GIRÓ la incompatibilitat entre conjunció i assenyalament de parts, ja que "si el testador
en l'ordenació mateixa de les clàusules estableix ja divisió, o distribució, de parts entre les
persones cridades a una mateixa cosa, és evident que la divisió, o distribució, no's produeix pel
inevitable de la col·lisió, sinó per la mateixa expresa disposició del testador", per la qual cosa
no existia acreixement entre els conjunts "verbis tantum"480.1 deia que no podia servir en defensa
del punt de vista contrari que, si les parts que s'expressen són iguals, el resultat és el mateix que
quan no es fan parts, cas en què les parts es manifesten tàcitament amb la mateixa enumeració
de les persones, donat que "tractant-se, com es tracta, d'una institució tan subtil com és el dret
d'acréixer, en el que la llei, devant d'una dificultat d'interpretació, s'atén al formulisme de les

cuando se les deja una misma cosa y en una misma proposición; ejemplo: Lego la casa que tengo en la calle de
Fernando á Juan y á Pedro " (FALGUERA, Ob. cit., pàg. 410 i 411). S'observa per tant que, en les definicions que dóna
FALGUERA, no diferencia la conjunció "verbis" de la "re et verbis", ja que en tots dos casos es dóna la conjunció "i".
'•a diferència es treu de l'exemple que proposa, en afegir-se a la conjunció "verbis" l'expressió "per parts iguals".

475 Joaquín ALMEDA Y ROIG, Dictamen, publicat a laRJC, tom 9,1903, pàg. 95 a 110, especialment les pàg.
'08 a 110.

476 Joan de Déu TRIAS I GIRÓ, "Inexistència del dret d'acreixer en el llegat «verbis tantum», sots la fórmula
Per «parts iguals»", a Dictàmens de Don Joan de Déu Trias i Giró, Imprenta Casanovas, Barcelona, 1923, pàg. 53 a 63.

77 ALMEDA, Ob. cit., pàg. 109, qui afegeix que la simple utilització pel testador de la frase "es repartirá",
Aplica atribució de parts, i per tant atribució d'objectes diferents i en conseqüència inexistencia de conjunció "re".

478 Ob. cit, pàg. 55.

"Té lloc la conjunció, quan s'institueix o es llega, la totalitat a cada un dels hereus, o llegataris, i de manera
" e s> de fet es divideix l'herència, o el llegat en parís per a cada un, és per raó del concurs o col·lisió de les seves
<"*»"(Ob. cit., pàg. 57).

48° Així ho deduïa de D. 31.2.20, D. 28.5.63, D. 32.89, D. 28.5.66, D. 7.2.1.pr., i es feia ressò del caràcter
ACTA*8" de la díta °piní0 dins la doctrína moderna> citant> ORTOLAN, MACKELDEY, MAINZ, SERAFINI i
i s s ) AS> si bé assenyalava també l'opinió en contrari d'altres autors, com VINIUS i HEINECCI (Ob. cit., pàg. 57
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paraules'**1.
I a la mateixa conclusió arribaven BORRELL I SOLER, i ELÍAS-FERRATER482, els

quals, respecte a la preferència entre conjunts, assenyalaven la preferència dels "re et verbis", de
manera que si concorrien legataris d'una i altra classe, si faltava algun dels "re et verbis", acreixia
la seva part als legataris d'aquesta espècie, i només quan faltessin aquests entrarien els "re
tantum". En canvi, si faltava algun conjunt "re tantum", la seva part acreixia a tots els altres
conjunts, fos quina fos la seva classe483 .

1.4.3.3.- Els projectes privats d'apèndix
Els projectes privats d'apèndix tampoc no seguien una posició unifqrme respecte al

règim de les conjuncions, particularment en relació a la conjunció "verbis tantum". Cal tenir en
compte que, respecte als hereus, tots els projectes partien del caràcter necessari de l'acreixement,
de manera que aquest tenia lloc tant en favor dels conjunts com dels disjunts. Per tant, la
conjunció únicament era requisit essencial per a l'acreixement entre legataris, mentre que en
relació als hereus el que determinava era únicament una preferència dels conjunts envers els
disjunts.

1.4.3.3.1.- El projecte de I1 ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA
El Projecte de l'ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA484 seguia l'opinió més

restrictiva de la doctrina catalana del segle XIX, negant l'acreixement per conjunció quan
s'haguessin fet parts, fossin intel·lectuals o materials, a diferència de l'art. 983.2 Ce,
Efectivament, després d'establir-se que no regien a Catalunya, entre d'altres, els articles 982 i 983

4B1 Ob. c;ï.,pàg. 59.
482 ELÍAS i FERRATER (Ob. cit., pàg. 760 i s.) referien el règim de les conjuncions exclusivament als llegats,

basant-se bàsicament en textos del Digest. Després d'establir com a regla general que "Cuando una misma cosa se ha
legado conjuntamente a varios legatarios, tiene lugar entre ellos el derecho de acrecer", analitzaven quan s'entenia
llegada una cosa conjuntament, limitant-ho als supòsits de la conjunció "re et verbis" i "re tantum", excloent per tant els
"verbis tantum coniuncti". Efectivament, hi havia disposició conjunta només quan es llegava una mateixa cosa a varis
legataris, ja en una sola disposició (en el sentit de clàusula) "sin señalarles la parte dividua de cada uno", ja en
disposicions diferents. Però en qualsevol cas s'exigia que no s'haguessin assenyalat parts. I, per la seva banda, BORRELL
I SOLER, en relació als legataris, feia la següent distinció: "Es diuen «conjuncti re» els legataris als quals es deixa una
cosa sense distinció de parts, i «conjuncti verbis» els que són cridats junts, dins d'una mateixa clàusula. Es dieiin
«disjuncti re» aquells als quals es deixen parts distintes o independents d'una cosa', i «disjuncti verbis», els cridats
separadament". Respecte als conjunts "verbis tantum", després de confessar que "és qüestió difícil la d'establir la
distinció" \ de fer-se ressò de la S. de 13 de novembre de 1914 (Barcelona) segons la qual la conjunció "verbis tantum"
només es diferenciava de la "re et verbis" en ésser més explícita, i de l'opinió clàssica que la referia a la institució per
parts iguals, assenyalava que per a la seva determinació calia atendre en primer lloo a la voluntat del testador (BORRELL
I SOLER, Ob. cit., pàg. 298 i 299). Limitava el dret d'acréixer als "conjuncti re" respecte als llegats. Deia BORRELL
I SOLER (Ob. cit., pàg. 299 i 300) que "En canvi, entre legataris «disjuncti re»mai no es dóna el dret d'acréixer, perquè
la porció llegada a cadascú, o l'adquireix ell o caduca a favor del substitut o de l'herència; però no a favor dels altres
legataris, que no tenen res de veure amb la porció caducada. La seva situació és comparable amb porcions de gas
recloses en recipients distints; si s'escapa el gas d'un recipient, el contingut en els altres recipients no va a omplir el
buit: serà l'aire el que hi entrarà". En relació als hereus afirmava que sempre tenia lloc el dret d'acréixer, però no per
la força de la conjunció, la qual únicament establia una preferència en favor dels "re et Verbis" i els "re tantum", Per

aquest ordre (Ob. cit., pàg. 516). /
483 ELÍAS-FERRATER, Ob. i loc. cit.
484 ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA, Proyecto de Apéndice del Código Civil para Cataluña,

Barcelona, Tipografía la Académica de Serra Hermanos y Rusell, 1896.
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(V485 preveia un règim similar per a hereus i legataris, derivant l'única diferència de l'aplicació

als primers del principi "nemo pro parte".
Quant als hereus, l'article 110 disposava que el dret d'acréixer tindria lloc entre els hereus

instituïts sense determinació de parts, ja en la mateixa o en diferents clàusules (conjunts "re et
verbis" i "re tantum"). Ara bé, a conseqüència de l'esmentat principi d'incompatibilitat, també
podia tenir lloc entre els hereus instituïts amb assenyalament de parts, si bé quedarien rellegats
respecte dels conjunts en la cosa. I dins d'aquests conjunts, tenien preferència els "re et verbis"
sobre els "re tantum"486.

Pel que fa als legataris, l'article 114 exigia la crida a una mateixa cosa sense designació
departs, ja en la mateixa o en diferent clàusula. Per tant, no admetia tampoc entre els legataris
la conjunció "verbis tantum tradicional" ("re ampliada" segons el Codi civil), de manera que la
institució "per parts iguals" implicava disjunció, a conseqüència de la inaplicació de l'art. 983.2

Ce487.

1.4.3.3.2.- L'avantprojecte ALMEDA-TRÍAS
L'avantprojecte ALMEDA-TRIAS488 va admetre l'acreixement per conjunció respecte als

conjunts "verbis tantum"489. Malgrat l'exclusió de l'aplicació de l'art. 983 Ce490, l'art. 247 concedia
el dret d'acréixer als legataris cridats "a una misma cosa, sin designación de partes reales, ya en
una misma cláusula o frase, ya en cláusula o frase distinta"^91. El precepte entenem que s'havia
d'interpretar en el sentit de l'existència d'acreixement entre els conjunts "re", fossin "re et verbis"
o "re tantum", així com també els conjunts "verbis", que eren els cridats a parts intel·lectuals de

485 Article 107: "No regirán en Cataluña los artículos 982, 983, 985 y 986 del Código civil".
486 Article 110: "En la sucesión testamentaria, el derecho de acrecer se realizará con sujeción á las siguientes

reglas:
la. Cuando todos los herederos aparezcan instituidos del mismo modo, la por don del que falte acrecerá á los demás
por igual si la conjunción se hubiese hecho por el testador sin determinación de partes, ya en una misma cláusula, ya
en cláusula distinta; ó en la proporción en que viniesen llamados á la herencia, si cada uno la tuviese determinada.
2a, Cuando todos los herederos no aparezcan instituidos del mismo modo, la porción vacante se aplicará en esta forma.
Si perteneciese á quien estuviese instituido con otros en una misma frase y sin determinación departes, sólo acrecerá
à los conjuntos con él. Si perteneciese á quien estuviese instituido en frase o cláusula separada y en el todo de la
herencia, ó bien en conjunción con otro ú otros, pero con parte determinada, acrecerá entonces á todos los demás
herederos sin distinción; entendiéndose, con todo, como formando una sola persona los que estuviesen unidos en una
misma frase y sin determinación departes",

487 L'art. 114 deia que : "Para que tenga lugar el derecho de acrecer entre los colegatarios ó cousufructuarios,
es preciso que éstos estén llamados sin designación departes, ya en una misma cláusula o frase, ya en cláusula o frase
"istinta. Si faltase uno que estuviese unido con otro u otros en una misma cláusula ó frase, la porción vacante solo
«crecerá á los conjuntos con él. Si faltase uno que estuviese llamado en frase separada, su parte acrecerá á todos los
demás en proporción de lo que tuvieron primeramente".

488 Joaquín ALMEDA, Martín TRÍAS Y DOMÈNECH, Ante-proyecto de apéndice del Derecho catalán al
•oaigo civil, Imprenta Casa provincial de Caridad, Barcelona, sense data.

En contra de la interpretació que del règim romà de les conjuncions va fer un dels seus redactors, Joaquín

490 Art. 239: "No regirán en Cataluña los arts. 982, 983, 985y 986 del Código civil".

, ,, I l'article 246 deia que "Para los efectos del derecho de acrecer, no se conceptúan colegatarios los que
esen de recibir una misma cosa, sin indicación de partes, pero a cargo de dos o más herederos individualmente

'gnados. Tampoco se considerarán colegatarios los que hubiesen sido llamados en diverso acto de última voluntad".

169

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



la cosa i, tot i la redacció del precepte, en una mateixa clàusula. Efectivament, l'expressió "sín

designación de partes reales" permetia considerar conjunts els cridats a parts intel·lectuals de la
cosa, si bé plantejava la qüestió de determinar si es referia només als instituïts per parts alíquotes
(fórmula "per parts iguals" o similar), o també als cridats a parts separades no determinades
físicament.

En relació als hereus -respecte als quals l'acreixement era necessari, simplement
s'establien unes regles de preferència segons l'existència o no conjunció, i la classe d'aquesta
concedint preferència als conjunts "re et verbis" sobre els altres492.

1.4.3.3.3.- L'avantprojecte ROMANÍ-TRÍAS
L'avantprojecte ROMANÍ-TRÍAS493 concedia l'acreixement per conjunció als instituïts

"sin especial designación departes". En base a la remissió a l'art. 983 Ce, els instituïts en parts
iguals o expressió similar es consideraven conjunts494. Per tant s'admetia, si bé de forma indirecta,
la conjunció "verbis tantum tradicional" per donar lloc a l'acreixement495.

492 L'article 242 establia que : "En la sucesión testamentaría, el derecho de acrecer se realizará con sujeción
a las siguientes reglas :
la. Todos los instituidos singularmente en la herencia adquirirán a prorrata la porción del que falte o repudie.
2a. Cuando el testador, distribuyendo la herencia en partes distintas, asignando dentro de una misma cláusula o frase,
alguna de ellas a varios herederos, la falta o repudiación de cualquiera de éstos producirá el derecho de acrecer,
únicamente a favor de los demás conjuntos, entre quienes se distribuirá a prorrata.
3a. Si en el mismo caso de distribución en partes distintas, faltase o repudiase la herencia quien estuviese llamado
singularmente a una parte, la porción vacante acrecerá por porciones, a prorrata, formando una sola persona, a los
efectos del reparto, los que estuviesen llamados en una misma frase o cláusula.
4a. Cuando el testador hubiese asignado una misma porción a distintos grupos de herederos, si faltasen todos los que
constituyen uno de los grupos, serán preferidos, en la porción vacante, los que constituyen el otro u otros grupos
llamados a la porción, y se distribuirá entre ellos a prorrata.
5a. El que hubiese sido instituido solamente en una cosa determinada, no percibirá la porción o porciones vacantes sino
en defecto de otro heredero".

493 Francisco ROMANÍ Y PUIGDENGOLES, Juan de Dios TRÍAS Y GIRÓ, Anteproyecto de apéndice al
Código Civil para el Principado de Cataluña, Barcelona, Hijos de Jaime Jepús, Impresores, 1903.

494 L'article 805.1 del Projecte deia que : "La acrecían se verificará por el orden establecido en las siguientes
reglas:
la. Si ocurre la vacante en la parte de un heredero llamado conjuntamente con otros solo acrecerá á los herederos
conjuntos, quienes sucederán en la acrecían por partes iguales. Se reputan conjuntos los llamados á una misma porción
ó dentro de una misma cláusula, sin especial designación de partes con arreglo al art. 488 de este Apéndice y al 983
del Código civil". I, respecte ais legataris, l'art. 808 establia que "Tiene también lugar el derecho de acrecer entre los
legatarios llamados á una misma cosa cuando vaca la parte de alguno de ellos, con arreglo á lo establecido en el
artículo 804 de este Apéndice y mediante además una de la siguientes condiciones: 1a Que la misma cosa haya sido
legada en distintas disposiciones á dos ó más legatarios. 2" Que hayan kido llamados(dos o más legatarios
conjuntamente á una misma cosa en la forma dicha en la regla 1"del art. 8Ú5 de este Apéndice".

I el citat art. 488 establia que "Cuando se instituyan sinfijadión de partes heredemos conjuntos y otros
disjuntos, cada grupo de. los primeros recibirá una parte igual á la de cada uno de los segundos, salva siempre la
intención del testador. Cuando el testador nombre unos herederos individualfnente y otros colectivamente, como si
dijera «Instituyo por mis herederos á N y á N y á los hijos de N» los colectivamente nombrados se considerarán
conjuntos entre si". /

495 Contràriament a l'opinió manifestada respecte al règim romà per un dels redactors de l'apèndix, Juan de Dios
TRÍAS (el que no necessàriament suposa una contradicció, sinó simplement que es va preferir aplicar el règim del Codi
civil abans que el del Dret Romà).
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i 4.3.3.4.- El projecte PERMANYER-AYATS
Finalment, el projecte PERMANYER Y A Y ATS496, va ser l'únic que d'una manera clara

abordar la qüestió de manera detallada, resolent els principals dubtes que es plantejaven, si
bé a costa d'una molt casuística i llarga regulació.

Respecte als hereus, establia la preferència dels conjunts sobre la resta497, considerant com
conjunts els cridats sense designació de parts, i reproduint l'art. 983 Ce respecte a què s'havia

d'entendre per designació de parts498.
Era en la regulació de l'acreixement entre legataris quan l'esmentat Projecte aclaria

decididament els supòsits en què la designació de parts impedia o possibilitava l'acreixement,
establint les següents regles:
I a Existia acreixement entre els conjunts "re et verbis" (cridats en una mateixa clàusula sense
designació de parts) i els instituïts en parts alíquotes (conjunció "verbis" tradicional), tant si se'ls
cridava a la totalitat de la cosa com a una fracció d'ella499.
2a. També existia acreixement entre els conjunts "re tantum", és a dir, els cridats a la mateixa
cosa en diferents clàusules500.
3a, En canvi, no hi havia acreixement entre els instituïts en quotes separades del llegat, fossin o

496 Juan J. PERMANYER Y AYATS, Proyecto de Apéndice al Código Civil, Barcelona, Imprenta de la Casa
Provincial de Caridad, 1915.

497 Article 1255 : "En la sucesión testamentaria acrece a todos los herederos a prorrata de su respectiva
participación en la herencia, si todos fuesen conjuntos o todos viniesen llamados sin designación de partes a la totalidad
de la herencia; y tan sólo a los conjuntos en la porción hereditaria en la que esté comprendida la parte vacante, si dicha
porción se hubiere dejado a varias personas conjuntamente, o sea sin designación especial departes.

Si la parte vacante no se hallare en conjunción con el resto de la herencia, acrecerá también a los demás
herederos proporcionalmente a sus respectivas partes".

498 Art. 1256: "Se entenderá hecha la designación por parte sólo en el caso de que el testador haya determinado
expresamente una cuotapara cada heredero. La frase «por mitad, o por partes iguales» u otras que, aunque designan
parte alícuota no fijan ésta numéricamente o por señales que hagan a cada uno dueño de un cuerpo de bienes separado,
no excluyen el derecho de acrecer".

499 Deia l'art. 1259.1,2,4 que: "En caso de quedar vacante un legado, la cosa objeto de él acrece por regla
general al heredero o a las otras personas a cargo de quienes venga impuesto en proporción a la parte de herencia que
respectivamente les corresponda. .

Pero, si se ha legado una misma cosa a varios colegatarios, la parte de herencia de ellos que quede vacante
acrece a favor de los demás, con sujeción a las siguientes reglas: 1" Si se ha legado una misma cosa en totalidad a
varios colegatarios conjuntamente en una sola cláusula sin designación de partes o por partes alícuotas, la parte
vacante de cualquiera de ellos acrece a los demás en proporción a la parte que respectivamente les corresponda.

2" Si se ha dejado una fracción de una misma cosa a varios colegatarios conjuntamente en una misma
clausula, sin designación departes o por partes iguales, la parte vacante de cualquiera de ellos acrece a los conjuntos
de dicha fracción con exclusión de los legatarios de las demás fracciones. Así, por ejemplo, si el testador dice: lego tal
cosa a A, ByC, en una mitad por partes iguales entre ellos, y la otra mitad a D, en caso de que quede vacante la parte
de A acrecerá dichaparte a By a C por partes iguales con exclusión de D. Si queda vacante toda la fracción, acrecerá
esta, o no, a los legatarios de las demás fracciones con sujeción a las reglas que siguen.

4a Si la legado la misma cosa a varias personas conjuntamente en una misma cláusula sin designación de
Portes, o diciendo por partes iguales, como por ejemplo si dice simplemente, lego la cosa tal a A, By C, o si dice lego
Q cosa tal a A, By C por partes iguales, en estos casos, si queda vacante una de ellas, acrecerá también a la parte de
os demás, de conformidad con la regla anterior.

seo jn^. se ^a legado en cláusulas distintas la misma cosa a diversas personas como por ejemplo, si dice el
eslador. lego la cosa tal a A; luego en otra cláusula dice, lego la misma cosa a By luego en otra dice, lego la misma
OSa °Cse entenderá legada a todos por partes iguales; y si falta uno de los legatarios o por cualquier causa deja de

eptar el legado, su parte acrece por igual a los demás.
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no iguals, com si es deia per exemple "Llego la meitat de la cosa a A i l'altra meitat a B"501.
4a. Els conjunts cridats en la mateixa clàusula -sense designació de parts ("re et verbis") o per
parts iguals ("verbis tantum")- tenien preferència respecte als cridats en una clàusula diferent ("re
tantum"), quan el que quedés vacant fos la porció d'algun dels instituïts en la mateixa clàusula.
Si la porció vacant es produïa en un dels conjunts "re tantum", no hi havia preferència, si bé la
distribució es feia no per persones, sinó per grups (tenint en compte que, als efectes de la divisió
cada clàusula es considerava un grup)502.

Així doncs, en línies generals, el sistema era molt similar al del Codi civil, en el sentit de
la insuficiència de la conjunció "verbis" per sí sola per donar lloc a l'acreixement, i l'admissió de
l'acreixement respecte als cridats per parts iguals o fórmula similar.

1.4.4.- La regulació de la conjunció en la Compilació i en els seus precedents
El règim romà de les conjuncions, d'acord amb la intepretació que d'ell feia la doctrina

i la jurisprudència, era el que es va aplicar fins a la Compilació de 1960, que substituí el Dret
històric pel recollit a la Compilació. S'ha observat la discrepància entre l'opinió de CÀNCER
(ampliadora respecte a l'àmbit i efectes de la conjunció "verbis"), i la de FINESTRES i la majoria
de la doctrina catalana dels segles XIX i primera meitat del XX, molt més restrictiva. Els
diferents projectes d'apèndix i compilació varen intentar aclarir què s'havia d'entendre per crida
conjunta, intents que, com veurem, no quedaren reflectits en la redacció de la Compilació.

501 Efectivament, l'art. 1259, en la seva regla 5°, va tenir la virtut d'establir clarament la solució per al cas en
què s'instituïa en quotes separades de la cosa, negant la procedència de l'acreixement: "Si se ha legado la misma cosa
a varias personas en la misma cláusula o en cláusulas diversas, designando la parte de cada uno, sea igual o desigual,
como por ejemplo, si dice el testador: lego a A la tercera parte de la cosa tal; lego a B otra tercera parte de la misma
cosa y lego a C la tercera parte restante de la misma cosa, o si se dice lego tal cosa a A en cuanto a una tercera parte,
a B en cuanto a otra tercera parte, yaCen cuanto a la tercera parte restante, en estos casos no hay derecho de acrecer
entre ellos, y si queda vacante imaparte será de pertenencia del heredero o herederos". I, d'acord amb aquesta idea,
si queda vacant la porció dels instituïts separadament, i existeixen conjunts "re tantum", aquests, i no els instituïts
separadament, tindran dret a l'acreixement. Estableix la regla setena que "Y si la misma cosa se ha legado a varias
personas, en una misma cláusula con designación departes, y luego en cláusulas distintas se ha legado a otras personas
como si dice el testador: lego la cosa tal a A, B y C, en razón de una tercera parte a cada una de ellas y luego en
cláusula separada dice: lego la misma cosa a D; y luego en otra cláusula, lega la misma cosa a E, en este caso, si queda
vacante la parte de A, estaparte, al contrario de lo que se dispone en la regla anterior, no acrece a los demás legatarios
de la misma cláusula, o sean By C, sino que acrece a los otros legatarios, o sean D y E; y, si queda vacante la parte
de cualquiera de éstos, acrece dichaparte, de conformidad con lo establecido en dicha regla anterior, a todos los demos
legatarios y en la misma proporción que en aquélla queda establecido". ' \ I

502 6" Si en una misma cláusula se ha legado una cosa conjuntamente a varios herederos sin designación de
partes, o por partes iguales, y se ha legado la misma cosa en cláusulas distintas a otras personas,^ queda vacante lo
parte de alguno de los legatarios conjuntos, acrecerá ésta a los demás colegatarios conjuntos con exclusión de los de
las demás cláusulas; y, si queda vacante la parte de alguno de los de las demás cláusulas, acrecerá a todos los demás
colegatarios, sin excepción, a prorrata de la parte de la cosa que'respectivamente les corresponda; asi, por ejemplo,
si el testador dice; lego la cosa a A, By C por partes iguales, luego en cláusula distinta dice, lego la misma cosa a u,
y luego en otra cláusula, dice, lego la misma cosa a E, en caso de que quede vacante la parte de A, acrecerá la parte
aByaC, con exclusión de D y E; y en caso de que quede vacante la parte D, acrecerá ésta parte en cuanto a una nula»
a A, By C por partes iguales entre ellos, y en cuanto a la otra mitad a E".
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i 4 4.1.- El règim de la conjunció en els precedents de la Compilació
Tret de la Memoria de DURAN I BAS503, en la resta de projectes oficials d'apèndix i

0 es contenien disposicions, més o menys aclaridores, sobre el concepte de crida
conjunta als efectes de l'acreixement.

1 4.4.1.1.- La conjunció en el projecte d'apèndix de 1930
En el projecte d'apèndix de 1930 (arts. 331 i 359)504 no es dóna un concepte clar de

conjunció, però de la seva regulació es pot deduir un concepte amplíssim de conjunció "re",
amplitud que fa innecessària la conjunció "verbis". Aquesta no tenia la suficient força com per
concedir l'acreixement quan no hi havia conjunció "re", si bé en relació a l'herència el dret
d'acréixer es produïa igualment en base al principi "nemo pro parte".
a) És en relació als llegats -respecte als quals l'acreixement no era necessari"- on es pot apreciar
el veritable significat i la força de la conjunció als efectes de l'acreixement. El règim era el

següent:
- s'admetia la conjunció "re estricta", que tenia lloc quan vàries persones eren cridades "respecto
de una misma cosa sin designación departes entre ellas" (art. 331.1 Pr. 1930). Eren conjunts
"fe" tant si estaven cridats en la mateixa clàusula ("re et verbis") com en diferents clàusules ("re
tantum"). La rellevància de la disposició en la mateixa clàusula estava en la preferència que es
tenia respecte als "verbis disjuncti". Deia l'art. 331.2 Pr. 1930 que "Si alguno de los colegatarios
deja de percibir la parte que le corresponde, ésta acrece a los colegatarios que además de ser
llamados a la misma cosa lo hayan sido en la misma cláusula. Si no los hay en la misma
cláusula, acrece a todos los colegatarios llamados a la misma cosa"505.
• es contemplava també una conjunció "re ampliada", en reconèixer l'art. 331.3. inici que
"Asimismo tiene lugar el derecho de acrecer entre los colegatarios por partes alícuotas de una
misma cosa". El precepte admetia l'acreixement quan la crida es feia "per parts iguals", "per
meitats" o fórmula similar, i el negava en canvi respecte als cridats a diferents coses. El dubte
es plantejava respecte a l'assignació de parts separades -no física, sinó intel·lectualment- d'una
mateixa cosa ("la meitat a B i l'altre meitat a C"). L'argument per entendre que hi havia
acreixement es trobava en la proporcionalitat establerta a l'art. 331.3 fin: "...pero en tal caso
(acreixement entre els col·legataris instituïts en parts alíquotes d'una mateixa cosa) deben
percibir la parte del legado vacante en la proporción en que habían de percibir el legado". Si
fes parts no eren separades, era difícil trobar una fórmula que permetés la distribució de l'objecte
únic en parts desiguals. Ara bé, de la tradicional restricció del concepte de "designació de part
alíquota" a la fórmula "ex aequis portionibus" o similar, així com del fet de no existir cap

503 La Memoria de DURAN I BAS no contenia en el seu articulat disposicions relatives al dret d'acréixer. Això
et>ia motivat, segons deia l'autor, pel fet que el Dret de Castella -en aquella època el Codi civil- estava basat en una sèrie

matèries de Dret successori -dins les quals s'hi trobava el dret d'acréixer-, en les regles romanes, a l'igual que el català,
P na qual cosa no es veia convenient introduir cap especialitat. Aquella normativa (la romana) "por su bondad intrínseca

P°r su fácil aplicación aún en nuestros días, pueden convertirse fácilmente en reglas de derecho común" (Ob. di,
v io< iyj),

j,. L'Avantprojecte d'apèndix de 1931 va regular la qüestió de manera similar a la del Projecte de 1930 ais arts.
485 (llegats) i 313 (hereus)

El precepte no aclaria si els instituïts en la mateixa clàusula s'havien de considerar com un sol divisor.
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referència a la identitat de cláusula (conjunció "verbis"), entenem que el Pr. 1930 no permetia
l'acreixement entre els instituïts en parts separades d'una mateixa cosa. D'altra manera -en no
exigir-se, com diem,la conjunció "verbis"- podria existir acreixement en casos de disjunció total
("Llego la 1/4 part a B. Llego les 3/4 parts a C").

b) Pel que fa a la regulació de la conjunció entre els cohereus, l'art. 359 Pr. 1930 es limità a
establir la preferència dels "conjunts" sobre la resta de cohereus (que malgrat ser "disjunts" també
podien acréixer en virtut del principi "nemo pro parte" establert a l'art. 268.1 Pr. 1930). Deia l'art.
359.1 inici que "Cuando el testador no ha dispuesto de toda la herenciay cuando alguno de los
herederos directos o fideicomisarios válidamente instituidos no puede o no quiere adquirir la
parte de herencia que se le ha deferido, ésta acrece a los demás coherederos, y con preferencia
a los llamados conjuntamente con él". Però no s'aclaria qué s'havia d'entendre per "cridats
conjuntament", sinó que es deia simplement que "entre los del mismo grupo se divide en
proporción a su respectiva parte, y si no son instituidos por grupos, se divide por partes
proporcionales a su participación en la herencia" (art. 359.1 Pr. 1930).

En definitiva, en el Projecte d'apèndix de 1930 la conjunció "verbis" no tenia autonomía,
sinó que simplement atorgava una preferència quan anava unida a la conjunció "re".

1.4.4.1.2.- La "crida conjunta" a la Llei de Successió Intestada de 1936
Tot i tenir per objecte la regulació de la successió intestada, la Llei de successió intestada

de 1936 també es va referir a l'acreixement entre hereus testamentaris. L'art. 3.1 LSI 1936 deia
que "Quan resti vacant la por ció deixada a algun dels hereus testamentaris, aquesta porció, a
manca de substitut, passa als restants instituïts, amb preferència entre ells, als cridats
conjuntament amb el titular de la porció vacant"506. Per tant, a diferència del que succeïa respecte
a la porció no disposada, que es deferia als hereus intestats -trencant per tant principi "nemo pro
parte", que no regia en la dita Llei507-, quan algun dels hereus testamentaris no arribava a ser-ho,
la seva porció, si no se li havia designat substitut, passava als altres hereus testamentaris, amb
preferència per als "cridats conjuntament amb el titular de la porció .vacant". Però la LSI 1936
no aclaria què s'havia d'entendre per crida conjunta, ni tan sols si havia de tractar-se d'una crida
"re", o era suficient una conjunció "verbis". En atorgar la conjunció una simple preferència,
semblava que qualsevol modalitat de conjunció podia donar lloc a aquesta l'acreixement. La no
distinció entre "acreixement" i "incrementado" feia innecessari el concepte de conjunció. Així,
per exemple, tant si es deia "Institueixo hereus A, B i C", com si s'afegia "Institueixo hereus A,
B i C per parts iguals", o "Institueixo hereus A, B i C en la tercera part de l'herència a cadascun ,

506 La redacció definitiva, conseqüència d'una esmena signada pels senyors Vallès i Pujáis, Carreres i Artau,
Duran i Ventosa, i Rovira i Roure, era molt més aclaridora que la del text presentat: "Si el testador només deixa una paí'1

alíquota de l'herència als que institueix hereus, i resta vacant la porció d'algun d'ells, aquesta porció, a manca «<•
substitut, passa als restants instituïts; amb preferència entre effs, ais cridáis conjuntament amb el titular de lapoM"
vacant". Vegeu Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya;'àe\ dimecres dia 17 de juny de 1936, pàg. 4696.

507 L'art. 2.1 LSI 1936 deia que "Quan la institució d'hereu feta pel causant comprèn solament unapart alíqií0<a

de l'herència, la part no disposada és deferida als hereus per intestat".
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o importava -en aquests dos darrers casos- si els instituïts hereus eren conjunts "re" o conjunts
"verbis", ja que, si algun d'ells no arribava a ser hereu, s'havia de cridar als altres. Més dubtós

dia ser el cas en què cridant-se a diferents hereus a porcions separades de l'herència, alguns
d'ells estessin institutïts en la mateixa clàusula, com per exemple si es digués: "Institueixo A en
I 1/4 part de l'herència. Institueixo B i C en la quarta part a cadascun. Institueixo D en la quarta
part de l'herència". Tots ells eren "disjunct! re" i "disjunct! verbis", excepte B i C, que eren
"conjunct! verbis" en estar instituïts en la mateixa clàusula. El dubte que es plantejava era si,
faltant B o C, la seva part passava a tota la resta d'hereus, o el conjunt "verbis" tenia alguna
preferència sobre la resta. D'acord amb l'art. 3.1 LSI 1936, es podia entendre que entre B i C hi
havia una crida conjunta -en no especificar-se la modalitat de conjunció- i per tant existia
preferència entre ells a l'hora de l'acreixement.

1.4.4.1.3.- El Projecte de Compilació de 1955
El Projecte de 1955 constitueix el precedent de la normativa del Codi de Successions508.

Després d'establir a l'art. 504.1 que "Instituidos conjuntamente dos o más herederos, aunque no
fuere en la misma cláusula u oración, si por cualquier causa alguno de ellos no llega
efectivamente a serlo, su cuota hereditaria vacante acrecerá a los demà, a menos que el testador
hubiera prohibido el derecho de acrecer... "509, va dedicar un precepte específic a determinar quan
hi havia conjunció. L'art.505 establia que "Se entenderán «constituidos >?w conjuntamente varios
herederos en una misma herencia, si el testador omite toda asignación numérica de partes, y
también cuando la indicación de partes alícuotas coincide con la división en cuotas que
procederá en el supuesto de que dicha indicación se hubiera omitido. Igualmente se entenderá
respecto de los herederos instituidos en una cuota aparte de herencia, o en una misma cláusula
u oración. Salvo que el testador conceda el derecho de acrecer, éste no tendrá lugar si en
diferente cláusula u oración asigna individualmente a cada heredero una parte alícuota y
tampoco si el heredero no llega a serlo por nulidad y revocación de la institución"5^. La
replació d'aquest projecte -segons la versió publicada a la RJC- ha estat la que ha passat, amb
unes mínimes variacions, al Codi de Successions, per la qual cosa una anàlisi detallada del
significat d'aquesta norma es farà quan s'estudïi el règim vigent. No obstant, cal fer una breu
referència al significat de l'art. 505 Pr. 1955, que podem sintetisar en les següents característiques

Amb anterioritat, el Projecte de 1952 havia regulat la qüestió d'una manera similar a la del Projecte de 1930,
«neisarts. 346 (llegats) i 372 (hereus).

509 En aquest precepte coincidien la redacció de la V.O. i la de la RJC.
5I° Es tracta sens dubte d'un error de transcripció, ja que és evident que ha de dir "instituidos". No obstant, tant

«edició d'Ed. Ariel, com en l'esmena núm. 97 al Pr. CDCC, es parlava de "constituidos".

, _ 5" Segons la redacció de la RJC, que en aquest article era lleugerament diferent a la de la V.O., en la que
«ablia que "Se entenderán instituidos conjuntamente varios herederos en una misma herencia, no sólo cuando el
odor omita toda asignación numérica departes, sino también cuando la indicación de partes alícuotas se haga en
Jorina que simplemente implique la misma división en cuotas que procedería en el supuesto de que tal indicación
miera omitido. Igualmente se entenderá respecto de los herederos instituidos en una misma cuota o parte de
«Cí« o en una misma cláusula u oración. Salvo que el testador conceda el derecho de acrecer, éste no tendrá lugar

noli ente °^attsl^a u oración asigna individualmente a cada heredero imaparte alícuota, y tampoco si el heredero
e&Q a serlo por nulidad de su institución o por revocación de la misma".
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bàsiques512:
la. L'existència d'acreixement quan hi ha conjunció (art. 504.1 Pr. 1955). Efectivament, l'art.
504.1 Pr. 1955 deia que tindria lloc el dret d'acréixer entre els "Instituidos conjuntamente". El
precepte, que en principi podria referir-se a qualsevol modalitat de conjunts (tant "re" com
"verbis" i, en el primer cas, tant respecte a tota l'herència com a una quota d'ella) sembla limitar-
se només als conjunts "re" respecte a tota l'herència, quan tot seguit parla de "aunque no fuere
en la misma cláusula u oración", al·ludint a la conjunció "re", sigui "re et verbis" o "re tantum"
(la institució conjunta en la mateixa quota requereix identitat de clàusula, és a dir, sempre és "re
et verbis"). I així ho confirmà l'art. 505.1 Pr. 1955, que completant l'art. 504.1, explicitava
l'objecte que aquest article havia silenciat: "se entenderán instituidos varios herederos en una
misma herencia... "No obstant, com tot seguit es veurà, l'acreixement també es produïa entre els
conjunts "verbis", art. 505.1.II fin.

2a. S'admet tant la conjunció "re" com la conjunció "verbis" com a generadores de l'acreixement:
a) La conjunció "re" es pot referir tant a tota l'herència com a una quota d'ella:
- L'admissió de la conjunció "re" sobre l'herència resultava de l'art. 505.lJ.pr. "Se entenderán
instituidos conjuntamente varios herederos en una misma herencia...", i l'art. 505.1.I aclaria,
com hem dit que hi havia conjunció "re" quan no es feien parts o quan la indicació de parts
alíquotes coincidia amb la divisió en quotes que procediria si la dita indicació hagué estat omesa,
La conjunció "re" sobre l'herència podia ser "re et verbis" o "re tantum": "aunque no fuera en la
misma cláusula u oración" (art. 504.1).
-1 la conjunció "re" també podia ser sobre la quota, d'acord amb l'art. 505.1.II:"Igualmente se
entenderá respecto a los herederos instituidos en una cuota aparte de herencia..."
b) La conjunció "verbis" s'admet a l'art. 505.lJI.fin: "Igualmente se entenderá (que la institució
és conjunta)...respecto de los herederos instituidos...en una misma cláusula u oración"513. Per
tant, la institució en parts separades -iguals o desiguals- en la mateixa clàusula, suposava
conjunció "verbis" i donava lloc a l'acreixement.

3 a. Però tot el règim legal en relació a l'existència o inexistència de conjunció estava subordinat
a la falta de manifestació expressa per part del testador respecte a la procedència o improcedència
de l'acreixement, de manera que el Pr. 1955 es caracteritzava per la possibilitat que tingués lloc
l'acreixement tot i que no hi hagués conjunció, quan el testador el concedia (art. 505.2. pr.: "Salvo
que el testador conceda el derecho de acrecer..."), o que, tot i la conjunció, no existíns
acreixement si el testador el prohibía (art. 504.1: "...a menos que el testador hubiera prohibido
el derecho de acrecer...") '

512 Aquest règim el resumien PUIG FERRIOL-ROCA TRÍAS (Fundamentos del Derecho Civil de Cataluña,
III, 1, pàg. 109), els quals, després de transcriure l'art. 505 Pr. 1955, deien qué "Comopuede observarse, la regulación
excluía el derecho de acrecer cuando no se producía la conjunción «re tantum», cuando los herederos eran instiW"°s

en distintas cláusulas, aunque con atribución departes alícuotas?; en cambio procedía el derecho de acrecer en aquel'05

casos en que existiesen conjunciones «re tantum»y «re et verbis»".
5131 també ve al·ludida a l'art. 504.2: "De ser instituidos conjuntamente dos o más herederos en una

cuota o porción de herencia o en una misma cláusula u oración..."
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Per tant, com a grans innovacions del Pr. 1955 respecte al règim tradicional cal assenyalar
la subordinació del règim de la conjunció a la voluntat expresa del testador, l'ampliació de l'àmbit
de la conjunció "re", en el sentit que la institució per parts iguals es considerava conjunció "re
et verbis" i no "verbis tantum", i l'admissió de la conjunció "verbis" com a generadora de
l'acreixement tot i assignar-se parts separades de l'herència. I cal assenyalar que el règim exposat
no coincidia amb l'opinió que respecte al règim romà de les conjuncions romà tenia el jurista que
va redactar els articles de Dret de Successions del Projecte de 1955, Ramon Ma ROCA
SASTRE, qui havia manifestat que en el règim del Dret romà no procedia el dret d'acréixer
"cuando el testador hubiere instituido los herederos en una misma cláusula (verbis tantum), pero
con indicación departes alícuotas o empleando la expresión «por iguales partes» («ex aequis
portionibis»). Por ejemplo: «Instituyo herederos a Ticio, Cayo y Mevio, por partes iguales»"514.
Però no solament això, sinó que ROCA SASTRE considerava que la inexistència de dret
d'acréixer entre els conjunts "verbis tantum" era conforme amb la presumpta intenció del
testador, que en aquest cas no havia volgut deixar a cadascun la totalitat de la cosa, sinó
únicament la quota assignada: "Este criterio legal contrario a la existencia del derecho de
acrecer entre los llamados por partes iguales tiene su fundamento racional evidente...Aquella
Intención del causante de atribuir a cada uno de los legatarios la totalidad de la herencia o de
la cosa legada ya no es posible presumirla cuando el testador ha señalado partes. Así ocurre
en la conjunción «verbis tantum», cuando varios son llamados «ex aequis portionibus»...El
testador no tenía necesidad alguna de emplear la frase «por partes iguales», porque en caso de
concurrir Cayo y Ticio éstos ya adquirirían la biblioteca por iguales partes. Eso lo sabe el
testador y, por tanto, cuando él añadió dicha frase por algo lo hizo...Lo racional es pues dar
sentido, sustancia y efecto a dichas palabras y entender que ellas implican fijación,
determinación o tasación de cuotas o porciones, de manera que entonces ha de presumirse que
por el contrario la verdadera voluntad del testador es opuesta al derecho de acrecer, o sea que
su intención es que cada legatario se contente únicamente con la cuota que le ha sido
asignada...En el caso de varias personas llamadas «ex aequis portionibus», no puede decirse que
las partes o cuotas sean producidas por el concurso de los otros llamados, sino que ellas están
en ¡a misma voluntad dispositiva del testador. Lo que provoca la existencia de las partes no es
aquí el concurso de varias personas sino la intención delimitadora del causante. Éste asigna la
cosa legada no «sensu compositu» sino «sensu divisu». Para que haya conjunción real
productora del derecho de acrecer es necesario el mantenimiento de la unidad de la cosa legada,
(> sea el «idem aliquid», cosa incompatible con toda idea de desintegración en cuotas...Al
hablarse de partes es más propio presumir que se piensa en ellas «in dispositione»y no «in
executione». El legar una cosa a varios por partes iguales impide la solidaridad en la vocación,

la división de la cosa es simultánea o anterior a la disposición, y no se produce «ex post

_v
 5H ROCA SASTRE, Ob. cit., pàg. 239. Val a dir que ROCA SASTRE tenia un concepte ampli de conjunció

j . ls 'ar>tum", en afirmar que "Dentro de este tipo de conjunción «verbis tantum» se incluye no sólo el caso en que se
se a a,Va'ÍasPersonasy en una misma cláusula cosas distintas (Lego a Tifio y a Cayo, al primero mi bibliotecay al
^ ° mi ¡itera), sino también cuando se deja una misma cosa en una misma cláusula a varios «ex aequis portionibus»
(je ®°aTicioy a Cayo mi biblioteca por partes iguales)" (Ramón Ma ROCA SASTRE, "Dictamen núm. 37. Derecho
fidei °^r <<cum onera>> o «sine onera». Conjunción «verbis tantum» o ex «aequis portionibus». Sustitución vulgar «in
T»m t "' fr'te'pt'etación de testamentos", a Dictámenes Jurídicos, revisados y clasificados por Ramón Faus Esteve,

0'. Bosch Casa Editorial, Barcelona, pàg. 407.
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factu». o sea como consecuencia material de la distribución o reparto que se produce al hacerse
efectivo el legado..."515. Pot resultar comprensible que ROCA SASTRE s'aparti, en el Projecte
de 1955, del règim romà de les conjuncions, però és més difícil d'entendre que ho faci si
considera que aquest sistema s'adequa a la presumible voluntat del testador, que és el fonament
del dret d'acréixer.

1.4.4.2.- La regulació de la Compilació
No obstant, el dit règim del Pr. 1955 no va passar al text defmitu de la Compilació. Ja des

d'un primer moment, la Comisión General de Codificación va suprimir l'art. 505 Pr. 1955 que,
com hem dit, admetia la conjunció "verbis" i ampliava l'àmbit de la conjunció "re"516, í ia
Compilació, de manera contrària al dit Projecte -i també al Codi civil, art. 983-, no va incorporar
cap norma aclaridora respecte a quan s'entenia que hi havia crida conjunta517, sinó que es va
limitar a establir que tindria lloc l'acreixement quan haguessin estat "instituïts conjuntament dos
o més hereus en una herència, baldament no fos en la mateixa clàusula" (art. 265.1 CDCC).
Semblava admetre per tant la conjunció "re", en les seves dues modalitats de "re et verbis" i "re
tantum", però no especificava què s'havia d'entendre per institució conjunta "re". Tanmateix, no
es referia a la conjunció "verbis". Intentarem assenyalar tot seguit quin era el règim de la
conjunció en la Compilació.

1.4.4.2.1.- La inadmissió de la conjunció "verbis" per donar lloc a l'acreixement
La CDCC va eliminar la conjunció "verbis" -en el sentit de l'art. 505 Pr. 1955, és a dir,

com a institució en la mateixa clàusula a parts separades de l'herència- com a conjunció apta per
donar lloc a l'acreixement. Així es desprenia de l'omissió de tota referència a la identitat de
clàusula com a element "autònom" que suposava conjunció -a diferència dels arts. 504.2 i 505.1
Pr. 1955-, i del fet que la institució conjunta es referís "a la mateixa herència", art. 265.1. pr.
Efectivament, l'art. 504 Pr. 1955, a diferència de l'art. 505 Pr. 1955, sí va passar a la Compilació,
amb algunes modificacions, una de les quals era precisament la supressió de la referència a la
identitat de clàusula. L'art. 504.2 Pr. 1955, que començava dient "De ser instituidos
conjuntamente dos o más herederos en una misma cuota o porción de herencia, o en una misma
cláusula u oración...", va passar a ser l'art. 265,2.CDCC, que deia simplement "Instituïts
conjuntament dos o més hereus en una mateixa quota o por ció d'herència..." I mentre l'art. 504.1

515 ROCA SASTRE, a "Dictamen núm. 36. Derecho de acrecer «verbis tantum». Extinción de fideicomiso
condicional. Interpretación de la palabra «hijos»", a Dictámenes Jurídicos, revisados y clasificados por Ramón Fans
Esteve, Tomo I, Bosch Casa Editorial, Barcelona, pàg. 381 a 385. ;

516 Ja en la primera revisió que la Sección Especial va fer del text presentat es va suprimir l'art. 505, sense que

ROCA SASTRE proposés la seva reintroducció en les seves "sugger'ències". No obstant, la referència a la "inisnM
cláusula u oración" de l'art, 504.2 va passar al text del Pr. publicat al Boletín Oficial de las Cortes, sent eliminada p£
la Ponència encarregada d'el·laborar l'informe després de presentades les esmenes. L'esmena num. 97 va voler reintroduir
el dit precepte (segons la redacció de la RJC), però no va ésser acceptada (ACGC, lligalls 29 i 30, i ACD, lligalls 1 1 ' '•
1118 i 1119). J

517 El que va merèixer el judici favorable d'ALBALÀDEJO a Manuel ALB ALADEJO GARCÍA,
al Código civil y Compilaciones Parales, tomo XXIX, vol. 3°, EDERSA, pàg. 424, que afirmava que descriure els casos
concrets no és tasca del Legislador, qualificant la regulació del Codi civil com de farragosa, complicada i inexacta.
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p J955 deia simplement "Instituidos conjuntamente dos o más herederos, aunque no fuere...",
l'art. 265.1 CDCC referia la institució conjunta a l'herència: "Instituïts conjuntament dos o més
hereus en una herencia..." S'al·ludia per tant a la conjunció "re", excloent implícitament la
conjunció "verbis". Si bé aquest darrer argument es podría rebatre dient que l'expressió
"institució conjunta en l'herència" s'utilitza amb caràcter general -fent referència no al tipus de
conjunció ("re"="herència"), sinó a l'objecte de la institució (herència com a objecte del que es
disposa), com ho podria provar el fet que hi ha conjunció no únicament quan es fa la institució
conjunta "en una herència", sinó també quan la institució conjunta es fa a una quota d'ella, art.
265.2 CDCC: "Instituïts conjuntament dos o més hereus en una mateixa quota o porció
d'herència..."-', es podria contrarreplicar dient que la referència a l'herència admet implícitament
la referència a una quota o porció d'herència, i que l'art. 265.1 CDCC parla d'institució conjunta
en l'herència "baldament no fos en la mateixa clàusula", el que dóna a entendre que la conjunció

és "re".
Per tant, es pot concloure que la conjunció "verbis" per sí sola no donava lloc a

l'acreixement en la Compilació

1,4.4.2.2.- L'admissió de la conjunció "re estricta"
La CDCC sí va admetre la conjunció "re", ja fos en tota l'herència ("Instituïts

conjuntament dos o més hereus en una herència...", art. 265.1 CDCC) -i fos o no en la mateixa
clàusula ("baldament no fos en la mateixa clàusula", art. 265.1 CDCC), o en una quota d'ella
('Instituïts conjuntament dos o més hereus en una mateixa quota o porció d'herència...", art.
265.2 CDCC). El problema era determinar què s'havia d'entendre per conjunció "re", en no haver
passat a la Compilació l'art. 505.1 Pr. 1955 que aclaria quan "se entenderán instituidos
conjuntamente varios herederos en una misma herencia". Davant la manca de disposicions
"aclaridores" respecte a l'abast de la conjunció "re", es podrien seguir vàries opcions: aplicar el
("odi civil com a Dret supletori, acudir a la tradició jurídica, o intentar deduir el règim de la
conjunció "re" de la propia regulació de la Compilació.

a) Una primera possibilitat seria -en base a la DF Segona CDCC: "En allò que no es prevegi en
aquesta Compilado, regiran els preceptes del Codi civil que no s'hi oposin i les fonts jurídiques
d'aplicació general'61*- acudir a la regulació del Codi civil, que en els arts. 982 i 983 Ce aclareix
()ué s'ha d'entendre per conjunció "re". L'aplicació del Codi civil com a supletori era l'opció que
semblava pretenien els juristes membres de la Comisión General de Codificación els quals, en
oprimir l'article 505.1 del Pr. de 1955 relatiu a quan s'entenia que hi havia conjunció "re",
sestaven remetent implícitament als arts. 982 i 983 Ce, ja que la seva intenció era que la

ompilació només contem's les "especialitats" del Dret civil català, i que en la resta de matèries

/• . Que va ser modificada per la reforma de 1984, passant a ser la DF Quarta: "Conformement al que disposa
dl»)C e ^'aclllesta Compilació, sens perjudici de les normes de directa aplicació general, en el que no preveuen les
4- °<°ns ̂  ̂ ret Civil de Catalunya regeixen supletòriament els preceptes del Codi civil i de les altres lleis estatals
l'ot-,1 aCle> cív^: en 1° mesura que no s'oposin a aquelles disposicions o als principis generals que informen

ent jurídic català".
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i qüestions s'apliqués el Codi civil519. I aquesta idea va ser l'acceptada pels autors catalans
comentadors de la Compilació520.
b) Una segona opció seria acudir a la tradició jurídica catalana, per tal d'«interpretar»521 (art. 1,2
CDCC 1960) i també "integrar" (a partir de la reforma del 84522) els preceptes de la Compilació.

Aquest recurs a la tradició jurídica entenem que seria el que procediria si mitjançant la
autointegració no es pogués resoldre la qüestió. No obstant, presenta l'inconvenient de la poca
claredat dels textos romans, que va donar lloc a una disparitat d'opinions doctrinals i per tant a
una tradició jurídica no uniforme. I, per altra banda, la invocació de la tradició jurídica hagués
estat més admissible a partir de la Reforma del 84, en permetres no solament la interpretació,
sinó també la integració.

c) Nosaltres entenem que la qüestió s'havia de resoldre en base a la regulació de la pròpia
Compilació, sense haver d'acudir a cap font "externa". I de l'art. 265 CDCC es desprenia que

519 Afirma ARROYO AMAYUELAS (L'estatut jurídic del curador... c/í., pàg. 181 i 182) que "el criteri que
inspirava els treballs de la CGC era el d'unificació de tot el dret espanyol, deforma que calia evitar qualsevol reiteració
respecte al Ce i compilar només allò que fos genuí català". Així, José GASTAN TOBEÑAS (President de la Comisión
General de Codificación) en la seva obra Derecho civil español, común y foral, tomo sexto, Derecho de Sucesiones, vol.
II, octava ed. Reus SA, Madrid, 1979, pàg. 220, si bé no deia expressament que a Catalunya s'aplicava el règim del Codi
civil en aquesta matèria, sí ho donava a entendre quan deia que en matèria de dret d'acréixer, "no difieren esencialmente
las normas de la Compilación (arts. 265 al 268)", sense fer esment de cap especialitat en aquesta matèria. (Un dels altres
membres de la Comisión General de Codificación, José BONET RAMÓN, Código civil comentado, Aguilar, Madrid,
1964, no feia cap referència al Dret civil català).

520 Així, Luis FIGA FAURA, Manual de Derecho Civil catalán, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, pàg. 416
i 417, reproduïa els arts. 982.1 i 983 Ce com un dels requisits de l'acreixement, en referència -no explicitada per l'autor-
a la crida conjunta. Més explícitament, ALBALADEJO ("La delación solidaria", Revista Jurídica de Cataluña, 1975,
pàg. 466 i 467), citant al propi FIGA FAURA, deia que "A la vista de los artículos de la Compilación que regulan el
derecho de acrecer, no parece que pueda negarse que ha sido desechada parte de la regulación (no indiscutida en todos
sus extremos) aplicable antes de aquélla, basada en la doctrina romanística de las «coniunctiones», y que hoy, no
habiendo pasado a la Compilación el artículo 505 del Proyecto de Compilación de 1955, en el que se decía cuándo se
entendía haber institución conjunta, hay. que estimar la aplicabilidad del mismo criterio seguido por el Código civil.."
(en els mateixos termes, posteriorment a Comentarios al Código civil y Compilaciones f orales, Tomo XXIX, vol. 3°,
EDERSA, Madrid, 1986, pàg. 418 i 419, deia que "Institución conjunta la hay cuando, mirando a los instituidos, lo han
sido unidamente, o mirando a lo que se les deja, lo ha sido la herencia (o [aparte de ella que sea) como un cuerpo
unitario de bienes para todos, es decir, no separada o apartada la porción de cada uno de la de los otros".
ALBALADEJO feia derivar el dret d'acréixer de la solidaritat, però no obstant admetia l'acreixement quan s'havien fet
parts separades, com s'ha vist en relació al Codi civil). I, en el mateix sentit, PUIG FERRIOL-ROCA TRÍAS, a
Fundamentos del Derecho Civil de Cataluña, Tomo III, vol. 1°, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1979, pàg. 110, deien,
en relació a la institució en parts iguals, que "La regulación (del Dret anterior a la Compilació) no pasó al texto
compilado, por lo que debe acudirse a lo establecido en el art. 982-1 Ce, que excluye el derecho de acrecer cuando hay
designación de partes y al artículo 983 Ce que aclara cuándo debe entenderse qué existe esta designación". I arribaven
a la conclusió que "la designación departe alícuota no evita el acrecimiento y que todo lo que no sea este señalamiento
lo excluye. Por tanto, lo excluirán la fijación económica de cada una de las participaciones y las señales que atribuyan
a cada coheredero un cuerpo separado de bienes" (pàg. 111). No tan clarament, José GASSIOT MAGRET, Comentarios
a la Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña, Bosch, Casa editorial, Barcelona, 1980, pàg. 318, diu que
"Viene regulado en los arts. 981 a 987 del Código civil; en la Instituto, párrafo 8 del título 20, libro 2; en el Digesto,
ley 53 del título 2, libro 29 y en el Código de Justiniano, leyes 10, 13 y 14 del título 51, libro 6".

521 "para interpretar los preceptos de esta Compilación se tomará en consideración la tradición jurid'ca

catalana, encarnada en las antiguas leyes, costumbres y doctrinal de que aquéllos se deriven".
522 "Per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en considerado w

lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició jurídica catalana, d'acord amo t
principis generals que inspiren l'ordenament jurídic de Catalunya".
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únicament s'admetia la conjunció "re" "tradicional", és a dir, la institució en tota l'herència o en
una quota d'ella sense fer-se cap assignació de parts. Per a arribar a aquesta conclusió ens basem
en els següents arguments:
i r. Que tradicionalment s'ha considerat que la conjunció "re" era la institució en una mateixa
cosa sense especial designació de parts. En la tradició jurídica eren freqüents les opinions
doctrinals considerant que la institució en parts iguals suposava assignació de parts i per tant
conjunció "verbis tantum", a la qual es negava l'acreixement. I aquesta opinió es va manifestar
clarament en l'art. 505.1 Pr. 1955, que començava dient que s'entendrà que hi ha crida conjunta
"nosólo cuando el testador omita toda asignación numérica departes...", donant a entendre que
la institució "re conjuncti" "estricta" era el supòsit "normal" de conjunció "re". El fet que a la
CDCC no passés el citat article significava la inadmissió de la "re conjuncti" "ampliada"
(institució en parts iguals), i per tant el manteniment de la conjunció real "estricta".
2n.- Però l'argument decisiu el trobem en un altre precepte de la propia Compilació, relatiu al
llegat d'usdefruit, l'art. 223.3 CDCC, que establia que "Adquirit l'usdefruit llegat a diverses
persones, el corresponent a cada legatari que vagi faltant per mort o per una altra causa
incrementarà el dels altres, àdhuc el de qui l'hagués renunciat o cedit amb anterioritat, llevat
de quan el testador hagués assenyalat parís"523. El precepte venia a corroborar la idea que no
molt clarament es deduïa de l'art. 265 CDCC, en el sentit que l'assignació de parts exclou la
conjunció "re"524.

Per tant, d'acord amb el règim de la CDCC, només hi haviaacreixement si no es feia cap
assignació de parts. Aquesta tesi es podria veure contradita per l'art. 266.1 CDCC, que establia
que "L'acreixement sempre tindrà lloc en proporció a les respectives quotes o participacions
hereditàries...", i que per tant podia donar a entendre la possibilitat que hi haguessin parts
desiguals, el que no podria succeir si no s'haguessin assenyalat parts, ja que en aquest cas, per
aplicació de l'art. 765 Ce525, les parts serien iguals i l'acreixement tindria lloc igualitàriament. La
discordancia es pot intentar salvar per dues vies:
- entenent que la regla inicial de l'art. 266.1 CDCC es va mantenir per inèrcia legislativa -seguint
i'art, 506.1 Pr. 1955-, i tenint en compte a més que no es tractava d'un precepte incorrecte, donat
ciue la proporcionalitat de l'acreixement no exclou ni és contradictòria amb la igualtat de les

523 Se segueix el règim clàssic, manifestat en un text d'Ulpià (D. 7.2.1), d'acord amb el qual quan es fan quotes
w hi ha acreixement en l'usdefruit. Així ho assenyala ROCA SASTRE a "El llamado derecho de acrecer" cit, pàg. 255.
f'er la seva banda, ROCA TRÍAS (A Comentarías al Código civil y Compilaciones/orales, EDERSA, tomo 29, vol. 2°,
1% 101 i 102) comenta el precepte però sense fer-se ressò de la diferència de règim que- d'acord amb la seva posició
*ans exposada- es deriva del fet en relació a l'usdefruit no hi hagi acreixement si s'han assenyalat parts, mentre que en
herència o en el llegat sí (o sí en alguns casos), en base a l'aplicació dels arts. 982 i 983 Ce que proposa.

El precepte derivava de l'art. 453.4 Pr. 1955, que no era del tot idèntic, sinó que, en relació a l'assenyalament
6 Parts, es remetia a l'art, corresponent (l'anteriorment assenyalat art. 505: "excepto si el testador hubiera señalado

les en el sentido del artículo 505") que, com s'ha vist, no sempre excloia l'acreixement quan s'havien fet parts. Però
f ? Compilació no havia cap precepte equivalent a l'art. 505 Pr. 1955, per la qual cosa es va eliminar qualsevol
^ 'ssio, i es va establir simplement que quan es fessin parts no hi hauria acreixement, sense cap excepció ni matisació,

c«d amb el règim general de l'art. 265 CDCC. Vegeu el capítol sisè, § 5.2.

f'Drn • ^r*'c'e <lue establia la regla clàssica, que es trobava a l'art. 248.1.pr. Pr. 1955 però que no va pasar a la
t« / « a' ̂  arti 141-1), segons la qual "Los herederos instituidos sin designación departes heredarán por partes
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quotes526;
- o bé considerant que el precepte era correcte perquè, tot i no assignar-se parts, les quotes poden
ser desiguals. Seria el cas en què es digués "Institueixo hereus els meus germans, que em
succeiran en la forma com em succeirien si morís intestat". Si s'admetés que una disposició
d'aquest tipus suposa una conjunció "re estricta" -qüestió discutible, ja que suposa una fixació
tàcita de parts-, en aquest cas l'acreixement seria proporcional. I també tindria virtualitat en el cas
que el testador, havent fet parts separades desiguals, concedís l'acreixement.

En conclusió, la Compilació no admetia l'acreixement quan s'haguessin assenyalat parts,
fossin iguals o desiguals, i ni tan sols s'admetia la institució "per parts iguals". Es tornava per tant
al règim tradicional més estricte -seguit, com hem vist, per FINESTRES, ALMEDA, TRÍAS i
BORRELL I SOLER, entre d'altres-, que només admetia la conjunció "re estricta" -fos "re et
verbis" o "re tantum". Es tractava d'un sistema més restrictiu que el del Codi civil. I cal advertir
el fet curiós que suposa el que la regulació de la Compilació -amb els "retalls" de la Comisión
General de Codificación- s'assemblava molt més que el Pr. de 1955 a l'opinió abans apuntada
del redactor dels articles de Dret de Successions d'aquest projecte -ROCA SASTRE- d'acord amb
la qual la voluntat del testador era que no hi hagués acreixement quan es fessin parts, ni que
fossin iguals.

2,- EL RÈGIM DE LA CONJUNCIÓ EN EL CODI DE SUCCESSIONS
El Codi de Successions ha regulat el règim de la conjunció de manera similar al Pr. 1955,

reintroduint els preceptes que havien estat suprimits per la Compilació de 1960. Primerament
tractarem quan s'entén que hi ha institució conjunta -i, per tant, acreixement-, i en segon lloc
farem referència a la qüestió de la preferència entre conjunts.

2.1.- La crida conjunta en el Codi de Successions
Derivant l'acreixement de la crida conjunta, cal esbrinar quan hi ha conjunció. El Codi

de Successions, seguint el Pr. 1955, estableix un règim legal que opera a falta de voluntat
expressa del testador. Efectivament, l'art. 39 CS assenyala quan, d'acord amb la forma com el
testador ha fet la institució, s'entén que hi ha conjunció. La Llei tracta d'esbrinar si el testador
volia o no l'acreixement, i ho fa tractant d'interpretar la seva voluntat manifestada implícitament
a través de la fórmula utilitzada per instituir els varis hereus. En funció de la fórmula utilitzada
pel testador, la Llei estableix una sèrie de presumpcions respecte a si el testador volia o no
l'acreixement. ;•

Ara bé, aquest règim legal és subsidiari, en el sentit1 que s'aplica a falta de voluntat
expressa del testador. Es a dir, el testador pot concedir l'acreixement, o pot prohibir-lo. Qu311

aquesta concessió o prohibició no coincideixi amb el règim legal, el testador no estarà fent altra
cosa que advertir que allò que no semblava una institució solidària sí ho era en

5261 cal assenyalar que -segons els materials que hem consultat- en la Comisión General de Codificación en cap
moment es va discutir ni suprimir aquesta regla.
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(concessió), i a l'inrevés en el cas de la prohibició. El règim legal pot venir alterat, per tant, per
la voluntat expressa del testador. I així ho ha reconegut expressament el Codi de Successions
(arts. 39.2.pr. i 38.1.fin), a diferència d'altres cossos legals, com per exemple el Codi civil527.

Amb aquest reconeixement explícit de la subordinació de l'acreixement a la voluntat
expressament manifestada pel testador, es trenca amb la concepció tradicional de l'acreixement,
que el considerava basat en la voluntat tàcita del testador manifestada en la crida conjunta, en
front la substitució vulgar recíproca que tenia caràcter exprés. D'acord amb la regulació del Codi
de Successions, la diferència entre acreixement i substitució vulgar recíproca està en la unitat o
pluralitat d'objectes i no en la crida tàcita o expressa, respectivament.

En aquest apartat s'analitzarà en primer lloc el règim legal de la conjunció, i després es
farà referència a la possibilitat d'alteració d'aquest règim legal per la voluntat expressa del
testador.

2.1.1.- El règim legal: les modalitats de conjunció en el Codi de Successions
El Codi de Successions reprodueix a l'article 38.1.pr. l'incís inicial de l'article 266.1

CDCC: "Instituïts conjuntament dos o més hereus en una herència, baldament no sigui en la
mateixa clàusula, si per qualsevol causa algun d'ells no arriba efectivament a ésser-ho, la seva
quota hereditària vacant acreix els altres hereus..." Per tant, el precepte diu que, perquè pugui
haver-hi acreixement, cal que s'hagi instituït conjuntament dos o més hereus en una herència,
sigui o no en la mateixa clàusula. Es parteix de la idea que la necessària referència a l'herència
implica una unitat d'objecte -l'herència és una i per tant es considera com un únic objecte- i en
conseqüència es dóna el requisit essencial de l'acreixement: la crida simultània a varis subjectes
a un únic objecte.

Ara bé, la dita unitat d'objecte podria quedar en entredit quan el testador fes parts, cas en
què es podria entendre que hi ha tants objectes com parts. Caldrà esbrinar quan l'assignació de
parts -que no poden ser sinó intel·lectuals- feta pel testador "trenca" la unitat d'objecte, és a dir,
s'haurà d'escatir si el testador no vol instituir a cada hereu en la totalitat de l'herència, sinó només
en una part separada a cadascun (quota d'institució), cas en què no hi hauria un únic objecte
d'institució, sinó tants com parts separades es facin, o si el testador pretén instituir tots els hereus
en la totalitat de l'herència però, per al cas que tots ells arribin a ser efectivament hereus, fixa les
quotes que indicaran com es repartirà l'herència ("quotes de participació hipotètiques"), cas en
què l'objecte d'institució és únic: l'herència.

Per intentar aclarir quan la indicació de parts feta pel testador té el caràcter de quota
u institució, i quan de quota de participació, el que ens indicarà en quins casos es presumeix que
s'ha volgut i en quins no l'acreixement, l'art. 39 CS -seguint l'art. 505 Pr. 1955- ha establert que:
S entenen instituïts conjuntament diversos hereus en la mateixa herència si el testador omet

qualsevol assignació numèrica departs, i també quan la indicació de parts alíquotes coincideix
am° ^a que seria procedent en el supòsit que la dita indicació hagués estat omesa. Igualment,
-'entén respecte dels hereus instituïts en una mateixa quota o part de l'herència, o en una
"Weixa clàusula.

El qual únicament contempla aquest arbitri en relació a la donació, art. 637.1.fin Ce.
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Llevat que el testador concedeixi el dret d'acréixer, aquest no té lloc si en una altra
clàusula assigna individualment a cada hereu una part alíquota, i tampoc si l'hereu no arriba
a ésser-ho per nul·litat o per revocado de la institució".

El precepte el podem resumir en les següents regles:
la.- S'admet la conjunció "re" ("Instituïts conjuntament dos o més hereus en una herència", art,
38.1 CS) amb independència de si és o no també "verbis" (baldament no sigui en la mateixa
cláusula", art. 38.1 CS). Es poden distingir vàries classes de conjunció "re":
-a.) La conjunció "re" pot ser "re estricta" ("si el testador omet qualsevol assignació numèrica
departs"}, o bé "re ampliada" ("quan la indicado departs alíquotes coincideix amb la división
en quotes que seria procedent en el supòsit que la dita indicado hagués estat omesa"), art. 39.1
CS.
-b.) Pot recaure sobre tota l'herència (arts. 38.1.1, 39.1 CS), o sobre una quota d'ella (arts, 38.2,
39.1.II.pr. CS).
-c.) I pot ser "re et verbis" o "re tantum", segons els hereus estiguin instituïts en la mateixa o en
diferent clàusula (art. 38.1 CS), i pot

2a.- S'admet igualment la conjunció "verbis": "Igualment s'entén (que hi ha institució conjunta)
respecte als hereus instituïts... en una mateixa clàusula" (art. 39.1.II. fin CS). La identitat de
clàusula implica unitat d'obj ecte.

3a.-1, com veurem en un altre apartat, també s'admet l'acreixement sense conjunció -ni "re" ni
"verbis"- si el concedeix el testador, art. 39.2. pr.: "Llevat que el testador concedeix el dret
d'acréixer..." Aquest precepte és correlatiu a l'art. 3 8.1,fin CS ("tret que el testador hagi prohibit
el dret d'acréixer"), i no fa altra cosa que consagrar el respecte absolut a la voluntat expressa del
testador per tal de determinar si hi ha un únic o varis objectes d'institució.

En el present apartat s'analitzarà el règim legal de la conjunció que, quan no existeixi una
manifestació expressa per part del testador, determinarà la procedència o no de l'acreixement,
S'explicarà tot seguit com s'ha arribat a les dues primeres conclusions abans apuntades.

2.1.1.1.- L'admissió de la conjunció "re". Les seves modalitats
Com hem dit, el Codi de Successions admet l'acreixement quan, d'acord amb l'art. 39.1

CS, hi ha conjunció "re", la qual admet diferents variants. A partir de la distinció entre la
conjunció "re" referida a tota l'herència, i la conjunció "re" respecte a una quota d'herència (quota
d'institució, és a dir, quota com a objecte separat) es farà referència a les altres variants de la
conjunció "re". '

'/
2.1.1.1.1.- L'admissió de la conjunció "re" referida a la totalitat de l'herència

L'art. 38.1 CS assenyala que el dret d'acréixiér té lloc quan s'han instituït "conjuntament
dos o més hereus en una herència". El precepte fa referència a la conjunción "re" sobre la totaWa
de l'herència, com a supòsit en què pot haver-hi una conjunció idònia per donar lloc
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l'acreixement, si bé de l'art. 38.1 i 39. UI CS es desprèn que la conjunció "re" es pot referir també
a una quota de l'herència.

Cal determinar quan s'entén que hi ha institució conjunta en la mateixa herència. L'art.
39.1.1 CS dóna una norma interpretativa, assenyalant que "S'entenen instituïts conjuntament
diversos hereus en la mateixa herència si el testador omet qualsevol assignació numèrica de
parts, i també quan la indicació departs alíquotes coincideix amb la divisió en quotes que seria
procedent en el supòsit que la dita indicació hagués estat omesa". El precepte permet distingir
entre una conjunció "re estricta", i una conjunció "re ampliada".

2.1,1.1.1.1.- La conjunció "re estricta", que pot ser "re et verbis" o "re tantum"
D'acord amb l'art.39.1.1 pr. CS, "S'entenen instituïts conjuntament diversos hereus en la

mateixa herència si el testador omet qualsevol assignació numèrica departs..." Per tant, el Codi
de Successions admet l'existència de conjunció quan el testador, en la mateixa o en diferents
clàusules (art. 38.1 CS), institueix diversos hereus en una mateixa herència sense fer cap
assignació numèrica de parts. Per tant, la conjunció "re estricta" pot ésser "re et verbis" o "re
taníum".

No s'exigeix que l'objecte sigui exprés, sinó que també pot ésser tàcit. Així, existirà
acreixement tant si es diu "Institueixo hereus A i B" (l'objecte -l'herència- és tàcit) com si es diu
"Institueixo hereus en la meva herència A i B"528.

A.)- La conjunció "re et verbis"
Quan el testador, en una mateixa clàusula, institueix conjuntament diversos hereus "en

la mateixa herència" (art. 39.1.inici CS) com si diu per exemple "Institueixo hereus a A, B i C",
la Llei presumeix que ha volgut cridar tots ells a la totalitat. El testador no ha fixat quotes de
participació hipotètiques. La idea de quotes pot estar en la ment del testador, però no s'ha
expressat en la institució, per la qual cosa sembla més clara la idea de la crida a la totalitat de
l'objecte.

Quan a la institució en favor de varis hereus se li afegeix l'expressió "per parts iguals",
tot i que literalment no es pugui dir que hi ha una "assignació numèrica de parts", entenem que
es tracta d'un supòsit de conjunció "re ampliada", equiparant-se als casos en que s'institueix "per
meitat" o "per terceres parts", o fórmules similars. El concepte ^«assignació numèrica de parts'»
no es refereix únicament al cas en què es fa referència al valor numèric de cada quota, sinó que
entenem que equival a indicació de parts.

•r La conjunció "re tantum": la innecessarietat que la institució conjunta "re estricta"
cs faci en la mateixa clàusula

La institució conjunta "re estricta" es pot fer en diferents clàusules. L'art. 38.1 CS preveu
•J e Pot haver-hi crida conjunta "re" que doni lloc a l'acreixement quan les disposicions no es

111 en la mateixa clàusula -"baldament no sigui en la mateixa clàusula"-, com per exemple

Contràriament al que entenia BELLONUS. Vegeu §1.2.2.3.1.1.

185

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



quan respecte a la mateixa herència en una clàusula s'institueix hereu A i en una altra B. Es tracta
de la denominada conjunció "re tantum", en la que la crida a la totalitat fins i tot està més clara
que en la conjunció "re et verbis". Efectivament, si quan el testador institueix varis hereus en la
mateixa clàusula les quotes s'endevinen de la mateixa disposició, quan la crida es fa en clàusules
diferents aquestes quotes ja no es mostren tan fàcilment. Ens trobem amb dues (o més)
disposicions en principi incompatibles, que la Llei concilia "repartint" la totalitat en el cas de
concurrència. Es podria haver decretat la revocació de la primera disposició per la segona (corn
succeiria si es fessin en testaments diferents i no es digués res en contrari529), però no s'ha fet així,
sinó que s'ha optat pel criteri de l'existència de dues crides simultànies al mateix objecte.

2.1.1.1.1.2.- L'admissió de la conjunció "re ampliada": l'existència de conjunció "re" quan
"la indicació departs alíquotes coincideix amb la divisió en quotes que seria procedent en el
supòsit que la dita indicació hagués estat omesa"

L'art. 39.1.1 CS segueix dient que també s'entén que hi ha institució conjunta "re" "quan
la indicació de parts alíquotes coincideix amb la divisió en quotes que seria procedent en el
supòsit que la dita indicació hagués estat omesa".

L'art. 39.1 CS ha optat per un sistema diferent al del Codi civil. En lloc d'utilitzar
l'expressió "designación departes" (art. 982.1 Ce), i d'aclarir tot seguit el que s'ha d'entendre per
aquesta expressió ("que el testador haya determinado expresamente una cuota para cada
heredero", art. 983.1 Ce, amb les matisacions de l'apartat segon que estableix que "La frase «por
mitad' o por partes iguales» u otras que, aunque designen parte alícuota, no fijan ésta
numéricamente o por señales que hagan a cada uno dueño de un cuerpo de bienes separado, no
excluyen el derecho de acrecer"), el Codi de Successions parla ¿¿«assignació numèrica departs»,
i d'«indicació departs alíquotes», conceptes que no defineix. Tot seguit intentarem aclarir-los,
d'acord amb el significat que entenem tenen en l'art. 39 CS.

Tots dos conceptes -"assignació numèrica de parts" i "indicació de parts alíquotes"-
coincideixen en què no hi ha designació física de la part en qüestió, sinó que aquesta designació
és només intel·lectual, però entenem que es poden distingir "formalment". Com hem dít
anteriorment, "assignació numèrica de parts" vol ditno-fer parts, ni tan sols utilitzant l'expressió
"per parts iguals". Més difícil és determinar què s'ha d'entendre per "indicació de parts alíquotes",
Quan es parla de "part alíquota" es fa referència al cas de divisió intel·lectual d'una herència o
llegat. En principi comprèn tant la institució "en parts iguals" o fórmula similar, com la institució
en quotes separades, com es desprèn de l'art. 39.2 CS que parla d'assignar "individualment una
part alíquota"530. No obstant, caldrà determinar si el sentit que li dóna l'art. 39.1.1 CS és aquest

529 Algun autor ha apuntat, no obstant, la possibilitat que les dites institucions "re" es trobin no solament en
diferents clàusules, sinó també en testaments diferents (José Luís MEZQUITA DEL CACHO a Comentarios al Código
de Sucesiones de Cataluña cit, pàg. 138, seguint el criteri de BELTRAN DE HEREDIA, Comentario del Código civil,
pàg. 2334). Ara bé, cal tenir en compte que la regla general es la de la revoeabilitat (art. 130.2 CS), de manera que 'a

disposició del testament anterior només subsistirà si el testador ho ordena expressament (art. 130.3 CS).
530 El Codi de Successions utilitza en diversos articles l'expressió "part alíquota" (el 305, referit al llegat de part

alíquota, és el més important, i també en els arts. 56,135,183 i 184 CS). A primera vista es podria arribar a entendre qu
coincideixen els conceptes de "quota" i de "part alíquota", com a expressions d'una part d'una herència o un llega^ ™
obstant, si atenem a l'article 184.1 CS, veiem com és contraposen clarament tots dos conceptes : "Si el fideïcomís és «
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,¿s a dir, que la institució en parts individuals i separades de l'herència pot constituir una
conjunció "re", si aquesta assignació no altera el resultat que s'hagués produït si res s'hagués dit-,
o si la conjunció "re ampliada" s'ha de restringir només a la institució "per meitats", "per terceres
parts" o similars, és a dir, aquelles fórmules en què simplement es "completa" o "aclareix" el
resultat de la disposició, però no es fa la dita assignació separada. Però, abans que res, caldrà fer
dues precisions respecte a dues qüestions que més endavant es tractaran amb més detall, però que
convé avançar ara perquè entenem que condicionen el significat que s'ha de donar a l'expressió
"indicació de parts alíquotes":
la,- La conjunció "verbis" dóna lloc a l'acreixement (art. 39.UI fin CS), de manera que, tot i ser
les quotes desiguals, si els hereus estan instituïts en la mateixa clàusula hi haurà dret d'acréixer.
2a.-D'acord amb l'art. 39.2. pr. CS, el dret d'acréixer no té lloc quan en diferents clàusules
s'assigna individualment a cada cohereu una part alíquota -siguin iguals o desiguals, ja que el
precepte no distingeix ni especifica-. D'això es dedueix, "a sensu contrario", que quan s'indiquin
"parts alíquotes coincidents amb la divisió en quotes que seria procedent en el supòsit que la
dita indicació hagués estat omesa", perquè hi hagi acreixement, cal que la dita indicació es faci
en la mateixa clàusula. .

Donades aquestes premises, es farà tot seguit referència a tres interpretacions que
entenem es poden donar de l'art. 39.1.1. fin CS.

A.)- La conjunció "re ampliada" com a institució en quotes iguals, siguin o no numèriques,
í siguin o no separades

Una primera posibilitat per interpretar l'art. 39.1.1.fin CS seria entendre que hi ha
conjunció "re ampliada" quan la indicació de parts que es faci, sigui quina sigui la fórmula
utilitzada, no alteri el resultat "particional" que es produiria si la dita indicació s'hagués omès,
coincidència que es produirà quan les parts siguin iguals.

La norma de l'art. 39.1 J.fin CS no seria altra cosa que la plasmació de l'equivalència entre
"no assignació de parts", i "assignació de parts iguals", equivalència que està establerta en altres
articles del Codi de Successions, entre ells l'art. 141,1 CS, com el més significatiu: "Els hereus

pwt alíquota i no de quota hereditària, té la considerado de llegat de part alíquota". D'acord amb aquest precepte, algun
autor ha establert la diferenciació entenent que la quota és inherent a la institució d'hereu (i en aquest sentit és utilitzada
«n diferents preceptes: 38, 211, 41, 260, 40,183 -que també estableix clarament la diferència entre "quota d'herència"
l 'Part alíquota del llegat", 64,233, 51, 62, 275, 327, 168, 93, 141, 51,256.1, i, a "sensu contrario", l'art, 42.3, que, en
, ció al llegat, parla de "part vacant del llegat" i no de "quota vacant", tal com fa respecte a l'herència l'art. 38.1 CS),
Jaqué es refereix a una part de l'"universum ius" del causant integrat per l'actiu i pel passiu, mentre que la part alíquota
"iplica sempre disposició a títol particular ja que exclou la universalitat (Encarna ROCA TRÍAS, a Comentarios al
-°<ttgo civil y Compilaciones forales, Tomo 29.2, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1984, pàg. 108, comentant
article 168.1 CDCC i fent referència a l'article 168,1 CDCC, precedent de l'actual article 184.1 CS). No obstant, aquesta
si pot servir per explicar l'article 184.1 CS, però no per donar una solució de caire general. Sense anar més lluny, si

I J"1 a ''article 39.1 CS, veiem com l'expressió "parts alíquotes" es refereix no al llegat, sinó a la institució d'hereu.
lj altres preceptes, l'expressió "quota" també ve referida al llegat -si bé és perquè es parla a la vegada d'herència i
a ,

8a!~: arts. 189,195,236,203,212, 42 i 182 CS. En realitat, totes dues expressions es poden referir tant al llegat com
j. lnst'tució d'hereu i, en aquest últim cas, no afecten a la idea d'universalitat que li és inherent. A partir d'aquí,
de 1 SS!° "'5ar* ̂ rçuota" és utilitzada pel testador, és una manera de parlar, mentre que "quota" és una situació resultant

c°titularitat sobre una mateixa herència, és una situació que resulta de la realitat.
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instituïts sense assignació de parts s'entenen cridats per parts iguals"531. Això demostra que

quan el testador institueix en parts iguals, en realitat no fa altra cosa que especificar les
conseqüències que produirà la seva assignació sense parts. L'art. 141.1 CS i l'art. 39.1 CS són
articles inspirats en la mateixa idea.

D'acord amb aquesta opinió, per "indicació de part alíquota" s'ha d'entendre la indicació
de parts, tant si no és numèrica -"per parts iguals"-, com si sí ho és, i en aquest darrer cas tant si
l'assignació és unitària ("per meitats", "per terceres parts" o expressió similar), com si és separada
("Institueixo hereu A en la meitat i B en l'altra meitat"), i tant si la institució es fa en la mateixa
com en diferents clàusules. Els arguments que justificarien aquesta interpretació serien els
següents:
-lr.- Que tant si l'assignació és unitària com si és separada, es compleix el requisit de l'art. 39.1
CS: el resultat de la indicació de parts coincideix amb el que resultaria si res s'hagués dit.
-2n.- L'art. 144 CS que, en relació al dret de representació en la successió testamentària, equipara
la institució genèrica en favor dels fills (art. 144.1 C S) a la assignació nominativa i separada per
parts iguals (art. 144.2 CS).

No obstant, aquesta interpretació es veu contradita pel que disposen els arts. 39.1.II fm,
i 39.2 CS, d'acord amb els quals, si els hereus estan instituïts en la mateixa clàusula hi haurà
acreixement -tant si les parts són iguals com no-, i si l'assignació de parts separades es fa en
diferents clàusules no n'hi haurà. Això fa que en els casos d'atribució de quotes separades el que
importi -en relació a l'acreixement- no sigui si les dites quotes són iguals o no, sinó si la
disposició es fa en la mateixa o en diferent clàusula.

B.)- La separació entre conjunció "re" i acreixement
Una segona interpretació seria entendre que quan en diferents clàusules s'institueix en

parts separades iguals estem davant d'una conjunció "re ampliada", que no implicarà
necessàriament l'acreixement, sinó que en base a l'art. 39,2 CS es requerirà a la vegada la
conjunció "verbis". D'acord amb aquesta interpretació, respecte a la "coniunctio re ampliada" sí
tindria transcendència l'existència o no de la conjunció "verbis", de manera que si la conjunció
"re ampliada" no anés acompanyada de la "verbis" no hi hauria dret d'acréixer. Cal observar que
l'art. 39.1 CS no diu que en aquest cas hi hagi acreixement, sinó simplement que hi ha conjunció
"re". El que hi hagi acreixement ho diu l'art. 38.1 CS, que en principi independitza l'acreixement
del fet que la conjunció "re" vagi unida a la conjunció "verbis". L'art. 39.2 pr. CS suposaria una
excepció a aquesta idea del 38.1 CS, en el sentit que quan es fessin'parts separades de l'herència,
sí té importància als efectes de l'acreixement que la conjunció "re" vagi acompanyada de la
"verbis". /;

Aleshores, i d'acord amb aquesta idea, respecte ala1 conjunció "re ampliada" caldria
distingir entre la institució per parts alíquotes sense assigríació d'una quota individual per a cada
cohereu ("per meitat", "per terceres parts", etc), cas en què la conjunció "re" vindria acompany

531 La regla de l'art. 141.1 CS es troba recollida en altres preceptes, com per exemple l'art. 141,2 CS, en relact
al cas d'institució individual i col·lectiva d'hereus. Tots els instituïts ho són sense parts, i ho seran per parts iguals, si
els designats col·lectivament rebran conjuntament una part igual a la de cadascun dels designats en forma individua •
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¿Q la conjunció "verbis", i hi hauria acreixement (art. 39.2 CS); i l'assignació d'una quota
individual per a cada cohereu, cas en què si les quotes fossin iguals hi hauria conjunció "re", que
Emetria la possibilitat de disjunció "verbis" quan la dita assignació es fes en clàusules diferents,
cas en què no hi hauria acreixement, art. 39.2 CS.

Ara bé, aquesta interpretació faria supèrflua la conjunció "re", subordinant-la a la "verbis"
i contradint la idea essencial de l'art. 39 CS: la rellevància i primacia de la conjunció "re".

C.)- La indicació de parts alíquotes no permet una assignació separada de parts
Nosaltres entenem que una interpretació sistemàtica de l'art. 39 CS, i que salvaria la

virtualitat de l'art. 39.1.I.fïn CS, donaria peu a entendre que quan es fa referència a què "la
Indicació departs alíquotes coincideix amb la divisió en quotes que seria procedent en el supòsit
que la dita indicació hagués estat omesa", no es comprenen els casos d'assignació individual
departs, com quan es diu "la meitat a A i l'altra meitat a B", sinó només els casos en què es digui
"per terceres parts", "per meitats", o similars, casos que necessàriament han d'anar en la mateixa
clàusula.

Cert és que per "part alíquota" es pot entendre "Cada una de las (partes) que resulta de
dividir un todo en un cierto número departes o porciones determinadas"57'2, i que en aquest sentit
s'utilitza l'expressió en el llegat de part alíquota, referit a una part de l'actiu hereditari líquid (art.
305 CS). Una part alíquota és una part d'un tot, i per tant pot ser una part separada. No obstant,
i en relació a la institució conjunta en el dret d'acréixer, és possible atribuir-li un significat més
restrictiu, excloent l'assignació separada de parts. L'origen de l'expressió "part alíquota" referida
al dret d'acréixer es troba en el Codi civil, art. 983.2, que assenyala -d'acord amb la interpretació
de MANRESA, que va ser qui va redactar els articles relatius al dret d'acréixer-533, que no té lloc
el dret d'acréixer quan s'han format parts separades de l'herència, el que significa una
interpretació de l'expressió "parte alícuota" limitada a la institució "per meitats", "per terceres
parts" o similars. D'aquest parer també era ROCA SASTRE, qui, en relació al Codi civil, deia
que "Hay derecho de acrecer si el testador dice «Instituyo por mis herederos a A, B y C», y
también si dice «Instituyo por mis herederos a A, B y C por partes iguales» o «...por terceras
partes». En cambio, no hay derecho de acrecer cuando el testador utiliza otros giros distintos
« aquellos dos primeramente indicados que dan lugar al derecho de acrecer, incluso si dice
"Instituyo por mis herederos a A en una tercera parte, a B en otra tercera parte y a C en la
restante tercera parte>?34. Per tant, ROCA SASTRE entenia que per "designación de parte

532 Diccionario Trivium, Ed. Trivium SA, Madrid, 1998, veu "parte alícuota". I BORRELL I SOLER entén que
Restes Parts han de ser necessàriament iguals perquè es pugui parlar de part alíquota, que la defineix com "Cada una

J Impartes de un todo cuando todas ellas son iguales entre sí" (Antonio M. BORRELL Y SOLER, Derecho Civil
-sPanol, tomo quinto, Sucesiones por causa de muerte, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1954, pàg. 392).

. , Així ho diu Juan Francisco LASSO GAITE, a Crónica de la Codificación Española, 4-1, Ministerio de
C|a, Comisión General de Codificación, 1970, pàg. 552: "Por los manuscritos A y B podemos deducir que redactó

nfesa lo relativo a mandas y legados y derecho de acrecer..."

. 4 Ramón Ma ROCA SASTRE, adaptació al Dret espanyol del Derecho de Sucesiones de Theodor KIPP,
PÍR e

9
mec"ció> v°l-IQ> Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1951, pàg. 276. També a "El llamado derecho de acrecer" cit,

> o n comparant el règim del Dret Romà i el del Codi civil deia que "En Derecho romano se entendía hecha
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alícuota" no es feia referència al cas en que s'hagués assignat una part individual a cada hereu.
Aleshores, cal suposar que, d'acord amb aquesta idea de "part alíquota" referida al dret d'acréixer
ROCA SASTRE va redactar l'art. 505.1 Pr. 1955, precepte que que va passar a l'art. 39.1 CS.

Amb aquesta interpretació restrictiva de l'expressió "part alíquota" es dóna sentit a l'art,
39 CS, de manera que s'arriba a la conclusió que hi ha conjunció "re" en la institució "per parts
iguals", "per meitats", "per terceres parts" o similars ("re ampliada"). En canvi, quan es facin
parts separades de l'herència, tot i que les parts siguin iguals i per tant la dita assignació
"coincideix amb la divisió en quotes que seria procedent en el supòsit que la dita indicació
hagués estat omesa", no hi ha conjunció "re", ni "estricta" ni "ampliada". Ara bé, en aquest cas
pot haver-hi acreixement si hi ha conjunció "verbis", tant si les parts són iguals com desiguals,
i si malgrat no haver-hi conjunció "verbis" el testador concedeix l'acreixement.

Finalment, cal fer notar que no pot existir conjunció "re ampliada" en la institució en parts
desiguals, ja que la conjunció "re ampliada" té lloc quan la indicació de quotes coincideix amb
la divisió que procediria si res s'hagués dit i, en aquest cas, d'acord amb l'art. 141.1 CS, les quotes
són iguals535.

2.1.1.1.2.- La conjunció "re" sobre la quota
L'art. 39.1 CS, després d'assenyalar quan "s'entenen instituïts conjuntament diversos

hereus en la mateixa herència", estableix que "Igualment s'entén respecte dels hereus instituïts
en una mateixa quota opart de l'herència, o en una mateixa clàusula". El precepte entenem que
és confús. El Legislador hagués pogut fer una redacció més aclaridora dient a l'art. 39.1 .II pr. que
"Igualment s'entenen instituïts conjuntament els hereus instituïts en una mateixa..."

Respecte al seu primer incís -la institució en una quota d'herència- es podrien en principi

especial designation departes, en cuyo caso no procedía el derecho de acrecer, en los tres casos siguientes: - Cuando
el testador hubiera asignado expresamente en diferente cláusula u oración una cuota específica a cada heredero. Por
ejemplo: «Instituyo a Ticio en un tercio de la herencia.» "Instituyo a Cayo en otro tercio de la herencia.» E «Instituyo
a Mevio en el restante tercio de la herencia». - Cuando el testador hubiera asignado expresamente en una misma
cláusula (verbis tantum) una cuota específica a cada heredero. Por ejemplo: «Instituyo a Ticio en un tercio de la
herencia, a Cayo en el otro tercio y a Mevio en el tercio restante. Cuando el testador hubiere instituido los herederos
en una misma cláusula (verbis tantum), pero con indicación departes alícuotas o empleando la expresión por iguales
partes (ex aequis portionibus). Por ejemplo: «Instituyo herederos a Ticio, Cayo $ Mevio, por partes iguales.» En el
régimen del Código civil no hay derecho de acrecer en los dos primeros casos, pero sí en el tercero".

535 Seria el cas en què, per exemple, es digués "Institueixo hereus $, B i C, i C rebrà el doble que els altres1,
0 "Institueixo hereus els meus germans en la mateixa proporció en què heretarien si m'haguessin de succeir abintestat,
1 uns germans són de doble vincle i altres de vincle senzill, per la qual cosk no se'ls institueix per parts iguals, sinó
desiguals, d'acord amb l'art. 329.1.III CS: "Si concorren germans doblés amb germans unilaterals aquests succeeixen
en la meitat que aquells". En aquest cas no hi haurà conjunció "re ampliada", perquè la indicació (tàcita) de pa»
alíquotes no coincideix "amb la divisió en quotes que seria procedent en elSupòsií que la dita indicació hagués esta
omesa". Només si existís una norma com la de l'art. 770 Ce, d'acord amb el qual "Si el testador instituye a sus hermanos,
y los tiene carnales y de padre o madre solamente, se dividirá la herencia como en el caso de morir intestado", es po"1"
entendre que hi ha conjunció "re ampliada", ja que en aquest cas la indicació de parts alíquotes no faria variar el resul a
a què s'arribaria si res s'hagués dit (si be es podría arribar a'la mateixa solució aplicant analògicament l'art. 145 CS p
al cas d'institució en favor dels parents, si entenessim que la distribució de l'herència entre ells s'ha d'ajustar a les reg
de la successió intestada).
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donar dues interpretacions:
la.- Que l'expressió "igualments'entéñ respecte als hereus instituïts en una mateixa quota opart
¿e l'herència" vol dir que els hereus instituïts en una mateixa quota d'herència s'entendran
instituïts conjuntament quan ho hagin estat en la forma prevista per l'art. 39.1.pr. CS per als
hereus instituïts "en la mateixa herència", és a dir, sense "assignació numèrica departs", així
corn també "quan la indicació de parts alíquotes coincideix amb la divisió en quotes que seria
procedent en el supòsit que la dita indicació hagués estat omesa".
2a.Que la institució en la mateixa quota, baldament no es faci en la forma prevista a l'art. 39.1 .pr.
CS implica per sí sola conjunció "re". Així es podria deduir dels següents fets:
- que si per a la institució conjunta en una mateixa quota fessin falta els requisits de l'art. 39.1 .pr.
CS, la referència a la mateixa quota s'hagués hagut de fer en aquell apartat, i no en un de diferent.
L'art. 39.1.pr. CS hauria d'haver començat dient "S'entenen instituïts conjuntament diversos
hereus en la mateixa herència, o en una mateixa quota opart de l'herència..."
- que d'altra manera deixaria de tenir sentit la referència a la "mateixa clàusula" com a conjunció
"verbis" de l'art. 39.1.II fin CS, donat que els requisits establerts a l'art. 39.1.1 CS es refereixen
a la conjunció "re", i són inaplicables a la "verbis".

La realitat és que totes interpretacions no són excloents, sinó que entenem que es
complementen, en el sentit que la institució en una quota de l'herència sempre implicarà
conjunció "re", com passem a veure:
a) Òbviament, hi haurà conjunció "re" sobre la quota quan es donin els requisits de l'art. 39.1.1
CS relatiu a la conjunció "re" sobre la totalitat de l'herència: "Institueixo hereus A i B en la
tercera part de l'herència per parts iguals".
b) Però en els casos en què no hi hagi conjunció "re" d'acord amb l'art. 39.1 CS, les pròpies
característiques de la institució en una quota d'herència implicaran l'existència de conjunció "re",
ja que la institució en una mateixa quota suposa una prèvia designació unitària de la quota, com
a objecte únic, el que suposa conjunció. Mentre respecte a l'herència és possible fer parts
separades sense una prèvia referència a l'herència -"Institueixo hereu A en la meitat de l'herència;
Institueixo hereu B en l'altra meitat"-, quan l'objecte d'institució és una quota i d'ella se'n fan
parts, s'exigeix una menció prèvia de la quota en qüestió, el que implica conjunció. No és
possible instituir en parts separades d'una quota d'herència sense haver fet una prèvia crida a
aquesta quota. Suposem la següent disposició: "Institueixo hereus A i B en les tres quartes parts
«e l'herència, de les quals A rebrà el doble que B. Institueixo hereu C en la quarta part de
'herència". A i B són conjunts "re" en una mateixa quota de l'herència, i acreixeran entre ells amb
Preferència respecte a C. S'observa com si atenem a les quotes de participació hipotètiques, la
*te fórmula equivaldria a la següent: "Institueixo A en la meitat de l'herència, i a B i a C en la
Varta part a cadascun". La diferència entre aquesta i la primera fórmula assenyalada es troba en
° mentre en el primer cas hi ha conjunció "re" en una quota, en el segon cas no hi ha conjunció
"re".

En conseqüència, si havent-hi altres hereus testamentaris, a alguns d'ells se'ls institueix
te mateixa quota, aquesta referència unitària a una mateixa quota dins la totalitat de l'herència

lmPlica una crida conjunta.
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La interpretació proposada entenem que fa esdevenir poc precisa la redacció de l'art. 38 o
CS, que comença dient "Instituïts conjuntament dos o més hereus en una mateixa quota o porció
d'herència...", com si la crida als hereus instituïts en una mateixa quota pogués ser "no conjunta"
El qualificatiu "conjuntament" és reiteratiu, perquè la crida als hereus a la mateixa quota
d'herència és conjunta pel fet de la referència a la mateixa quota, art. 39.1 .II CS.

2.1.1.2.- La conjunció "verbis"
Cal determinar si el Codi de Successions admet la conjunció "verbis" per donar lloc a

l'acreixement i, si és així, quins són els seus requisits.

2.1.1.2.1.- L'admissió de la conjunció "verbis" per donar lloc a l'acreixement
L'art. 39.UI CS estableix que "Igualment s'entén respecte dels hereus instituïts en una

mateixa quota o part de l'herència, o en una mateixa clàusula"536 El precepte, com hem dit,
entenem que no és molt aclaridor. Dues interpretacions serien les possibles537:
a.)- Si es parteix de la base que l'art. 39.1.II CS no és "autònom", sinó que és una "ampliació" d'e
l'art. 39.1.1 CS, es podria entendre que mentre aquest es refereix als hereus instituïts en diferents
clàusules, el segon incís de l'art. 39.1 CS ho fa als instituïts en la mateixa clàusula. Per tant, es
partiria de la base que el supòsit general és que la institució es faci en clàusules diferents (art.
39.1.1 CS), i l'art. 39.1.ÏÏ CS estendria les regles de l'art. 39.1.1 CS també al cas en què la
institució es fes en la mateixa clàusula. Per tant, d'acord amb aquesta interpretació, la institució
en la mateixa clàusula no donaria lloc a una conjunció "verbis" autònoma, sinó que sempre
estaria subordinada a la conjunció "re".

No obstant, entenem que aquest no és el sentit de l'art. 39.1.II CS, ja que:
-lr.- Implicaria que la institució en una mateixa quota no creés per sí sola conjunció, sinó que
es requeririen els requisits de l'art. 39.1.1 CS, i ja hem vist que no és així.
-2n.-Revelaria una deficient redacció de l'art. 39.1.II CS, ja que s'estaria referint a àmbits o
aspectes diferents. Mentre que quan es parla d'una "mateixa quota opart de l'herència" es faria
referència al contingut material de la disposició i s'estendria la normativa de l'art. 39.1.1 CS

536 La menció a la "mateixa clàusula" només es troba en un precepte del CS, l'esmentat art. 39.1 .II. fm, mentre
que en el Pr. de 1955 també es trobava en el que ara seria l'art. 38.2 CS. Efectivament, l'art. 504 Pr. 1955 parlava de la
institució "en una misma cuota o porción de herencia o en una misma cláusula u oración", mentre que l'art. 505.1 Pf-
1955 utilitzava les paraules "en una misma cuota aparte de herencia o en una misma-eláusula u oración". Els preceptes
feien referència a la "conjunctio verbis" i conjunció "re" referida a una quota de ̂ 'herència. La Compilació va elimina''
la "coniunctio verbis", de manera que va suprimir tota referència a la "mateixa clàusula". El Codi de Successions va
tornar al sistema del Pr. de 1955, però amb algun "oblit" derivat del "pas intermig" per la Compilació. Així, mentre l'art.
39 CS va reproduir -amb lleugeres variacions- l'art. 505 Pr. 1955, que no havia passat a la Compilació -i feia referència
a la "coniunctio verbis"-, l'art. 38 CS, que es corresponia amb l'art. 504 Pr, 1955, no va recollir la redacció d'aquest
precepte, sinó la de l'art. 265 CDCC, que havia suprimit en el seu apartat segon la referència a la mateixa clàusula,
conseqüència lògica com diem de la supressió de la conjunció "verbis" en la CDCC, però que no concorda amb la seva
reintroducció en el Codi de Successions. >!'

537 Una tercera interpretació que descartem consistiria en entendre que en l'art. 39.1 .II CS hi ha un error, i Que

no hauria d'haver-hi disjunció, sinó conjunció, de manera que la,partícula "o" hauria d'ésser substituïda per la partícuW
"i", de manera que el precepte no concediria autonomia a la conjunció "verbis", sinó que estaria dient que la conjunció
"re" sobre la quota sempre ha d'ésser "re et verbis". El precepte, segons aquesta interpretació, hauria de dir: "...en M"
mateixa quota opart de l'herència, i en una mateixa clàusula".
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elativa a l'herència com una unitat al cas en què només es disposa d'una porció d'ella, quan es
Híu "o en una ma^xa cláusula" es designaria l'aspecte formal de la institució, que es podría

ferir igualment tant a tota l'herència com a una part d'ella.
3r - Tot i que es tracta d'una interpretació que des del punt de vista de l'ordre sistemàtic tindria

ja seva lògica -ja que l'art. 39.1 CS s'estaria referint als casos generals (tota l'herència i
disposicions en diferents clàusules), i el segon a les excepcions (part de l'herència i mateixa
clàusula)- tindria l'inconvenient que mentre la dualitat "material" (herència-quota) s'estableix
explícitament, la dualitat "formal" (diferent-idèntica clàusula) no ve en lloc establerta de manera
explícita (l'art. 39.1.1 CS no parla de "diferents clàusules"), per la qual cosa s'hauria de sobreen-
tendre. És a dir, caldria partir del principi que el supòsit normal és el de la institució conjunta en
diferents clàusules (conjunció "re tantum"), i que el cas excepcional és el de la conjunció "re et
verbis", quan entenem que no hi ha base per presumir-ho, sinó tot el contrari (art. 39.2 CS).

b.) Per tot això, entenem que cal atribuir autonomia a l'art. 39.1.II CS, i d'igual manera que la
mateixa quota és element suficient per a l'existència de conjunció "re", la identitat de clàusula
ho és per a l'existència de conjunció "verbis" apta per donar lloc a l'acreixement. El fet que la
disposició es faci en la mateixa clàusula és un requisit suficient per entendre que hi ha institució
conjunta "verbis", de manera que, tot i que no hi hagi conjunció "re", pot haver-hi acreixement.
Així, si s'assignen parts separades de l'herència en la mateixa clàusula hi haurà acreixement en
base a la conjunció "verbis- (art. 39.1 .II. fin CS).

Aquesta interpretació es basa, a més, en l'art. 39.2. CS "a contrario", segons el qual, tret
que el testador concedeixi el dret d'acréixer, "aquest no té lloc si en una altra clàusula assigna
Individualment a cada hereu una part alíquota". D'acord amb aquest precepte, la "disiunctio"
en parts intel·lectuals pot ésser "corregida" en matèria d'acreixement per la "concessió" del
testador, "correcció" que no és necessària quan hi ha "coniunctio verbis", cas en què
l'acreixement ja ve establert per la Llei. És a dir, del fet que es digui que no hi ha acreixement
quan s'assignen parts alíquotes individuals en diferents clàusules "si el testador no concedeix el
dret d'acréixer" (art. 39.2.pr. CS), es dedueix que si l'assignació es fa en la mateixa clàusula sí
hi ha acreixement, per la força de la conjunció "verbis".

En definitiva, hi haurà acreixement entre els hereus que hagin estat instituïts en la mateixa
clàusula (conjunció "verbis"), art. 39.1 .ILfin CS. Però, en qualsevol cas, és criticable la redacció
«aquest precepte pel fet que una conseqüència tan important s'expressi d'una manera tan
residual". La consideració de la identitat de clàusula com a element indicatiu de conjunció que

Per sí sol dóna lloc a l'acreixement mereixeria una formulació més explícita.

•*«1.2.2.- El concepte de clàusula testamentària
Existirà conjunció "verbis" -i per tant acreixement- entre els hereus instituïts "en una

WQteixa clàusula"(art. 39.1.II.fin CS). Cal veure què s'ha d'entendre per clàusula i determinar si
s un concepte equivalent a "oració", o si se li ha d'atribuir el seu significat tècnic en el sentit de
«ascuna d'aquelles disposicions testamentàries separades, integrades generalment per vàries
Ses> que regulen parcialment l'última voluntat del testador, amb una certa; independència entre
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cadascuna538.

Si acudim al Projecte de Compilació de 1955, precedent dels esmentats articles 38,1 i
39.1 CS, observem que s'utilitzen els termes "cláusula" i "oración" com a sinònims: "Instituidos
conjuntamente dos o más herederos, aunque no fuere en la misma cláusula u oración...", {
"...Igualmente se entenderá respecto a los herederos instituidos en una quota o parte de
herencia, o en una misma cláusula u oración"5^. La Compilació de 1960 va suprimir a l'article
265 la paraula "oración", parlant únicament de "clàusula"5*0, el mateix que ha fet el Codi de
Successions en els arts. 38.1 i 39.1.II.fin: "mateixa clàusula".

Es podria pensar que la supressió de la paraula "oració" vé motivada per raons d'economia
legislativa, en cónsiderar-se tots dos conceptes com a sinònims, però també es podria defensar
que l'oblit ha estat intencionat, per voler-se atribuir al terme clàusula el seu significat tècnic.

Nosaltres entenem que aquest és un dels casos en què, d'acord amb l'art. 1.2 CDCC, s'ha
d'acudir a la tradició jurídica catalana "per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les
altres normes", i, concretament, a l'opinió de CÀNCER, que va ser l'únic autor català que va
tractar la qüestió. Per tant, existirà conjunció "verbis" quan s'utilitzi un únic verb exprés, de
manera que l'existència de varis verbs "tàcits" no exclou la conjunció "verbis"541. Així doncs, hi
haurà conjunció per les paraules si es diu per exemple: "Institueixo hereu A en la 1/4 part, i B en
les 3/4 parts", mentre que no n'hi haurà si la fórmula és "Institueixo hereu A en la meitat, i a B
l'institueixo en l'altra meitat".

2.1.1.3.- Conclusió
Així doncs, d'acord amb el "règim legal" del Codi de Successions, només no hi haurà

conjunció en els casos de "disjunció total": quan en diferents clàusules (varis verbs) es cridi als
hereus a porcions separades de l'herència. I així ho estableix expressament l'art. 39.2 CS diu que
el dret d'acréixer no té lloc si el testador "en una altra clàusula assigna individualment a cada
hereu una part alíquota"5*2. El precepte no és sinó un complement de l'art. 39.1,1 CS, i vol dir

538 Com per exemple :'T Instituexo hereus A, B i C. 2" A A li correspondrà la meitat de l'herència, si bé
gravada amb una substitució vulgar en favor dels seus fills, 3a A B li correspondrà la quarta part, estant obligat a
alimentar amb aquesta a la seva esposa...9" Llego l'apartament a la meva esposa", etc.

539 Arts. 504 i 505 del Projecte de 1955, respectivament. ,
540 Art. 265.1 CS, l'equivalent a l'actual article 38 CS i al 504 del Projecte de 1955. L'article 505 del Projecte,

l'actual article 39 CS, no es va recollir a la Compilació. Ja des d'un primer moment es va suprimir per la Comisión
General de Codificación la paraula "oración", parlant-se en tots els successius treballs de "clàusula", i sense que es
reintroduís en cap moment l'expressió del Pr. de 1955 "clàusula u oración".

541 Vegeu en aquest capítol, § 1.4.1.1.1.
542 Pel que fa a la seva trajectòria en els treballs preparatoris del Codi de Successions, el treball base de PU'y

FERRIOL mantenia la redacció del Pr. de 1955, És amb la redacciófeta per TARRAGONA COROMINA quan es canvia
"diferent clàusula" per "una altra clàusula". Aquesta darrera redacció es va mantenir en el Pr. del 91 (si bé en unes notes
a mà es deia literalment, en relació al dit precepte: "No l'e,ritenc"[Arxiu de la Direcció General de Dret i d'Entri0'
Jurídiques, capsa 8157]). Es va presentar una esmena de supressió per part del Grup Parlamentari d'Iniciativa pe

Catalunya, que no va ser acceptada.
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que si s'assignen parts separades en diferents clàusules ("disjuncti re" i "disjunct! verbis") no té
lloc el dret d'acréixer, tret que el testador el concedeixi. Així es dedueix en base al seu precedent,
l'art. 505.2 Pr. 1955, que no parlava de "una altra clàusula", sinó de "diferente cláusula u
oración"543. Aquest article permetia deduir més clarament que el dret d'acréixer no tindrà lloc
quan en diferents clàusules s'assignin parts separades de l'herència, tant si són iguals com
desiguals544.

I cal fer notar que, tot i la inexistència de conjunció, els disjunts poden fer seva la part
vacant en virtut de l'increment hereditari establert a l'art. 41 CS, com es veurà en un altre
capítol545.

Cal tenir en compte, per altra banda, que sempre que hi hagi hagut una prèvia institució
conjunta "re", existirà acreixement, malgrat que després es facin institucions separades en
diferents clàusules. La concurrència de conjunció i disjunció entenem que es resol en favor de
la primera, de manera que si, per exemple, després d'instituir hereus A, B i C, en clàusules
diferents se'ls assignen parts separades de l'herència, la conjunció inicial "re" no quedarà trencada
per la posterior disjunció, que s'entén que es fa no a títol institutori sinó simplement divisori.

Finalment, i com en un altre lloc tractarem, cal apreciar la notable diferència entre el
règim de l'art. 39 CS, i el de l'art. 304.4 CS en relació al llegat d'usdefruit, que no admet
l'acreixement "quan el testador hagi assenyalat parts "546.

2.1.2.- La "correcció" per part del testador del règim legal de la conjunció: la concessió o
prohibició de l'acreixement

Fins ara s'ha analitzat quan existeix acreixement d'acord amb el règim legal. La Llei diu
quan, d'acord amb la presumible voluntat del testador, "s'entenen instituïts conjuntament diversos
hereus en la mateixa herència" (art. 39 CS). Ara bé, com diem, la Llei el que fa és tractar

543 Tant la Versió Oficial com la de la RJC.
544 Una altra interpretació, defensada entre d'altres per MEZQUITA DEL CACHO (Ob. cit., pàg. 142), seria

«ntendre que quan es parla de "una altra clàusula" vol dir que únicament hi ha dues clàusules: una primera clàusula de
referència, on es fa una institució general en favor de tots els hereus, i una segona clàusula ("una altra") on s'assignen
individualment parts a cada hereu. Per exemple, si el testador diu que institueix hereus A, B i C, i en la mateixa clàusula
«s assigna la tercera part de l'herència a cadascun, hi ha acreixement. No n'hi ha, en canvi, si, després d'instituir-los
"«feus, en una clàusula diferent institueix A en la tercera part, B en la tercera part, i C en l'altra tercera part. Ara bé,
puesta solució, que és la que es desprèn d'una interpretació aïllada del precepte, entenem que no pot ser acceptada, ja
pe xoca amb l'art. 39.1.II. fin CS, segons el qual la conjunció "verbis" dóna lloc a l'acreixement, sense que la dita
c°njunció esdevingui ineficaç pel fet d'haver-hi hagut una prèvia institució en la totalitat de l'herència. Efectivament, no
jsultaria lògic que una prèvia institució general en clàusula diferent "trenqués" la conjunció "verbis", donat que és

Pres d'aquesta institució general quan més clara sembla la naturalesa divisòria i no institucional de les quotes. No és
«eptable que la concurrència de dues clàusules que de manera independent donarien lloc a l'acreixement, pel fet de

I Concurrència l'acreixement quedi exclòs. És més, entenem que sempre que hi hagi una prèvia conjunció "re estricta"
Posterior institució en parts separades, es faci o no en la mateixa clàusula, no trenca la dita conjunció "re" i per tant

semPre procedirà l'acreixement.

En el capítol novè, relatiu a l'increment hereditari.

Vegeu capítol sisè, relatiu a l'acreixement en els llegats, § 5.2.2.
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d'esbrinar quina era la voluntat del testador respecte a si volia o no l'acreixement, per la qual
cosa, si el testador ja manifesta expressament quina és la seva voluntat al respecte, el règim de
l'art. 39 CS es deixa d'aplicar. L'art. 39 CS conté una sèrie de presumpcions sobre la voluntat del
testador, que cediran davant la seva voluntat expressa concedint o negant l'acreixement.

El testador podrà, doncs, concedir o prohibir l'acreixement, possibilitat contemplada de
manera expressa pel Codi de Successions, al contrari que el Codi civil, que res disposa sobre la
qüestió347. Cal matisar, però, que tot i que el Codi de Successions parli de "prohibir el dret
d'acréixer" (art. 38.1.fm)o "concedeixi el dret d'acréixer" (art. 39. l.pr.), el que el testador estarà
fent serà excloure o afirmar l'existència de crida conjunta, requisit essencial però no l'únic de
l'acreixement. D'aquesta manera, tot i que el testador concedeixi el dret d'acréixer, aquest no
actuarà si a l'hereu que deixa la seva porció vacant se li ha nomenat un substitut vulgar que arriba
a ésser hereu efectiu.

2.1.2.1.- La prohibició de l'acreixement per part del testador
D'igual manera que el testador pot concedir el dret d'acréixer quan no hi ha conjunció (art,

39.l.pr. CS), també el pot prohibir malgrat que la fórmula utilitzada impliqui conjunció d'acord
amb el règim legal establert a l'art. 3 9 CS. Així hi preveu l'art. 3 8.1 .fm CS respecte a l'herència548,
i l'art. 42.1 .fm CS en relació al llegat.

Com s'ha dit, quan el testador prohibeix l'acreixement el que està dient és que la
disposició no és solidària, i que per tant falta el requisit essencial de l'acreixement: la solidaritat.
El testador corregeix ("Institueixo hereus A i B, sense dret d'acréixer entre ells") o ratifica
("Institueixo hereu A en la meitat de l'herència, i institueixo hereu B en l'altra meitat de
l'herència, sense dret d'acréixer entre ells") el règim de l'art. 39 CS, assenyalant que no hi ha
solidaritat i per tant no procedeix l'acreixement. I val a dir que, així com la concessió de
l'acreixement per part del testador no bastava per donar lloc a l'acreixement, la prohibició de
l'acreixement sí és suficient per a la improcedència de l'acreixement.

Cal fer una sèrie de matisacions:
la.- El testador pot prohibir l'acreixement qualsevol que sigui el tipus de conjunció que hagi
establert entre els hereus, i fins i tot, com hem dit, el pot prohibir entre disjunts (ratificant el
règim legal).
2a.- La prohibició pot esdevenir inútil a conseqüència de l'actuació de l'increment hereditari de

Ce.

547 En seu d'acreixement successor!; sí en canvi respecte a l'acreixement en la donació entre vius, art. 637.1.fin

548 Aquesta facultat del testador no estava prevista en el projecte d'apèndix de 1930, Va ser el Pr. de 1955, una
vegada més, el precedent de la norma corresponent del Codi de Successions. L'art. 504.1 deia que : "Instituidos
conjuntamente dos o más herederos, aunque no fuere en la misriia cláusula u oración, si por cualquier causa alguno
de ellos no llega efectivamente a serlo, su cuota hereditaria vacante acrecerá a los demás a menos que el testador
hubiera prohibido el derecho de acrecer, sin que puedan renunciarlo los que hayan llegado a ser herederos". L'art-
265.1 CDCC va seguir la línia del Projecte de 1955.
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fart. 41 CS549. Així succeirà quan no hi hagi altres hereus més que els conjunts d'acord amb el
règim legal ja que, a conseqüència de la impossibilitat d'obertura parcial de la successió intestada,
faran també seva i amb la mateixa proporció la part vacant. En canvi, si hi ha hereus disjunts, la
prohibició de l'acreixement implicarà que la porció vacant d'un dels conjunts es reparteixi entre
tots els hereus, conjunts i disjunts.

3a.-Suposa aquesta prohibició que els "conjuncti", no únicament no acreixeran sinó que també
es veuran privats del dret a la incrementació? Tot dependrà de la forma com s'hagi expressat la
prohibició. Si el testador s'ha limitat a prohibir l'acreixement, entenem que això no els impedirà
adquirir la part que els correspon en virtut de la incrementació. Ara bé, si s'ha establert una
clàusula d'acontentament, com quan es diu que un hereu o els hereus instituïts conjuntament no
rebin més que la part assignada, entenem que si això no ha d'implicar l'obertura de la successió
intestada perqué hi ha altres cohereus, quedarà exclòs de la possible incrementació: aquesta
operarà exclusivament en favor dels "disjuncti"550.

4a.- El testador pot modalitzar aquesta prohibició, excloent l'acreixement només en determinats
casos, o concedint-lo únicament si concorren algunes circumstàncies551.
5a.- El testador pot prohibir l'acreixement només a algun dels conjunts, cas en què també s'exclou
la solidaritat. L'acreixement és "recíproc". Assenyalarem dos exemples:

- Si el testador diu "Institueixo hereus A, B i C, amb dret d'acréixer només en favor de B i C".
En aquest cas, entenem que no hi ha solidaritat, i per tant s'exclou l'acreixement, i el que s'ha
ordenat en realitat és una substitució vulgar. Aquesta disposició implicaria instituir A com a
hereu directe i B i C com a substituts en la tercera part, i B i C com a hereus directes en la tercera
part a cadascun i recíprocs substituts vulgars.

- Diferent seria que es digués "Institueixo hereus A, B i C, amb dret d'acréixer entre B i C", cas
en què en realitat hi hauria una institució separada en favor d'A per una tercera part de l'herència
(sense dret d'acréixer en favor de B i C), i una institució conjunta feta a B i C en les dues terceres
parts de l'herència, amb dret d'acréixer entre ells.

6a.-1, finalment, respecte a la forma com s'ha de fer la prohibició, val a dir que si es fa un acte

549 Per això, a la tradició jurídica, en què en alguns aspectes es confonien acreixement i incrementació
laoreixement entre hereus disjunts) no es permetia o es restringia la prohibició de l'acreixement Vegeu 8 1 2 2 3 4
respecte a l'exposició de BELLONUS sobre la qüestió. I els arts. 108 del Projecte de l'Acadèmia de Derecho 'de
Barcelona , el 241 del Pr. ALMEDA-TRIAS deien que: "El testador, salvo su facultad de substituir, no puede prohibir
erectamente el derecho de acrecer entre los herederos, ni éstos, aceptando la herencia, renunciar a él".

55° El problema és quan no hi ha més hereus que els conjunts. En aquest cas cal buscar una solució per no
«near el principi "nemo pro parte" sense contradir la voluntat del testador. Vegeu cap. relatiu a l'increment hereditari
M« tracta aquesta problemàtica. Una possibilitat seria configurar aquesta clàusula com una substitució vulgar tàcita SÍ
» W ha altres cohereus, en favor dels hereus abintestat i, si n'hi ha, en favor seu. En aquest últim cas, les conseqüències
cr>en pràcticament les mateixes que si es produís la incrementació : l'adquisició és onerosa (arts. 41 i 170 CS) i

«omàtica o forçosa, art. 25.2 CS : "Llevat de voluntat contrària del testador, s'entén que el cridat en quotes diferents
?ta qualsevd d>a^stes accepta les restants, encara que li siguin deferides amb posterioritat per via de
vulgar o per compliment de condicions suspensives".

contP i"' C°m> Per exemPle' 1uan di§ui 1ue hi hagi acreixement només si l'hereu mor sense descendents cas
I9 «emplat a la sentència de 15 de febrer de 1957. Vegeu-la a Jurisprudència civil, tomo 56, febrer de 1957, Madrid,

* p **§• T~yy 3. j i o,
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separat, s'haurà de fer en testament, i no en codicil552; i, si no és expressa, s'haurà de provar que

d'acord amb les regles generals de la interpretació, existia una voluntat d'excloure l'acreixement
per part del testador553.

2.1.2.2.- La concessió de l'acreixement per part del testador
Com hem dit, l'art. 39.2.pr. CS permet al testador concedir el dret d'acréixer. El testador

pot "corregir" la presumpció legal respecte a la interpretació de la seva voluntat (i en altres casos
aquesta concessió de l'acreixement podrà "ratificar" la presumpció legal, quan d'acord amb el
règim legal ja hi hagués institució conjunta). Tot i que la fórmula utilitzada pel testador no reveli
una voluntat favorable a l'acreixement, aquell pot assenyalar expressament la seva voluntat en
relació a si ha d'actuar o no l'acreixement per al cas que algun dels instituïts no arribi a ésser
hereu. El que segons la Llei semblaven varis objectes, per la voluntat del testador queden
transformats en un de sol.

L'art. 39.2 CS estableix que "Llevat que el testador concedeixi el dret d'acréixer, aquest
no té lloc si en una altra clàusula assigna individualment a cada hereu una part alíquota, i
tampoc si l'hereu no arriba a ésser-ho per nul·litat o per revocació de la institució"5^. Aquesta
concessió del dret d'acréixer per part del testador no es refereix al segon incís del precepte, és a
dir, al cas en què "l'hereu no arriba a ésser-ho per nul·litat o per revocació de la institució", sinó
només a l'incís inicial. Efectivament, l'art. 39.2 CS refereix la concessió del dret d'acréixer al cas
d'assignació de parts separades en clàusules diferents, que, com hem dit en l'anterior apartat, es
tracta de l'únic cas en què no hi ha conjunció d'acord amb el règim legal (disjunció "re" i
disjunció "verbis"). En la resta de casos el dret d'acréixer ja ve "concedit" per la Llei555.

2.2.- La preferència entre conjunts
L'acreixement entre els cohereus determina una preferència dels "conjunts" envers els

"disjunts". D'acord amb el principi "nemo pro parte" traduït en aquest aspecte en la norma de
l'art. 41 CS, si no té lloc el dret d'acréixer entre els hereus testamentarás, actuarà l'increment
hereditari, de manera que, mentre existeixi un hereu testamentari que arribi a ser-ho, no es podrà

552 En aquest sentit, José Luis MEZQUITA DEL CACHO, Ob. cit., pàg. 135 i 136: "Esta prohibición o
contradicción, dado su terminante efecto excluyente, exige una expresión; na cabe presumirla, sino probar que se
manifestó, lo cual creo que sólo cabe hacer en testamento y no en otro con'texto formal inidóneo, tacha que sería
reprochable al codicilo a tenor del art, 122, II CS; pues la exclusión del derecho de acrecer produce respecto a la
institución plural conjunta, o el efecto de una sustitución, o el de una cçndjción; desterradas ambas del continente
codicilar por este precepto" ']''

553 En aquest sentit, ALBALADEJO, a Comentarios al Código civil y Compilaciones faroles cit., tomo 29.3,
pàg. 426. ,/;

554 La darrera de les regles que estableix aquest precepte no sembla trobar-se en la seva ubicació més idònia,
ja que l'art. 39 CS s'està referint als casos en què hi ha conjunció, mentre que aquest apartat es refereix a determinats
casos en què l'instituït no arriba a ser hereu, negant la procedència de l'acreixement.

555 Cal recordar que aquest precepte no es trobava a la Compilació, ja que l'art. 505 Pr. 1955, que és el precedent
de l'art. 39 CS, va ser eliminat per la Comisión General de Codificación.
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brir la successió intestada. Per això, com diem, entre els hereus testamentaris l'acreixement
implement significa la preferència d'uns d'ells -els conjunts- respecte als no conjunts per a fer

seva la porció vacant.
Ara bé, inclús entre els conjunts també seria possible establir una preferència.Per això,

una vegada s'ha assenyalat quan hi ha conjunció, cal tractar el tema de la preferència entre
conjunts, qüestió que el Codi de Successions -contràriament al que es feia en la doctrina clàssica
i en alguns projectes privats d'apèndix- no regula de manera detallada, sinó que es limita a
recollir en l'art.38.2 CS la preferència en favor dels hereus del mateix grup, dient que "Instituïts
conjuntament dos o més hereus en una mateixa quota o porció d'herència, si el qui no arriba a
ésser hereu és del mateix grup, l'acreixement té lloc preferentment entre els altres del mateix
grup, i solament en defecte d'aquests acreix els altres instituïts conjuntament"356.

El precepte, que prové de l'art. 504.2 Pr. 1955557, és de redacció poc clara i deficient -ja
que parla "del mateix grup" quan hauria de dir "d'un mateix grup", i únicament es refereix als
conjunts "re" sobre la quota, quan el mateix règim és aplicable als conjunts "re" en tota
l'herència- i presenta bàsicament el problema de determinar què s'ha d'entendre per "grup", als
efectes de determinar quins conjunts tenen preferència. Entenem que es poden distingir dos tipus
de grups:
- el grup com a "classe" o categoria de conjunts: tots els membres.del grup estan cridats
conjuntament a la mateixa cosa, però alguns presenten entre ells una doble conjunció (conjunció
amb una altra) que els pot atorgar una preferència;
- el grup format per "subconjunts"cridats a una cosa diferent que la resta de conjunts (conjunció
dins d'una altra o subconjunció). La conjunció existeix entre els subconjunts, i entre el grup com
a tal i la resta de conjunts.

Cal veure en quins d'aquests casos s'aplica la preferència establerta a l'art. 38.2 CS.

2.2.1.- La conjunció DINS d'una altra: la preferència en favor dels integrants d'un subgrup
L'art. 38.2 CS fa referència al cas en què dins els conjunts (en una mateixa herència o

quota d'ella) hi ha subgrups o grups definits. Aquests subconjunts, si es produeix la vacant
d'algun d'ells, són preferits respecte a la resta de conjunts. Seria per exemple el cas en què es
digués "Institueixo hereus A, B, i els fills de C en la totalitat de l'herència". Els tres fills són
cridats de manera col·lectiva, i formen un grup que determinarà una preferència entre els seus

556 En canvi, en relació als legataris, l'art. 42.2.1 CS estableix que "L'acreixement es produeix preferentment
entre els legataris que a més d'ésser cridats conjuntament a un mateix llegat ho són en una mateixa clàusula". Vegeu
caP sisè, relatiu a l'acreixement en els llegats, §6.3.

557 L'art. 504.2 Pr. 1955 establia que "De ser instituidos conjuntamente dos o más herederos en una misma cuota
Porción de herencia o en una misma cláusula u oración, si el que no llega a ser heredero fuera del mismo grupo, el

^«cimiento tendrá lugar entre ellos, y sólo en defecto de los mismos acrecerá a los demás instituidos conjuntamente".
• Precepte es referia als conjunts"re" en la quota, i als conjunts "verbis". La Compilació, en no admetre l'acreixement

a's c°njunts "verbis", va suprimir la referència a "una misma cláusula u oración", - art. 265.2 CDCC: "Instituïts
Juntament dos o més hereus en una mateixa quota o porció d'herència, si el qui no arriba a ésser hereu fos del
e>x grup, l'acreixement tindrà lloc preferentment entre els altres del mateix grup i solament en defecte d'aquests
Kera els altres instituïts conjuntament"- donant-li una redacció que, sense altres modificacions més que d'estil, ha

sat al Codi de Successions, sense reintroduir-se la referència a "la mateixa clàusula", malgrat l'admissió de la
Co»J«nció "verbis".
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integrants, de manera que si un d'ells no arriba a ser hereu, la seva porció s'atribuirà als seu
germans, i no a la resta d'hereus instituïts conjuntament amb ells. Aquesta regla no és sinó un
conseqüència del fet que, d'igual manera que la institució en forma col·lectiva fa disminuir 1
quantia de la participació de cada subconjunt -tot el grup es considera com un sol divisor- (art
141.2 CS), la "falta" d'algun dels integrants del grup ha d'aprofitar exclusivament als altre
membres del grup.

En aquest cas existeix conjunció entre el grup com a tal i la resta de conjunts, i hi ha
subconjunció entre els membres del grup, però no existeix una conjunció "re" entre cadascun dels
membres del grup i els altres conjunts. Per això, quan la vacant es produeix en alguns dels
membres del grup, seran els altres integrants els que acreixeran la seva porció.

La crida per grups és el que ALBALADEJO anomena "conjunción dentro de otra", en
oposició a la "conjunción uniforme" per a tots els instituïts558. La crida al grup suposa un
aïllament respecte a la resta dels instituïts, però els serà aplicable igualment la doctrina general
de les conjuncions. Existeix un esglaonament, però la regulació general serà d'aplicació a totes
dues conjuncions, primer a la reduïda i després a la general559.

Els grups poden quedar formats en base a diferents circumstàncies, com passema veure.

2.2.1.1.- La institució col·lectiva
En primer cas de formació de grups el constitueixen els cridats de manera col·lectiva.

L'acreixement es produeix preferentment entre els cridats de manera col·lectiva, el que no és sinó,
com diem, una conseqüència lògica de la consideració dels cridats col·lectivament com un sol
divisor. Tal com assenyalava FINESTRES, "agnati collective nomine vocati unum peculiare
corpus constüuunt, &pro una persona habentur" 56°, i així ho ha recollit el Codi de Successions,
que en el seu art. 141.2 CS diu que "Quan els hereus instituïts són cridats els uns individualment
i els altres col·lectivament, s'entén atribuïda conjuntament a aquests darrers una part iguala
la de cadascun dels designats en forma individual, llevat que resulti que és una altra la voluntat
del testador'661. S'observa doncs com la crida de manera col·lectiva dóna lloc a una unitarietat
en la designació, és a dir, a la formació d'un grup unitari que es considera com un sol divisor. La
divisió no es fa per clàusules, sinó per persones, considerant els cridats de manera col·lectiva com
una sola persona. La unitarietat ve donada no per la unitat de clàusula, sinó per l'esmentada crida
col·lectiva.

La subconjunció pot agrupar els seus membres en funció de molt variades circumstàncies,

558 A Comentarios al Código civil y Compilaciones faroles, Tomo¡29; Vol. 3, art. 266 CDCC, Editorial Revista
de Derecho Privado, Madrid, 1986, pàg. 427. f

559 ALBALADEJO, Últ. ob. c/í., pàg. 427. f/¡,
560 Vegeu §1.4.2.3.
561 Seguint l'art. 248.1.II Pr. 1955 i 113.2 CDCC, i al contrari que l'art. 769 Ce, que diu que "Cuando el testador

nombre unos herederos individualmente y otros colectivamente, como si dijere: «Instituyo por mis herederos aN.ya

N.ya los hijos de N.», los colectivamente nombrados se considerarán como si lo fueran individualmente, a no ser que
conste de un modo claro que ha sido otra la voluntad del testador".
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