
en el testament672.
Aquesta idea i el raonament de BELLONUS va ser acceptat per la doctrina catalana.

Entre els autors clàssics, així ho dóna a entendre CÀNCER673. I, posterioment, BORRELL I
SOLER, basant-se en D. 37,11,2,8674, igualment es feia ressò d'aquesta preferència, donant com

raons la no existència de vacant, i el fet que "la voluntat expressa del testador, expressada en
la substitució, ha de prevaldré per damunt la seva voluntat presumpta en què la llei funda el dret
d'acréüer"615.

2.1.1.2.- La qüestió en el Codi de Successions
L'opinió tradicional s'ha mantingut en el Codi de Successions. Efectivament, aquest cos

legal, seguint els precedents de la Compilació de 1960 i del Projecte de 1955676, es pronuncia
expressament en favor de l'exclusió de l'acreixement quan s'anomena un substitut vulgar que
arriba a ser-ho : "Quan en lloc de l'hereu que falta arriba a ésser-ho algun dels seus cridats per
dret de transmissió successòria, o ho esdevenen els cridats per via de substitució vulgar o per
fideïcomís, no té lloc el dret d'acréixer" (art. 38.3 CS)677.

Per tant, la regla general és que, a manca de disposició contrària del testador, la

672 "Cum dato substituto cesset ratio propter quam ius accrescendi fuit introductuum, scilicet, quia, licet partió non
iKcrescat cohaeredi, non tamen decedit testator pro parte testatus, & pro parte int estatus, cum illa partió pe r tine at ad
substiliitum, qui sustinet causam testamenti. Consequens est, itt cessaré quoque debeat ius ipsum accrescendi..."
(BELLONUS, Ob. Hoc. cit, núm.30).

67J Si bé no de manera expressa, sinó de la solució que donava a un cas concret (que en un altre lloc veurem) en què,
com a excepció, prevalia l'acreixement sobre la substitució. Del caràcter excepcional de la preferència de l'acreixement
subre la substitució ("Et hoc casu, potentius est ius accrescendi iure substiíutionis"), es deduïa la regla general de la
preferència d'aquesta sobre aquell (CÀNCER, Ob. i ¡oc. cit., núm. 136 i ss.).

674 "Si duo sint heredes instituí, Primus et Secundus, Secundo Tertius substitutus, omitiente Secundo bonorum
fHssessionem Tertius succedit; quodsi Tertius noluerit hereditatem adire, vel bonorum possessionem accipere, recidit
hmonim possessió ad Primum, ..."

BORRELL I SOLER, Ob. cit., pàg. 515 i 107. Els projectes privats d'apèndix, com es veurà, també seguien aquesta
W»,

m Art. 504.3 Pr. 1955 i 265.3 CDCC.

En el Codi civil no existeix una disposició on s'estableixi expressament aquesta preferència. L'article 986 Ce es
a dir que: "En la sucesión testamentaría, cuando no tenga lugar el derecho de acrecer, la porción vacante del
ido, a quien no se hubiese designado sustituto, pasará a los herederos legítimos del testador... "No obstant, la

m'joria de la doctrina es mostra favorable a la preferència de la substitució vulgar sobre l'acreixement:
, a Comentarios al Código civil y Compilaciones forales cit., Tomo 10,2, pàg. 39 i ss, diu que

oco se puede sostener que prevalece la sustitución sobre el acrecimiento, porque lo que pasa es que donde hay
" no Puede ser querido el acrecimiento".
SASTRE MUNCUNILL, (Ob. cit, pàg. 370) diu que "La sustitución vulgar prevalece sobre el derecho de

BAr UeS 'mP^ca una disposición testamentaría de preferencia"',
. , . . , " • > a les seves anotacions a KIPP cit., pàg. 434, es basa en què la substitució vulgar suposa una institució
;a«idiaria d'hereu.
l*Hal ^ DIEGO, Ob. cit, pàg. 416, es basa en què el dret del substitut "se funda en la voluntad expresa del
'•'>ker r¡ ̂  P0^118' de otra suerte, no podría producir efecto legal alguno la sustitución, a no ser en. defecto de

eros, deducción contraría al Código civil y opuesta a lo que dispone respecto de los legados (774, 675, 888)".
*f e* |6r . Seva banda, ¡a majoria de codis moderns admeten expressament la preferència de la substitució. Així,
"•'Je s • ''article 1.222 del Codi civil de Colòmbia que "El derecho de transmisión excluye al de sustitución, y

al acrecimiento".
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substitució efectiva preval sobre l'acreixement. Si el testador nomena -expressa o tàcitament- u
substitut a A, el que està dient és que si A no pot ser hereu, ho sigui el substitut, i no que ho siei'
només en el cas que els altres cohereus no arribin a ser-ho: "Institueixo hereus A (i si ell falta Dl
B i C". La raó de la preferència de la substitució no es troba únicament en el fet que mentre
l'acreixement es basa en la voluntat implícita del testador manifestada en la crida conjunta la
substitució està basada en la voluntat expressa del testador, ja que l'acreixement també pot venir
expressament concedit pel testador (art. 39.2 pr. CS). La justificació entenem que es troba en la
major "especifitat" de la substitució vulgar: mentre aquesta és específica per a un determinat
hereu, l'acreixement és recíproc per al cas que falti qualsevol dels hereus. Per això, la disposició
"especial" (substitució) ha de prevaler sobre la "general" (acreixement).

2.1.2.- - La substitució vulgar té preferència sobre l'acreixement, però no l'exclou, sinó que
únicament el posterga quan la crida al substitut és efectiva

Afirmada la regla general de la preferència de la substitució vulgar sobre l'acreixement,
cal esbrinar l'abast d'aquesta preferència.

Alguns autors han entès que quan el testador nomena un substitut no hi ha dret d'acréixer,
de manera que no és que existeixi només una preferència en favor del substitut respecte als
cohereus, sinó que, pel fet del nomenament del substitut, s'exclou l'acreixement. En defensa
d'aquesta tesi es dóna un argument subjectiu: el fet que el testador nomeni un substitut implica
que vol excloure l'acreixement, és a dir, suposa una prohibició tàcita de l'acreixement678, i un
d'objectiu: aquest nomenament exclou la crida a la totalitat pròpia de l'acreixement679.

No obstant, aquests arguments es poden contestar dient que:
- l'existència d'una voluntat del testador volent excloure l'acreixement es tracta d'una matèria
d'hermenèutica testamentària de difícil prova, ja que perfectament es podria entendre la posició
contrària, és a dir, que el testador simplement volia establir una preferència, però no una exclusió
de l'acreixement;
- la crida a la totalitat no s'exclou pel fet que es nomeni un substitut. El substitut ocupa el lloc de
l'instituït, de manera que la crida a la totalitat es donarà també en el substitut. A aquest no se'l
crida únicament a la quota de divisió, sinó també a la d'institució. Tant hereu serà l'hereu directe
com el subsidiari. La substitució només implica una preferència en favor del substitut, però no
exclou la solidaritat680.

Per tant, nosaltres entenem que el fet d'haver-se nomenat un substitut no exclou la

678 Implícitament així ho afirma GASTAN, Ob. cit, tomo 6° pàg. l$8j »
679 ALBALADEJO, Comentarios al Código civil... EDERSA.Tomq W J cit., pàg. 41, nota 65. No obstant, tot i amb

això, el propi ALBALADEJO (a tom 29.3, pàg. 430) es mostra partidari que hi hagi acreixement en aquest cas: >s

el sustituto no sucede después de no haber sucedido el instituido, la porción acrece a los otros coinstituidos, pero w
porgue aunque la sustitución excluye el derecho de acrecer de los coherederos del instituido como sustituto, en ca¡
de que tampoco éste suceda sí que se quiere derecho de acrecer a favor de los coinstituidos con el instituido <fM "
sucedió". ,, ^-'

[, l'opinió que defensa la majoria de la doctrina (vegeu per tots PUIG PEN '
sral dels Registres i del Notariat (entre d'altres, la resolució de 6 de juny

1929; vegeu-la a Anuario de laDGRNde 1929, pàg. 294 a 300, i la RDGRN de 26 de desembre de 1942 [RJA 151W

680 Aquesta és, dins l'àmbit del Codi civil
Ob. cit., pàg. 149 i 150) i la Direcció General
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sibilitat que hi hagi acreixement . Així ho confirma:
l'article 40.3 CS, que concedeix el dret d'acréixer al substitut vulgar. No resultaria equitatiu que
i substitut vulgar pugues fer seves per acreixement les porcions vacants que deixessin els
hereus, i que aquests no puguessin acréixer la porció vacant que deixés l'hereu al que se li ha

designat un substitut;
e l'exclusió de l'acreixement quedaria inoperant quan, no havent-hi altres cohereus apart dels

conjunts, s'hagués de cridar a aquests en base a l'art. 41 CS per evitar l'obertura de la successió
intestada d'acord amb el principi "nemo por parte";
. l'article 38.3 CS, que diu que "no té lloc el dret d'acréixer" no perquè s'hagi produït el fet del
nomenament d'un substitut vulgar, sinó perquè "ho esdevenen els cridats per via de substitució

vulgarl"682· No n'hi ha prou amb la simple crida potencial, sinó que aquesta crida ha de ser

m Així s'entenia també a la tradició jurídica. BELLONUS (Ob. cit., cap. X quaestio 23) es plantejava la qüestió de
si quan el testador nomenava un substitut vulgar mostrava una voluntat d'excloure l'acreixement: "Si substitutiu sit
mutilis, an, & ipsa ius accrescendi toties censetur prohibition, & sublatum, quoties constat talem esse voluníatem
lesíaloris...Sed, itbifacta est substitutiu, etiam inutilis, constat voluntatem testatoris esse, utprohibeat, & excludat ius
accrescendi, scilicet, quia, qui substituït, sine dubio vuit illudprohibere, & excluder e... Ergo, per talem substitutionem,
(¡uantumuis inutilem debet censeri prohibltum, & sublatum ius accrescendi" (Ob. i loc. cit., núm. 1 i 2). BELLONUS,
en la resposta, distingia entre quan el substitut era un estrany o un dels conjunts, però en tots dos casos afirmava
l'existència d'acreixement. Així, deia BELLONUS que quan el substituït no era un dels conjunts, sinó un estrany, no
s'cxcloïael dret d'acréixer si la substitució no esdevenia inútil per qualsevol causa que no fos la preterició: "Substiíutio
¡nulilís ex alia causa, quam praeteritionis, non exchtdit ius accrescendi quando extraneus, idest non coniunctus, sed
íerlhis substitutes est" ((Ob. i loc. cit, núm. 3. Als números següents donava els arguments en favor d'aquesta opinió).
I si el substituït era un dels conjunts BELLONUS (Ob. i loc. cit., núm. 93) entenia que tampoc s'excloïa el dret d'acréixer:
"Quando non extraneus, sed cohaeres cohaeredi institutus est, tune receptissima est omnium conclusió, talem
sièslilittionem, etiamsi sit inutilis, sivè effectum non habeat, non tamen excludere ius accrescendi... "

Entre els autors clàssics catalans, CÀNCER (Ob. i loc. cit., núm. 228) afirmava igualment que "iuris
accrescendi non cessat per substitutionem inutilem f actam, ut notat BART. in 1. re coniuncti, n.37; IAS, n. 1 64 & RIPA
n.18; & post GRASS. ODD. de compend. in praelud. p.2.q.5. in fin".

Aquesta era també l'opinió que es desprenia de la redacció dels projectes privats d'apèndix:
• l'article 804.1 del projecte ROMANÍ-TRÍAS deia que "Se considera vacante una herencia o parte de ella cuando
tnncwran los requisitos siguientes: a) que el heredero á quien corresponda no pueda ó no quiera admitirla; b) que el
heredero no la haya transmitido según el artículo 472 de este Apéndice; c) que no quede substituto vulgar llamado á
m porción de dicho heredero". No está clara aquesta redacció, però quan diu "que no quede" sembla significar que, si
el substitut vulgar no arriba a ser-hó, tindrà lloc l'acreixement.
• l'art. 109 del Projecte de la ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA donava clarament la solució, en la línia
oci Codi de Successions : "Para que en la sucesión testamentaria tenga lugar el derecho de acrecer, se requiere que
» que repudia la herencia carezca de sustitutos, ó que éstos la repudien también".

1 l'article 1253 .final del projecte PERMANYER Y AYATS, després de dir que l'herència testamentària es considerarà
vaeant si l'hereu ha premort al testador o no ha pogut o no ha volgut acceptar l'herència, establia que "En estos dos

lmos cosos no se considerará vacante la parte de herencia si existe substituto a quien quede deferida".

Latí, 38.3 CS segueix l'art. 504,3 del projecte de 1955 que, com s'ha vist, deia que "No procederá el derecho de
eçer, cuando en lugar del heredero que falte llegare a serlo alguno de los herederos por derecho de transmisión o

. "'"Qdospor vía de substitución vulgar. . . ". L'expressió "llegare a serlo " sembla que doni a entendre que quan la crida
• substitut no es efectiva hi haurà acreixement, tal com succeeix en el Codi de Successions. ROCA SASTRE, a "El

derecho de acrecer" cit., pàg. 238, semblava donar a entendre aquesta mateixa opinió: "Para que haya
de algún llamamiento de heredero es preciso también que el testador no le haya designado sustituto vulgar,

'. n ri&°r el nombramiento de sustituto vulgar no es otra cosa que una institución subsidiaria de herederos. Por
1( ' "'c/zo respecto de la ineficacia del llamamiento de los primer os instituidos es aplicable al sustituto vulgar
"i«fi a° ?X'sta"~ s a dir, Ç116 havent-se nomenat un substitut vulgar, perquè operi el dret d'acréixer és necessària la
«•fee de 'a °rida al substitut vulgar- En canvi. l'art. 360 del pr. d'apèndix de 1930 establia que "El derecho de
!4«t n° l'-ene ^U&ar cuando al que deja vacante suporte de herencia se le ha asignado un sustituto " i permetia per
!«nn! an una postura contraria a la del text actual (l'exclusió de l'acreixement quan es nomena un substitut, no la

»"e Preferència d'aquest).
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efectiva683.

2.1.3.- Les excepcions a la regla general: els casos de preferència de l'acreixement sobre la
substitució vulgar quan així ho disposi el testador, expressa o tàcitament

Com s'ha dit, la regla general és que la substitució vulgar té preferència sobre
l'acreixement. No obstant, aquesta regla cedirà davant la voluntat en contrari del testador
manifestada expressa o tàcitament. És el testador, quan estableix la substitució vulgar, qui ha de
determinar la preferència en favor d'un (el substitut) o d'uns altres (els cohereus). Així, per
exemple, el testador pot determinar que al substitut vulgar només se'l cridi quan no pugui tenir
lloc l'acreixement perquè cap dels cohereus hagi pogut o hagi volgut adquirir la seva quota (si
bé llavors ja no seria en realitat substitut vulgar d'un dels cridats conjuntament sinó de tots). I
si no ho diu de manera expressa, així també es podrà arribar a entendre per la via de l'hermenéuti-
ca testamentària si bé, com tota qüestió interpretativa, serà discutible. Un d'aquests possibles
casos en què pot haver-hi controvèrsia, ja apuntat per la doctrina clàssica, és quan es nomeni un
substitut per a varis instituïts, com quan es diu que "Institueixo hereus els meus fills, substituïts
vulgarment per la seva mare"(supòsit previst a l'art. 168.1 inici CS: "Un hereu pot ésser substituït
per dos o més substituts i a l'inrevés", però sense donar cap solució684. Alguns autors, d'acord

683 Qüestió diferent és la plantejada per CÀNCER (Ob. i loc. cit., núm. 162 a 165) respecte a si, nomenant-se
recíprocament varis substituts, l'existència de conjunció entre alguns d'ells els atorgava alguna preferència quan havia
d'actuar la substitució. El cas plantejat per CANCER era el següent: el testador va instituir tres fills de manera conjunta
("re et verbis") i a un altre fill se l'instituí separadament, disposant que si algun dels hereus moria sense fills seria
substituït pels altres fills supervivents. Un dels conjunts va morir sense fills, plantejant-se la qüestió de si havia de ser
substituït per tots els seus germans o només pels que havien estat instituïts hereus. La doctrina va entendre que, donat
que la substitució vulgar anava unida a l'acreixement, es preferia en aquest cas a aquells hereus entre els quals podia tenir
lloc el dret d'acréixer (d'acord amb aquesta solució podria semblar que la substitució vulgar era inútil, ja que s'hagués
arribar al mateix resultat si hagués actuat el dret de representació, però podia no ser-ho si s'hagués donat la circumstància
de morir amb fills, ja que en aquest cas els fills serien els substituts, .corn es deduïa implícitament de la disposició),
Exposava el cas CÀNCER de la següent manera: "De casu ex civitate Minorissae, ad me transmissió: Petrus Sallent,
in suo testamento, instituït haeredes filias suos, Petrum, loannem, & Gabrielem, in haereditate, quae sibi obvenerat, &
quam habebat in villa de Sallent, & in caeteris bonis suís instituït haeredem suum universalem Antoniumfilium etiani
suum: & si contingeret alterum dictorumfiliorum morí sinefiliis, substituït ei alias supervenientes, & sic de uno adalitiin
vulgariter, pupillariter, & per fideicommissum. Evenit, quad Petrus agnita portione, decessit pubes sine liberis, &s\e
in eius persona est verificata fideicommissaria substitutio. Dubitatum fuit, & v aide in hac civitate altercatum, an
Antonius ad dictum fideicommissum admittendus veniret. Ego, licèt multi Doctores, & ¡Ilerdenses, à quibus Antonms,
qui lllerdae iuri civili operam dabat consilium, habuerat, & aliqui Barcianensespro Antonio consuhdssent, contra ipsuffi
intrépido consului. Hac rationi, quòdnegari non posset, Petrum, loanem, & Gabrielem fuisse re, & verbis coniïmctos,
& sic inter eos fuisse ius accrescendi, seu non decrescendi. Inter dictos autem Gabrielem, Petrum, & loannem, &
Antonium nullam coniunctionem effectum quia in diversis orationibus vçcabantur: turn quia in diversis rebus, cum //»
essent legatarii, & hie haeres: & sic dicebam quad quoties cum iure s'ubstitutionis est unitum ius accrescendi, sit, «l

praeferantur in dicta substitutione illi, inter quos cadit ius accrescendi, illis^qui tantum habens ius substitutions...
684 CANCER exposava el cas en què el testador va instituir els seus qú'atre''fills hereus universals, establint que si n°

arribaven a ser hereus, ja perquè no volien o perquè no podien, els substituiria una neboda seva. Un d'ells va repudi"
l'herència, plantejant-se aleshores la qüestió de si la seva part acreixfá als cohereus o passava a la substituta. Algun
autors varen opinar que la part repudiada pertanyia al substitut, en entendre que la substitució es referia no a la totalit» •
sinó a cada singular disposició en concret. Altres, entre ells CÀNCER, ertfenien que donat que es feia la substitut
respecte a tots els hereus, el testador només volia que operés quan cap d'ells arribés a ser hereu. En aquest cas <>c

CÀNCER que "potentius est ius accrescendi, iure substitutionis'L Als núm. 136 a 144 del cap. XXII exposava <~
aquesta qüestió: "De quaestione orta, súper testamento loannis Casanovas civis huius civitatis, super qua con
Testator instituït haeredes suos universales aequis portioríibus, quatuor filias suos, loannem, Franciscum, Petni»1-
Hyacintum, & si ipsi haeredes nan essent, vel quia nollent, aut nonpossent, substituït eis Catharinam Garcés, nep
suam ex sor ore: succedit, quad Hyacintus religionem ingressus, paríem suae haereditas repudiavit. DubitaíunU1"'
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mb l'apuntada regla general de la preferència de la substitució sobre l'acreixement, entenen que

reval la substitució685; d'altres, interpretant la intenció del testador, arriben a la solució
entraria686. La qüestió cal centrar-la en determinar si la substitució s'ha imposat només per al cas

íiue faltin tots els cohereus, o si s'ha nomenat separadament un mateix substitut per a cada
hereu. ^osaltres entenem que si de la forma com s'ha fet la disposició no es desprèn una

intenció del testador diferent, el significat comú d'aquesta fórmula seria el que se li ha vingut
donant a la tradició jurídica, és a dir, que el substitut només serà cridat quan cap dels instituïts
arribi a ser-ho. I cal tenir en compte que amb l'esmentada fórmula en realitat el que s'està fent és
únicament imposar un substitut a l'últim hereu que quedi687. No és que l'acreixement sigui
preferent, sinó que es tracta d'una modalització dels supòsits en què tindrà lloc la substitució
vulgar. Per tant, amb la solució proposada no es trencaria la regla general de l'art. 38.3 CS688.

e¡it$ pars accresceret cohaeredibus, an verò substitutam pertineret? ÀNGEL in 1. haeredes mei, § cum ita, n.3, ff. ad
Trebell. tenet, portem repudiatam ad substitutum pertinere, per text ubi dicit esse casum, si non cavilletur.,.hac r alione,
(¡uàd ex eo quod sunt plures haeredes instituti, quilibet pro sua parte, substitutiu quae eis fit, refertur ad plures
dispositiones, quia tot sunt dispositiones, quot sunt haeredes instituti, & id sufficere aií, ut substitutio resolvatur in
singularitates: sequitur eandem sententiam IMOL. in diet. § cum ita, quadam subtili ratione, quae apud eum videri
potest.

Oppositum consului, per doctrinam BARTOL. communiter approbatam, ubi dicit, quòdquia substitutio vulgaris
habeí locum ante aditam haereditatem, & sic tempore, quo habet locum his accrescendi inter haeredes, cum testator
fecit diciam substitutionem omnibus haeredibus, licet simpliciter, censetur voluisse eis reservare his accrescendi: & sic
substitutum non vocari, nisi conditio in omnium persona existeret, istam sententiam sequitur PAUL, DE CASTR. in 1.
quídam testamento, 30,n.2, ff. de vulgar....Et hoc casu, potentius est ius accrescendi, iure substituionis.

Estque ista communissententia...Ñeque mírum quia apparet de testatoris volúntate, qui voluit ius accrescendi
Inter cohaeredes servan, & dum possit esse locus iuri accrescendi, substitutionem locum non habere...extante iure
accrescendi, pluralitatem nonresolui in singularitates..."

I aquesta era també l'opinió seguida pel paràgraf segon de l'art. 804.1 pr. ROMANÍ-TRÍAS que deia que "La
tircunstancia de existir substituto, pospuesto por el testador á otros coherederos de la misma herencia aparte de ella,
nn impedirá que la parte correspondiente al que no la hubiese adquirido se considere vacante á los efectos del derecho
á acrecer".

En aquest sentit, en relació al Codi civil, ALBALADEJO (Comentarios al Código civil..,cit., tomo 10.2) assenyala
<|ue Yo pienso...que el problema queda excluido, porque si entre los instituidos no existe derecho de acrecer, es llamado
<*' susliltito en cuanto falte alguno. Lo es también si tal derecho existe -porque ya hemos quedado en que sólo puede
nislir subordinado a que no suceda el sustituto (derecho de acrecer condicional), puesto que la sustitución lo excluye".
to canvi, DE BUEN, a COUNT i CAPITÁN!, pàg. 378, i a Seix, pàg. 171, diu que prevaldrà el dret d'acréixer.

'" Luis ROCA SASTRE MUNCUNILL, Comentarios al Código civil y Compilaciones faroles cit, tom 28.2,
wBRSA, Madrid, 1982 (comentari a l'art. 155 CDCC) pàg. 377, entén que la solució que encaixa amb la veritable

tenció del testador és la de l'acreixement en favor dels altres cohereus, "ya que éste quiere que sean herederos todos
t oisíituidos como tales y sólo en defecto de todos ellos llama al sustituto vulgar único". No obstant, diu que de l'article

«J CDCC es desprenia la solució contraria : "La Compilación de Cataluña, por razones absurdas de simplificación
su articulado, impuestas a sus redactores por causas extrajurídicas, especialmente en materia de derecho de acrecer,

^ !n'íe esle resultado consecuente" (l'acreixement). Ara bé, com s'ha dit, no està clara aquesta interpretación ni del
xl «te la Compilació, ni del del Codi de Successions.

M. H ̂ anuel ALBALADEJO GARCÍA, a Comentarios al Código civil y Compilaciones Parales,, Tom 10.2, EDERSA,
" ld> 1984 (comentari a l'art. 774 Ce) pàg. 41 i 42.

*" AAra be, la RDGRN de 25 de setembre de 1987 (RJA 6574) va entendre que donat que la substitució vulgar es
,,.„! rent sobre el dret d'acréixer, en defecte d'un dels designats individualment entrarà en la seva porció el substitut
**t« [' CALATAYUD SIERRA, Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña, art. 168, considera encertada
**í *r'na "siempre y cuando antes se haga un esfuerzo de interpretación de la verdadera voluntad del testador,

Muchos los casos en los que éste prefiere el derecho de acrecer" (pàg. 665).
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2.1.4.- La qüestió de la preferència de la substitució vulgar tácita sobre l'acreixement
La substitució vulgar té, com s'ha dit, preferència sobre l'acreixement. Aquesta

preferència està clara quan la substitució vulgar és expressa, però no tant quan és tàcita, ja que
dels quatre supòsits enumerats a l'art. 169.2 CS que impliquen una substitució vulgar tàcita
(substitució pupil·lar, exemplar, fideïcomissària i preventiva de residu)689, l'art. 38.3 CS -i d'una
manera poc clara- només fa referència al fideïcomís. Caldrà analitzar si en els altres casos
enumerats a l'art. 169.2 CS també s'exclou o no el dret d'acréixer690.

2.1.4.1.- La preferència del cridat com a substitut vulgar per via de fideïcomís
Com s'ha dit, d'acord amb l'art. 169.2 CS, la substitució fideïcomissària implica la vulgar

tàcita. Per tant, quan el fiduciari no succeeixi, es cridarà directament al fideïcomissari, amb
preferència respecte als cohereus del fiduciari, d'acord amb la regla general de l'art. 38.3 CS de
la preferència de la substitució vulgar sobre l'acreixement. Per tant, cap referència expressa
caldria a la substitució vulgar per via de fideïcomís. No obstant, l'art. 38.3 diu expressament que
tampoc tindrà lloc el dret d'acréixer quan siguin hereus els cridats "per via de fideïcomís'^1.

689 "Les substitucions pupil·lar, exemplar, fideïcomissària i preventiva de residu enclouen sempre la vulgar tàcita;
però, quant a les dues primeres, solament respecte als béns procedents de l'herència del substituent".

690 A la tradició jurídica s'afirmava amb caràcter general la preferència de la substitució vulgar sobre l'acreixement,
tant si la substitució era expressa com tàcita. BELLONUS (Ob. cit., cap. X, quaestio 22, núm.4 i ss.) deia que "Verum
his non obstantibus verius & receptius est, non solum expresam substitutionem excludere ius accrescendi, sed etiam
tacitam". Tot i que BELLONUS equiparés el dret d'acréixer a una substitució vulgar tàcita, ja que també deriva de la
voluntat tàcita del testador, assenyalava en favor de l'esmentada solució, entre d'altres arguments, els següents:
- que desapareix la raó de l'acreixement (el perill d'obertura parcial de la successió intestada): "Causa iuris accrescendí
cessat, ubi adest substitutus etiamsi substitutio sit tacita, scilicet, quia ius accrescendi ideo introductum est, ne testator
decedat pro parte testatus, &pro parte intestatus...Et haec ratio cessat existentet substituto etiam taciíè, quippè, qui
venit ex testamento, efe impedit, ne testator pro ea parte decedat intestatus. Ergo cessaré etiam debet ipsum ¡us
accrescendi..."
- i que el cridat per una disposició voluntària té preferència sobre el cridat per una disposició legal: "Qui venit ex
dispositione hominis, haud dubiè praefertur ei, qui venit ex dispositione legis, scilicet, quia dispositio legis, utplurium
est subsidiària ad hominis dispositionem...Sed, qui venit ex substitutione tàcita, utique venit ex dispositione hominis
tametsi à lege interpraetata, & intellecta...Contra verò, qui venit per ius accrescendi venit ex dispositione legis, non
hominis, quia tale ius non ab homine, sed à legefuit introductum. Ergo, qui venit ex substitutione tacita, debet ei, qui
venit per ius accrescendi praeferri",

691 Es tracta d'una novetat de la Compilació recollida al Codi de Successions però que no figurava al Projecte de 1955
ni al Pr. de 1930. L'article 360 del Projecte de 1930 parlava simplement de "substitut". L'article 504.3 del Projecte de
1955 deia que "No procederá el derecho de acrecer, cuando en lugar del heredero que falte llegare a serlo algunode
los herederos por derecho de transmisión o los llamados por vía de substitución vulgar, sin perjuicio del acrecimiento
que pueda producirse entre sí" (Aquesta darrera expressió es pot referir al cas contemplat a l'actual article 40.3 CS •
article 506.4 del Projecte de 1955-, en el sentit que pot haver-hi acreixement'entre el substitut i els cohereus). I per W
seva banda, la Compilació, en termes similars als actuals, deia a l'article 265.3',:' "Quan en lloc de l'hereu que falti arrití
a ésser-ho algun dels seus hereus per dret de transmissió successòria,'"o np siguin els cridats per via de substitució
vulgar o per fideïcomís, no tindrà lloc el dret d'acréixer". Per tant, la Compilació va introduir la referència al fideïcomís,
fent referència al cas en què el substitut fideïcomissari és cridat com;à substitut vulgar tàcit, d'acord amb l'art. 155.-*
CDCC segons el qual la substitució fideïcomissària implica la vulgar tàcita, precepte que també es contenia al Pr. 1955
(art. 326.fin, 216.3 pr.) però que, com hem vist, no va implicar que en l'art. 50/1.3 Pr. 1955 es mencionés el fideïcomissjf
cridat com a substitut vulgar tàcit. I val a dir que en el Pr. CDCC publicat al Èoletín Oficial de las Cortes Españolas de
dia 30 de juny de 1999 (núm. 633, pàg. 13.087) no es feia referència al fideïcomís; l'art. 285.3 Pr. CDCC deia q"«
"Cuando al que deja vacante su parte de herencia se le ha asignado un sustituto, o por su fallecimiento transmite a oí
persona el derecho a aceptarla, no tiene lugar el derechp'de acrecer" (ÁCGC, lligall 29, doc. 11). Va ser després
{'Informe de la Ponencia quan es va introduir la redacció que va passar primer a la Compilació, i després al Codi
Successions: art. 268.3: "Cuando en lugar del heredero que falte llegare a serlo alguno de sus herederos por déte
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Així doncs, l'art. 38.3 CS no estableix que la substitució fideïcomissària té preferència
sobre l'acreixement -preferència que és òbvia ja que complerta la condició o arribat el termini es

odueix ja delació fideïcomissària, i no un possible acreixement en favor dels cohereus del
fiduciari-, sinó que es refereix al cas en què el fideïcomís no pugui tenir eficàcia perquè l'hereu
fiduciari no hagi arribat a ser-ho. En aquest supòsit, d'acord amb l'article 169.2 CS, el
fideïcomissari serà cridat com a substitut vulgar (sempre, naturalment, que no s'hagi previst

nornenar un substitut vulgar al fiduciari, cas en què el substitut ocuparia el lloc del fiduciari amb
preferència respecte al fideïcomissari, art. 205 CS). Per tant, si respecte a una part de l'herència
s'ha ordenat una substitució fideïcomissària i l'instituït com a fiduciari no hereta, el fideïcomís
no queda privat d'efectes. No es produeix l'acreixement en favor dels altres cohereus, sinó que
es crida al fideïcomissari com a substitut vulgar. L'especialitat d'aquest supòsit envers la regla
general es troba en la forma com s'ordena la substitució, no mitjançant una substitució vulgar
expressa, sinó com un fideïcomís, d'aquí la justificació de la menció de l'article 38.2 CS692.

de transmisión sucesoria, o lo fueren los llamados por vía de sustitución vulgar o por fideicomiso, no tendrá lugar el
derecho de acrecer" (ACGC, lligall 29, doc. 12).

Els projectes privats també parlaven genèricament de substituts o únicament de substituts vulgars:
• El Projecte ROMANÍ- TRÍAS només feia referència a la substitució vulgar (Art. 804.1).
• L'article 109 de L'ACADÈMIA DE DERECHO DE BARCELONA deia que "carezca de sustitutos".
• L'article 1253.final del Projecte de PERMANYER Y AYATS deia que "no se considerará vacante la parte de herencia
si existe substituto a quien quede deferida".

m Cal fer referència a alguns problemes que poden sorgir. Si el fideïcomís és successiu, i el primer fideïcomissari
esdevé substitut vulgar, es poden plantejar dues qüestions. En primer lloc, si estarà també gravat de restitució. I, sí la
resposta és positiva, quantes crides més poden fer-se. És a dir, si es considera al fideïcomissari com a primera crida, o
s'entén que és hereu i a part poden haver-hi dues crides més (naturalment, estem parlant del cas del fideïcomís entre
estranys, ja que entre parents els límits són per generacions).
a) Quant a la primera qüestió, entenem que, d'acord amb l'article 205 CS, si el fiduciari no pot ser hereu, el fideïcomissari
no passarà a ser hereu lliure, sinó que serà fíduciari, és a dir, estarà gravat de restitució. El precepte sembla referir-se
a la substitució vulgar tàcita, però en l'expressa succeirà el mateix. Si el testador substitueix el fiduciari per una altra
persona (no el fideïcomissari), estarem davant d'una substitució fideïcomissària normal, per la qual cosa aquest substitut
estarà igualment gravat de restitució i amb els mateixos límits. I quan el substitueixi expressament pel fídeïcomissari (que
es també el que succeiria si no s'hagués dit res) els efectes seran idèntics als que hem vist respecte a la substitució fideïco-
missària tàcita: el fideïcomissari nomenat substitut vulgar passa a ser fiduciari, amb l'obligació per tant de conservar els
Mils i transmetre'ls als fideïcomissaris posteriors.

Per tant, donat que el fideïcomissari passa a ocupar la mateixa posició que el fíduciari, està sotmès a les
mateixes limitacions i té idèntiques facultats. Però una excepció a aquesta identitat la constitueix el cas que no s'hagi
«denatun fideïcomís, sinó un fideïcomís de residu. Aquesta substitució, que també inclou la vulgar tàcita (article 248.2
^•S), permet al fiduciari disposar entre vius de l'herència. Aquesta facultat dispositiva, si el testador no diu altra cosa,
wmés la tindrà (en cas de substitució vulgar) el fíduciari que ho esdevingui per substitució vulgar expressa. Aquell pot
scr-ho tant un tercer com el propi fideïcomissari. I, tant en un com en altre cas, estarà gravat de restitució si hi han
Me'icomissaris successius. Com fa notar Roberto FOLLIA CAMPS, a Comentarios al Código de Sucesiones c/ï., tom

• P«g. 882, quan la substitució fïdeïcomissària no sigui successiva, "la asunción de facultades dispositivas pierde su
•Wwo, ya que al no existir un fideicomisario posterior, el fideicomisario sustituto devendrá heredero o legatario libre,
ett otras palabras, el fideicomiso se habrá extinguido o purificado". En canvi, si la substitució vulgar es tácita sembla
V*» d'acord amb l'article 248.1 CS, el substitut no tindrà facultats dispositives. Per tant, com afirma Xavier

ALLAGHAN MUÑOZ, a Comentarios al Código civil y Compilaciones f orales, Tom 29.1, pàg. 509 : "...al carecer
Poder de disposición típico del fideicomiso de residuo, éste deviene fideicomiso normal, desapareciendo el carácter

• " normativa de la sustitució fldeicmisaria de residuo".
I En la substitució preventiva de residu, si és successiva, es planteja la qüestió de si té el primer substitut iguals
í ats dispositives que les que tenia l'hereu, o seria aplicable analògicament la restricció que l'article 248.1 CS preveu
<fah?Uan- '3 su'5St'tuc'ó vulgar tingui lloc tàcitament Entenem que, com tota norma restrictiva, no pot ser objecte
fide" Ca°'° ana^S'ca- A més, la substitució preventiva de residu no és ni una substitució fideïcomisssària, ni un

°mís de residu. Com diu O'CALLAGHAN MUÑOZ, Ob. cit, pàg. 517, "la normativa de la sustitución
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2.1.4.2.- La qüestió de la preferencia de la resta de substitucions vulgars tàcites sobre
l'acreixement

El fideïcomís no és l'única disposició que pot donar lloc a una substitució vulgar tàcita
sinó també les altres mencionades a l'art. 169.2 CS. Són també aquestes altres disposicions
preferents al dret d'acréixer? La qüestió és discutible per la poc clara redacció de l'art. 38.3 CS
Mentre per una banda el precepte sembla partir de la idea general segons la qual la substitució
vulgar, sigui expressa o tàcita, preval sobre l'acreixement, la menció expressa que es fa d'un dels
quatre supòsits de substitució vulgar tàcita -la que té lloc per via de fideïcomís- planteja el
problema de si s'està implícitament excloent la resta de substitucions vulgars tàcites, o si es tracta
simplement d'una menció a títol d'exemple. Cal analitzar un per un els supòsits que poden donar
origen a aquestes substitucions vulgars tàcites, però podem adelantar que la naturalesa d'aquests
supòsits entenem que fa més adient una interpretació restrictiva de l'art. 38.3 CS.

2.1.4.2.1.- La substitució preventiva de residu
L'article 251.3 C S diu que "la substitució preventiva de residu enclou la vulgar tàcita si

el testador no estableix el contrari"693.
La substitució preventiva de residu atorga al fideïcomissari una posició més dèbil que el

fideïcomís. Mentre en aquest el fiduciari està obligat a conservar els béns, en aquélla l'hereu pot
disposar d'ells, tant entre vius com "mortis causa", de manera que únicament adquireix eficàcia
si l'hereu mor intestat, i respecte als béns dels quals no hagi disposat entre vius (article 250 CS),

L'eficàcia de l'article 251.3 CS es troba en què si l'instituït en primer lloc com a hereu (o
legatari) no arriba a ser-ho, la substitució no quedarà sense efecte, sinó que el substitut passarà
a ocupar el seu lloc, com si s'hagués establert una substitució vulgar. Significa això que el
substitut tindrà preferència sobre els "conjuncti"? Entenem que no. A part que així es pugui
desprendre de la interpretació literal de l'article 38.3 CS que parla, com s'ha dit, només de
fideïcomís, i la substitució preventiva de residu no es pot considerar un fideïcomís694, cal deduir-
ho de la pròpia finalitat de la institució. Aquesta és bàsicament evitar la successió intestada,
donant una destinació a una sèrie de béns dels quals no s'ha disposat. El substitut té un dret molt
limitat, postergat i absolutament subsidiari, que només serà efectiu quan els béns es quedin sense
destinació d'origen voluntari. En canvi, quan hi hagi altres cohereus, els béns ja tenen uns
possibles destinataris, els conjunts, i no hi ha el perill que s'hagi d'obrir la successió legal que és,
repetim, el fonament de la substitució preventiva de residu.

fideicomisaria de residuo (arts. 210 a 215) tampoco es aplicable a la preventiva de residuo".7et tant, en base a la faP
de prohibició expressa, entenem que el substitut al que es cridi com a hereu tindrà les mateixes facultats dispositive*
que aquest, que serien les que tindria si hagués adquirit la primera herència per la via de la substitució preventiva o
residu. f
b) Pel que fa als límits, el fideïcomissari no computarà com a tal, sinó que permetrà fer una nova crida, de manera qu »
tant si la substitució és expressa com tàcita, seran vàlides dues crides successives més. Així es desprèn, lògicament,
fet que el fideïcomissari que passa a ser fiduciari ha d'estar viu (o concebut) al temps de morir el testador i, en aqu
cas, d'acord amb l'article 204.3 CS, no compta com a grau. f '^

693 D'acord amb l'article 169.2 CS, abans citat. Dins la-Compilació, l'article 155, l'equivalent a l'actual article
no incloïa dins les substitucions vulgars tàcites la substitució preventiva de residu. Sí, en canvi, l'article 210.final.

694 Xavier O'CALLAGHAN MUÑOZ, Comentarios al Código civil y Compilaciones f orales, Tomo 29.1, pag-5l '
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2 j 4.2.2.- Les substitucions pupil·lar i exemplar
D'acord amb l'article 169.2 CS, les substitucions pupil·lar i exemplar impliquen també

, a yulgar tàcita, però "solament respecte als béns procedents de l'herència del substituent". Totes
dues responen a la mateixa finalitat: evitar la successió intestada, en un cas de l'impúber i en

i'altre de l'incapacitat.
En la substitució pupil·lar els pares ordenen la successió del seu fill. No es tracta

pròpiament d'una substitució, sinó d'una designació d'hereu feta per tercer (els pares), ja que
compren no tan sols els béns del fill adquirits del pare, sinó tots els béns del fill (amb les
limitacions de l'article 173 CS). És respecte als béns en què hi ha pròpiament substitució (els
provinents del substituent) quan té virtualitat la norma de l'article 169.2 CS. Efectivament, és el
cas que el pare deixa en el seu testament l'herència al seu fill, que és conjuntament cridat amb
altres hereus, i en el mateix testament ordena una substitució pupil·lar al seu fill, deixant
l'herència d'aquest a un substitut. Si el fill premor al pare no té eficàcia la designació d'hereu del
fill i, per tant, respecte a l'herència del fill s'obrirà la successió intestada del causant impúber (art.
349 CS). Cal determinar, però, a qui van, quan mori el pare, els béns que va deixar al seu fill
conjuntament amb els altres hereus, i respecte als quals va fer la substitució pupil·lar. Tot i que
l'art. 172 pr. C S prevegi que en cas de premoriència del fill el substitut té aquest caràcter respecte
als béns del testador, entenem que en base a la interpretació literal de l'article 38.3 CS i d'acord
amb la finalitat de la substitució, té preferència l'acreixement, de tal manera que la porció del fill
seria per als cohereus i no per al substitut pupil·lar. I el mateix cal dir, ja que respon a idèntica
finalitat, respecte a la substitució exemplar.

2.1.4.2.3.- Altres substitucions vulgars tàcites
Farem esment de la institució en favor d'una persona i els seus fills, i el fideïcomís de

residu.

2.1.4.2.3.1.- La institució en favor d'una persona i els seus fills
L'art. 142 CS fa referència a un altre supòsit de substitució vulgar tàcita que no està

mencionat a l'art. 169.2 CS: "Instituïts hereus una persona determinada i els seus fills, s'entén
pe aquests són cridats com a substituts vulgars, llevat de voluntat distinta del testador". Es
tracta, per tant, d'una substitució vulgar tàcita, és a dir, basada en la presumible voluntat del
testador, i que planteja, a l'igual que la resta de substitucions vulgars tàcites, el problema de la
wva prelació envers l'acreixement. Primer que tot cal veure si és possible aquesta concurrència,
)a que, d'acord amb la redacció del precepte, podria semblar que només s'aplicaria aquesta norma

els únics instituïts fossin una persona i els seus fills, i no en canvi quan també s'instituís
un estrany. Ara bé, seguint els precedents romans695, entenem que no es pot fer una

Werpretació restrictiva del precepte i que, per tant, també s'inclou el cas en què es nomenin altres

, ^: "--Et inpraesentienim specie qiiaerebatiirsecundiim Ulpiamim voluntas testantis: utrumne Tithim
'in 'Im^"s SIÍ'S 'n dimidiam vocat et Sempronium in aliam dimidiam, an omnes in virilemportionem? Nobis autem
'•oli ° ̂ u'dem specie videtiir, tres substitutos, unumquemque in trientem vocari, in secunda autem specie; quiim et
¡̂  Poter etfilius eadem esse persona paene intelliguntiir, dimidiam quidem paríem Titio ciimfiliis suís, alter am

Portem Sempronio assignari".
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cohereus.
Aleshores, admesa aquesta possible concurrència, cal resoldre el problema de la preferència, pe.
al cas en què falti el pare conjuntament cridat amb un estrany, entre aquest estrany i eu
fills.Entenem que ha de prevaler la substitució, d'acord amb la presumible voluntat del testador
Preferir l'acreixement equivaldria o produiria els mateixos efectes que la no menció dels fills en
el testament, i no podem oblidar que se'ls ha cridat no com a substituts sinó com a hereus. Per
tant, si per exemple es nomena hereu una persona, els seus fills i un tercer, si mor el pare la
meitat de l'herència seria per als fills i l'altra meitat per al cohereu. La Llei únicament estableix
una postergació dels fills en cas que concorrin amb el pare. Però si no concorren amb ell
entrarien com a hereus, ocupant la seva posició, és a dir, adquiriran la seva porció.

A conseqüències anàlogues condueix el cas de l'article 83 CS. Es tracta del cas en què
l'hereu contractual premor a l'heretant696. La qualitat d'hereu contractual es transmet als fills, i no
al cohereu, encara que aquells no s'hagin mencionat en l'heretament i siguin o no del matrimoni
en consideració al qual s'ha atorgat l'heretament.

2.1.4.2.3.2.- El fideïcomís de residu
Mentre la substitució preventiva de residu permetia al flduciari disposar per actes entre

vius o "mortis causa", el fideïcomís de residu només atorga facultat dispositives per als actes
"inter vivos». En aquest cas l'art. 248.2 CS també diu que "La substitució fideïcomissària de
residu enclou la vulgar tàcita", i l'art. 248,5 CS es remet a les normes del fideïcomís. En base
a aquesta remissió, entenem que al fideïcomís de residu se li aplicarà, en relació al problema que
plantegem, el règim del fideïcomís, i no el de la substitució preventiva de residu. La seva
finalitat no és evitar la successió intestada, sinó concedir determinades facultats dispositives al
flduciari. Per això, si el fiduciari no arriba a ésser hereu, els fldeïcomissaris seran cridats amb
preferència als cohereus del fiduciari, aplicant l'art. 38.3 CS.

2.2.- El dret de representació en l'herència testamentària. La seva preferència envers
l'acreixement

Com s'acaba d'exposar, el testador pot preveure -ordenant una substitució vulgar- el cas
que algun dels instituïts no arribi a ser hereu. El propi testador regula la destinació de la porció
que hagués quedat vacant. Es planteja la qüestió de si, faltant aquesta declaració de voluntat del
testador, la Llei pot establir que els hereus o els parents del premort facin seva aquesta part
vacant, o si cal donar-li la destinació prevista a la Llei (l'acreixement o la incrementació). Cal
veure, en definitiva, si hi ha algunes persones que poden ocupar la posició que correspondria al
premort. ; / r

En la successió intestada és lògica l'existència d'una)'substitució legal"697, ja que no

696 És un supòsit de naturalesa discutida. Mentre alguns autors creuen qu^es tracta d'un dret de transmissió (Luis
PUIG FERRIOL, Comentarios al Código civil.,..cit., EDERSA, Tom 27.2, pàg. 278), altres creuen que es tracta d'una
substitució vulgar (Adolfo CALATAYUD SIERRA, Comentarios/al Código de Sucesiones de Cataluña, tomo I, Bosch,
Casa Editorial, Barcelona, 1994, pàg. 670).

697 Val a dir que en el Dret Aragonès, com veurem, no es parla de "dret de representació" sinó de "sustitución leg0'
(arts. 19 a 26 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero).
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isteix una declaració eficaç de voluntat per part del causant (respecte al nomenament d'hereu).
c' el primer designat no arriba a ser hereu, és presumible que el causant volés que els seus
arents més propers ocupessin el seu lloc. Així succeeix mitjançant l'anomenat "dret de
nresentació", denominació impròpia que designa el fet de la crida per estirps. És a dir, en la

uccessió intestada no es crida una persona sola, sinó ella i la seva estirp (si bé només en el cas
de descendents del causant i de fills del germà, art. 328.2 GS). Aleshores, si aquesta persona no
not heretar, la seva porció no s'atribueix als altres parents del mateix grau sinó a la seva estirp,

ie passa a ocupar la seva posició, com si el representés. Fins i tot, més que ocupar el seu lloc
es pot dir que els descendents són cridats en lloc del premort, ja que són cridats de manera
directa per la Llei. No se succeeix primer al premort, com en el "ius transmissionis", sinó que se
succeeix directament al causant.

Això ens mostra que l'anomenat "dret de representació" és una institució pròpia de la
successió intestada: és la Llei la que fa aquesta crida per estirps, i no el testador, el qual en
principi institueix hereus persones determinades, tret que manifesti el contrari. El testador pot
preveure el cas que l'instituït no arribi a ser hereu ordenant una substitució vulgar. Si no ho fa,
es pot entendre que només ha volgut cridar al designat i no també a la seva estirp.

No obstant, bàsicament per raons de justícia, s'ha intentat estendre el dret de representació
a la successió testamentària. Així, en el cas que per exemple una persona institueixi hereus els
seus fills, si un d'aquests mor la seva porció no aniria a la seva estirp sinó als altres cohereus
cridats en el testament, el que pot anar en alguns casos contra la voluntat del testador, que potser
hagués preferit que la porció del premort s'atribuís a la seva descendència. Cal veure, per tant,
si es produeix, ja de manera general o només en casos molt concrets, aquest dret de representació
en la successió testamentària i, si la resposta és afirmativa, si té preferència sobre l'acreixement.

2,2.1.- Breu referència a la noció i requisits del dret de representació successori
No és objecte d'aquest treball l'estudi del dret de representació, institució que podria ser

matèria d'una investigació d'anàlogues característiques a aquesta, però sí cal donar unes nocions
mínimes sobre el seu concepte i característiques698.

El Codi de Successions no conté, al contrari del que fa el Codi civil o la Compilació de
Navarra, una definició del dret de representació699. L'article 328.1 CS es limita a dir que "Per dret
fo representació els descendents d'una persona premorta, declarada absent o indigna, són

Al capítol desè, § 2., s'estudia amb més deteniment el dret de representació en la successió intestada.

L'article 924 Ce diu que : "Llámase derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para
todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar". No obstant, aquest precepte ha estat

Wasi unànimement criticat per la doctrina (Vegeu per tots Vicente GUILARTE ZAPATERO, a Comentarios al Código
nvlt V Compilaciones faroles cit. EDERSA, Tomo 13, vol. 1°, pàg. 133 i s.) en el sentit que :
' a redacció del precepte és fosca i indueix a confusió, ja que sembla que el representant succeeixi al representat, quan
aiu¡ succeeix és al causant del representat;

"fet de representació no el tenen tots els parents d'una persona, sinó únicament alguns d'ells : descendents i fills de
tomans quan concorren amb germans;

flefinició és incompleta, ja que només fa referència als drets del representat, oblidant-se de les obligacions.
Per la seva banda, la Llei 308 de la Compilació de Navarra diu que "Derecho de representación es el de

ogarse en lugar de un ascendiente que hubiera sido llamado a adquirir una herencia u otra liberalidad mortis causa
" e no pudo hacerlo por premoriencia o incapacidad".
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cridats a ocupar el seu lloc". Aquest article, a part de donar una idea genèrica o aproximativa del
que és el dret de representació -el dret que tenen alguns parents d'una persona que no ha pogut
succeir a una altra d'ocupar el seu lloc en aquesta successió700- ja mostra l'element comú amb
l'acreixement que podria produir una situació de conflicte entre totes dues institucions: l'e-
xistència d'una vacant "personal" en l'herència (si bé les causes que originen aquesta vacant no
coincideixen totalment). Però cal precisar una mica més, apuntant algunes de les seves
característiques:
la. Com s'ha dit, no es tracta d'ocupar el lloc del premort, sinó que s'és cridat en el seu lloc : no
se succeeix en el lloc d'una persona, sinó que se succeeix en defecte d'ella. El "representant"
succeeix directament, pel seu propi dret. L'herència del causant no va al fill i després al nét, sinó
directament al nét701. A diferència del dret de transmissió, en què no se succeeix directament al
primer causant sinó que primer se succeix al transmetent, i com a conseqüència d'això, al primer
causant, en el dret de representació no se succeeix al "representat". Per això, el "representant"
pot, si vol, repudiar l'herència del "representat" i acceptar la del primer causant702.
2a. Aquest dret no correspon a l'hereu voluntari del representat, com pot succeir en el dret de
transmissió703, sinó que es té per la condició de membre de l'estirp de l'instituït.
3 a. El dret de representació sorgeix no quan el representat no vulgui succeir al causant
(repudiació) sinó quan no el pugui succeir, ja sigui perquè hagi premort o hagi estat declarat
absent o indigne, art. 328.1 CS. Mentre la substitució vulgar inclou tant el "no poder" com el "no
voler" (art. 161.1 CS), l'àmbit del dret de representació es limita al "no poder". Es diferencia del
dret de transmissió en què aquest pressuposa la supervivència del transmitent, i de la substitució
vulgar en què aquesta també opera en cas de repudiació de l'instituït704.

700 Luis ROCA SASTRE MUNCUNILL, a Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit, tomo II, pàg. 1134,
dóna, dins l'àmbit de la successió intestada, una definició del dret de representació :"...en la concepción romana o
clásica, el derecho de representación en la sucesión intestada no es sino el derecho que, por vía de llamamiento directo
y propio de la ley, tienen los hijos de un hijo o de un hermano del causante, premuerto a éste, de ocupar en la
correspondiente sucesión intestada, en lugar de dicho hijo o hermano premuerto el puesto que este hijo o hermano
hubiere ocupado de haber vivido aún al tiempo de la vocación y consiguiente delación en la misma medida o cuota que
le habría correspondido".

701 Com diu ALBALADEIO, Curso de Derecho Civil, V, Derecho de Sucesiones, 4a. ed. José M" Bosch Editor SA,
Barcelona, 1991, pàg. 68, "...el pariente intermedio (el padre) no juega sino el papel de individualizar (por su parentesco
con ellas) a les personas que, ocupando supuesto, son llamadas directamente a la sucesión del difunto".

702 Diu l'article 328.3 CS que "El representant que, per repudiació o per una altra causa, no arriba a ésser hereu <Ki
representat no perd el dret de representació". ' ,•, '

703 Ara bé, lògicament, en el dret de transmissió, si el transmetent no ,té hereu voluntari, la delació es transmetrà a
l'hereu intestat. ' </

, , / ' /704 El fet que no es pugui representar en cas de repudiació és correcte des d'uh punt de vista de lògica jurídica, ja quc

no es pot parlar de representació quan el representat ha exclòs o ha renunqat a la seva atribució : no es pot ocupar el se
lloc en cas de repudiació ja que el possible "representat" ja ha renunciava aquesta posició. Ara bé, això pot donar lloc
a conseqüències pràctiques incongruents. Així, tal com s'expressa a la Relació Ministerial del nou Codi civil italià (Ço
que en l'art. 467 ¡1 admet el dret de representació també quan l'ascendent no/vol acceptar l'herència) els efectes de
renúncia seran diferents segons el renunciant sigui únic o concorri amb altres hereus. Si és únic, els seus descends
adquiriran no per representació sinó per successió intestada. En omviTlsi concorren amb altres persones, adquirirà11 P
acreixement, excloent als descendents del renunciant. Per tattí, els efectes depenen no solament de la renúncia,sl

també del fet de la concurrència amb altres hereus. Com es diu textualment, "o la renuncia ha de perjudicar a tots els q
pertanyen a l'estirp i, en aquest cas, els descendents del renunciant haurien de ser exclosos de la successió, o la renu
no ha de causar perjudici als descendents, i aleshores aquests han de succeir, tot i que el renunciant concorri arno
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4a Es crida ais parents precisament del causant (art. 328.1 CS)705, el que diferencia el dret de
representació d'altres casos de crida a l'estirp en qué no es crida als parents del causant (arts.
194.1,199,200 CS). Quan es crida als fills i descendents que no són del causant, es produeix una
crida a l'estirp però no es pot parlar de dret de representació706.
5a. I s'aplica nornés, per norma general, a la successió intestada. Ara bé, com tot seguit passem
a veure, també podrà tenir aplicació en alguns casos en la successió testamentària707.

2,2.2.- El dret de representació en la successió testamentària
Cal analitzar com a qüestió prèvia al problema de si el dret de representació exclou

l'acreixement, si aquell té lloc en la successió testamentària.

2.2.2.1.- La regla general: l'exclusió del dret de representació en la successió testamentària
Com s'ha afirmat anteriorment, el dret de representació és una institució pròpia de la

successió intestada. No obstant, són cada vegada més nombroses les legislacions que admeten
el dret de representació en la successió testada, com per exemple Navarra708, Aragó709, Itàlia710

persones". Exponents d'aquesta tendència expansiva són també, entre d'altres, el Codi Portuguès (art. 2.039 : "Dá-se a
npresentaçao sucessória, guando a leí chama os descendentes de um heredeiro ou legatario a ocupar a posiçao
daquele que nao pode ou nao quis aceitar a herança ou o legado", i article 2.041.1 : "Gozam do direito de representaçao
nasucessao testamentaria os descendentes do quefaleceu antes do testador ou do que repudiou a herança ou o legado,
se nao houver outra causa de caducidade da vocaçao sucessória"), o el Codi d'Uruguai, (art. 1.018 : "La representación
es una disposición de la ley por la que una persona es considerada en el lugar, y por consiguiente, en el grado y con
los derechos del pariente más próximo que no quisiese o no pudiese suceder").

705 Quins són aquests parents ho diu l'article 328.2 CS : "El dret de representació només s'aplica als descendents del
causant, sense limitació de grau, i als fills del germà, però no s'estén als descendents dels fills d'aquest",

706 Efectivament, els arts. 194.1 i 200, en relació a la substitució fídeïcomissària, preveuen també una crida a l'estirp,
si bé no es tracta pròpiament d'un dret de representació, donat que l'estirp no és necessàriament descendència del causant.
- L'art. 194.1 CS es refereix a la substitució vulgar en fideïcomís ordenada expressa o tàcitament en favor dels fill del
substituït, i diu que "En la substitució vulgar en fideïcomís disposada expressament o tàcitament a favor dels fills del
substitut fldeïcomissari, però sense designar-los per llur noms o per una altra circumstància particular que els
individualitzi, sinó genèricament, tant si aquell és fill del testador com si no, són aplicables les normes que estableix
(article 199". I aquest art. 199 CS disposa que es crida als "descendents dels morts abans de la delació fídeïcomissària".
"w tant, hi ha una pluralitat genèrica de crides als fills, crida que inclou l'estirp del fill premort, de manera que si falta
"n dels fills no hi haurà acreixement en favor dels altres, sinó que, com diem, es cridarà l'estirp del premort. Es tracta
«61 cas en què es nomena, com a substitut vulgar del fldeïcomissari, els seus fills. Si opera la substitució vulgar entren
«i el fideïcomís els fills per parts iguals i els descendents dels premorts per estirps.
' , rt, 200 CS es refereix a un supòsit diferent: quan es nomenen fideïcomissaris els fills del fiduciari i els fills d'aquells
1 a'x( successivament en línia recta descendent. En aquest cas, si el testador no disposa altrament, "els dits fills i

Pendents entren en el fideïcomís respecte a allò que a llur pare hauria correspost per ordre de proximitat de grau,
„ "esP>'és de l'altre, excloent el més pròxim al més remot i dins el mateix grouper parts iguals". Per tant, en cada crida

J'iclou l'estirp del cridat frustrat. Vegeu sobre la qüestió, Josep M" VALLS XUFRÉ, a Comentarios al Código de
«estones de Cataluña cit., pàg. 757 a 759 (comentari a l'art. 200 CS).

?»? j1 en relació a la successió contractual, l'art. 97 CS diu que "L'heretament prelatiu s'estima, llevat de pacte en
¡r f "À'' s^rP> '• en virtut d'ell, si ha premort algun fill deixant altres descendents, aquests tenen el mateix dret de

ef ncia que llur pare ". Es tracta per tant d'un cas de dret de representació, ja que l'estirp cridada ho és dels atorgants.
7 0 811 •rm ^' ^us sembla que el configuri com una substitució vulgar en favor de l'estirp : "El derecho de

I fai ^tión se dará siempre que lo hubiere establecido el causante, quien podrá también excluirlo en cualquier caso.
"lina • P°s^on del causante, el derecho de representación se dará, tanto en la sucesión legal como en la
fofo 'a> afavor de sis descendientes sin limitación, y a favor de los descendientes de sus hermanos hasta el cuarto

'a contar del propio causante ".
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i Portugal711. No ha estat aquesta la posició del Codi civil, segons la doctrina dominant712, ni
sembla que és la del Codi de Successions, que regula la institució dins del títol quart relatiu a la
successió intestada. Cert és que l'article 328.1 CS simplement parla de "descendents", no limitant
expressament el dret de representació a la successió intestada, però de la interpretació sistemàtica
del precepte es desprèn aquesta restricció. I l'art. 329 CS fa referència, conjuntament, a successió
intestada i dret de representació. A més, com s'ha dit, l'art. 38.3 CS, dins la successió
testamentària, no menciona el dret de representació dins les delacions preferents a l'acreixement,
com sí fa en canvi l'article 327.2 CS en seu de successió intestada713.1 l'art. 193.2 CS diu que "Si
el testador, amb la mateixa previsió, empra en els fideicomisos el concepte de dret de
representació o un altre d'anàleg, hom presumeix que ha volgut disposar una substitució vulgar
en fideïcomís". A tot això cal afegir que mentre en la successió intestada és clara la crida a
l'estirp, això no és tan patent en l'herència testamentària, bàsicament per dos fets. Per una banda,
perquè ja s'han designat uns afavorits (els hereus), sense fer cap menció a l'estirp. I, en segon lloc,
perquè ja hi ha hagut una declaració de voluntat del testador, declaració que no ha previst cap
substitució. Cert és que el testador pot ignorar l'existència d'un mecanisme com la substitució
vulgar, però això no és excusa per intentar eludir l'aplicació de la llei i, per altra banda, la majoria
de testaments s'atorguen davant notari, el qual ja haurà informat i assessorat convenientment els
atorgants respecte als mecanismes per complir plenament la seva voluntat714. El que no es pot fer

709 Arts. 19 a 26 de hLey 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por Causa de Muerte (BOE núm. 72, pàg. 11723
a 1175 0). L'art. 20.1 diu que "La sustitución legal puede darse en la sucesión voluntaria y en la legal, así como en la
legítima", i l'art. 21 estableix que "En las sucesiones voluntarias la sustitución legal tiene lugar cuando el llamado ha
premuerto o ha sido declarado ausente o indigno de suceder. La sustitución legal se produce en favor de los
descendientes, sin limitación de grado, del sustituido que, a su vez, sea descendiente o hermano del causante. Los
sustitutos que reciban la porción del llamado a la herencia del declarado ausente deberán cumplir las obligaciones que
impone la normativa sobre la ausencia".

710 Article 476.2: "Si ha rappresentazione nella successions testamentaria quando il testator e non ha provveduto per
U caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di
usufrutto o di altro diritto di natura personóle".

711 Article 2.040 : "A representacao tanto se da na sucessao legal como na testamentaria, mas com as resíricoes
constantes dos artigas seguintes".

712 Si be un sector de la doctrina s'ha mostrat partidari d'aquesta admissió. Vegeu per tots José GASTAN, "El derecho
de representación y mecanismos jurídicos afines en la sucesión testamentaria", Revista General del Legislación y
Jurisprudència, 1942, pàg. 137 a 175.

713 A més, alguns dels arguments favorables a la seva admissió en la successió testada que cita la doctrina comentadora
del Codi civil no es donen en el Codi de Successions. Així, la paraula "sempre" de l'article 925 Ce per indicar que la
representació té lloc en la línia recta descendent, no es troba en el precepte corresponent del Codi de Successions, l'article
328.2.1 tampoc s'admet la possibilitat de representar una persona viva en el cas de desheretació, com sí ho preveu l'article
929 Ce. (Aquests arguments han estat estrets de l'obra de Francisco CASTRO LUCINI Temas de Derecho Sucesorio,
AGISA,Madrid, 1978, pàg. 573). ' ' , " ) '

714 Com afirma Ramón M. ROCA SASTRE, "Observaciones críticas sdíbre la tendencia expansionista del derecho de
representación sucesoria", a Estudios sobre sucesiones, Tomo I, Madrid, 1981(pag. 397 a 422), pàg. 416, "Siendo
otorgados ante Notario la mayoría de testamentos y dada la perfecta organización del Notariado en España, #
improcedente pensar que el testador descuidó llamar por vía de sustitución vulgar la estirpe del hijo que instituy6

heredero, pues el Notario ya tuvo el cuidado de advertirle la contingencia de premorir el hijo instituido, con los peligro*
de preterición que ello entraña, de modo que cuando el testamento no contenga la cláusula de sustitución vulgar e"
será la prueba de que el testador no quiso establecerla. Claró que esto no reza en los testamentos en que no interview
Notario, pero, aparte de que éstos no son muchos, hay que tener en cuenta que la ignorancia del derecho no exciti <
y que la sustitución vulgar no puede equipararse a cualquier cláusula usual de los contratos, pues no constituye
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és imposar al testador una substitució "ex lege", ja que ell, havent pogut, no l'ha establert.
En favor de la procedència del dret de representació en la successió testada s'han al·legat

també raons de justícia : impedir la postergació dels fills del fill premort. Però cal dir que, com

es veurà en un altre apartat, aquells conservaran el seu dret a la Ilegítima.
En qualsevol cas, justa o injustament, sembla que, per norma general, el dret de represen-

tació es limiti en el Codi de Successions a la successió intestada. No obstant, del complet
articulat del Codi de Successions es poden extreure alguns preceptes que demostren que el dret
de representació s'aplica també a la successió testada. Aquests són els casos de la crida genèrica
als fills i la institució a favor dels parents. A part, també tindrà lloc en favor dels legitimaris del
testador, si bé només respecte a la Ilegítima.

2.2.2.2.- La crida genèrica als fills del testador
El primer supòsit en què pot tenir lloc el dret de representació en la successió

testamentària és el de la crida genèrica als fills del testador, crida que, com es veurà, produirà uns
efectes similars a la crida legal que es fa als descendents en la successió intestada. Es tracta d'un
cas de dret de representació en la successió testamentària, ja que l'estirp cridada és la del causant.

2.2.2.2.1.- El supòsit de fet
Suposem que en el testament es contingui la següent clàusula: "Institueixo hereus els

meus fills". D'acord amb el que en un altre apartat s'ha assenyalat, si un d'aquests fills premor al
testador, la seva porció acreixerà als altres. Però aquesta solució podria conduir a conseqüències
injustes, quan a la vegada el fill premort tingués descendència. Si el testador no hagués atorgat
testament, per dret de representació els néts ocuparien la posició del fill premort. El fet d'haver-se
atorgat testament, fa que s'hagi de privar d'aquell dret als néts, dret que en principi sembla
justificat i conforme a la presumible voluntat del testador? Cert és, com hem dit, que el testador
podia haver establert una substitució vulgar al seu favor, però aquesta manca de previsió del
testador ha de donar lloc a conseqüències tan perjudicials per a l'estirp del fill premort?715.

L'article 144 CS716 ha donat una solució equitativa per la via de la interpretació de la

simple uso sino una verdadera institución jurídica regulada formalmente por el Código civil". Vegeu del mateix autor
el treball "Derecho de representación en la sucesión testada", a Estudios de Derecho Privado II, pàg. 259 a 294, i es
pecialrnent les pàg. 267 i ss., on exposà els arguments donats per a l'existència del dret de representació en la successió
tetada en el Codi civil i en el Dret Romà.

En el Dret Romà, quan s'utilitzava l'expressió "fills", ja s'entenien compresos els néts, besnéts i ulteriors
oescendents. Així, a Digest 50.16.220. pr., CALLISTRATUS libro II. Quaestionum, s'establia que : "«Liberorum»
Qpellatione nepotes etprenepotes, ceterique, qui ex his descendant, continentur; hos enim omnes suorum áppellatione
ex "ll°decim Tabularum comprehendit. Totíes enim leges necessarium ducunt, cognationem singulorum nominibus uti,
<-wi: tfiii^, nepotis,pronepotis», ceterorumve, qui ex his descendunt, quoties non omnibus, qui post eos sunt, praestitum
werint; sed solis his succurrent, quos nominatim enumerent. At ubi non per sonis certis, non quibusdam gradibus

P aestatur, sed omnibus, qui ex eodem genere orti sunt, liberorum áppellatione comprehendutur". Vegeu ROCA
SASTRElZí/.0ò. Hoc. cit.

716 „
Seguint la línia de l'article 260 del Projecte de 1955 : "de llamar el testador a sus herederos y legatarios, o

"Utos de éstos, sin designarles por sus nombres, sino mediante la expresión «hijos», se entenderán además
Pendidos en esta expresión los nietos y ulteriores descendientes cuy o padre respectivo hay a fallecido antes de la
J'Ofl, excluyendo el más próximo al más remoto y entrando los del grado siguiente, por estirpes, en lugar de los de

W ° anter'or- De esta regla se exceptúan los casos en que del propio testamento o codicilo puede colegirse que la
a« del testador fue llamar únicamente a los hijos, o sea, a los descendientes de primer grado. Salvo voluntad en
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voluntat del testador. Diu aquest precepte que : "Llevat que aparegui que és una altra la voluntat
del testador i aquest crida els seus hereus i legataris o llurs substituts sense designació de noms
i mitjançant l'expressió <<fills» s'entenen inclosos en aquesta denominació tots els fiHs

matrimonials, no matrimonials i adoptats, homes i dones, i els néts i els descendents els pares
respectius dels quals hagin mort abans de la delació, excloent el grau més pròxim al més remot
i entrant per estirps els del grau següent en lloc dels de grau anterior.

S'aplica la mateixa regla en el cas que els fills siguin designats nominativament per parts
iguals".

2.2.2,2.2.- Requisits
Per tant, d'acord amb l'art. 144 CS, per a la procedència del dret de representació en favor

de l'estirp cal que es cridi genèricament als fills, o que si la crida és nominativa es faci per parts
iguals, i que la vacant en el fill es produeixi per la seva premoriència.

2.2.2.2.2.1.- La crida genèrica als fills o la crida nominativa per parts iguals
En base a l'art. 144 CS, quan es cridi els fills, si algun d'ells ha premort, s'entendrà que

s'ha instituït els seus néts i ulteriors descendents, és a dir, la seva respectiva estirp. I la norma
s'aplica (llevat que, com diu l'article 144.1 CS "aparegui que és una altra la voluntat del
testador") no tan sols quan el testador crida genèricament els fills717, sinó també quan se'ls crida
nominativament per parts iguals. Això últim és una novetat del Codi de Successions envers el
Projecte de 1955, la Compilació i algunes sentències del Tribunal Suprem718, i es justifica en què,
de manera paral·lela al que succeeix en l'art. 39.1 CS en matèria de dret d'acréixer quan es fan
parts iguals, s'entén que la designació nominal no és més que una especificació d'aquella crida
genèrica. Perquè es produeixi aquesta equivalència fan falta, però, dos requisits: un, establert
expressament a l'article 144.2 CS, que es cridi als fills per parts iguals. Si les porcions fossin
diferents ja s'alteraria el resultat de la disposició. I un segon que es dedueix posant en connexió
els dos apartats de l'article 144 CS: que els fills que s'hagin designat nominativament siguin

contra del testador, no se entenderán llamados los hijos adoptivos, ni los extramatrimoniales" i de l'art. 1 14.1 CDCC,
Respecte al significat de la paraula "fills", vegeu ROCA SASTRE, "El problema fideicomisario de los hijos puestos en

condición", a Estudios sobre sucesiones II, pàg. 191 .
717 Tal com estableixen, entre d'altres, les sentències de 28 d'abril de 185,8, 23 d'abril de 1864, 14 d'octubre de 1867

(vegeu-les a Pedro DEL POZO CARRASCOSA, Josep FERRER I RIBA, ¡'El derecho civil catalán en la jurispruden-
cia", Tomo 1, vol. 1, Càtedra Duran i Bas, 1990, pàg. 169 i s., 265 i s., i. 388 is-., respectivament), 1 de maig de 1941
(RJA 620), 2 de febrer de 1950 (RJA 542) i 29 de febrer de 1952 (RJA 485). ' <;

718 La STS 1 5/1/1 878 deia que : "Considerando, respecto a la doctrina,^ leyes del Digesto que se citan en el
y sexto motivos de casación, sobre que en la palabra hijos se entienden fos nietos y más descendientes en línea recta,
no tiene oportunidad, porque el testador llamó personal y concretamente á sus hijos é hijas, queriendo que a éstos y ̂
á sus nietos pasase sun fincabilidad" (A Esther ARROYO AMAYUELAS, "Elfpret Civil català en lajursiprudència ,
Tom I, vol. 2n., Càtedra de Dret Civil Duran i Bas, pàg. 221 i s.). I l'article 1 14.1 CDCC deia que "Llevat que apareff?
ésser una altra la voluntat del testador, si aquest cridava als seus/iereiís i legataris o llurs substituts sense designa
de noms i mitjançant l'expressió <fills», s'entendran inclosos en aquesta denominació tots els fills matrimoniáis,
matrimonials i adoptats en forma plena, homes o dones, així com els néts i descendents els pares respectius dels q
haguessin mort abans de la delació, excloent el grau més pròxim al més remot i entrant per estirps els de grau seg1

en lloc dels del grau anterior".
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tots719: no es pot excloure cap fill, ja que l'expressió genèrica "fills" els comprèn tots ells720.
Només quan es donin aquestes dues circumstàncies la designació individual conduirà a les
mateixes conseqüències que la genèrica mitjançant la paraula "fills". Per tant, quan únicament
s'institueixi a alguns fills, o se'ls institueixi en parts desiguals, no s'entendrà cridada l'estirp. I,
paral·lelament, si no es disposa de tota l'herència sinó només d'una part d'ella en favor dels fills,
no hi haurà dret de representació, ja que en aquest cas el resultat de la disposició no coincideix
amb el que es produeix en la successió intestada.

En realitat, el que ve a dir l'art. 144 CS és que el dret de representació en la successió
testamentària tindrà lloc quan la disposició del testador produeixi els mateixos efectes que
l'obertura de la successió intestada. Així, malgrat la literalitat del precepte, que parla de "fills",
s'entendrà cridada l'estirp quan es disposi de tota l'herència en favor d'un fill, així com quan,
existint fills i descendents de fills premorts, la disposició la faci el testador en favor dels fills vius
i els descendents més propers en grau dels premorts per parts iguals. Per exemple, quan existint
un fill i dos néts -fills d'un fill premort- s'institueix el fill en la meitat de l'herència i els néts en
la quarta part a cadascun. Si un dels néts mor amb descendència, la seva estirp el representarà.
En canvi, no hi haurà dret de representació quan, existint fills i descendents d'un fill premort,
s'institueixen hereus només els fills, ja que el resultat no és el mateix que si s'obrís la successió
intestada.

2,2,2.2.2.2.- La premoriència del fill: la qüestió de l'aplicació de l'art. 144 CS als casos
d'indignitat i declaració d'absència

El caràcter restrictiu del dret de representació en la successió testamentària sembla també
posar-se en relleu en el propi art. 144.1 CS, quan preveu la seva aplicació únicament al cas en
què la vacant personal s'hagi produït per premoriència del fill -si bé a la mort cal equiparar la
declaració de mort-. És a dir, d'acord amb l'article 144.1 CS, dels 3 supòsits que l'article 328.1
CS preveu que poden donar lloc al dret de representació en la successió intestada -premoriència,
declaració d'absència i indignitat-, només el primer donaria lloc a aquest "dret de representació
en la successió testada"721. Cal fer una interpretació literal i no extensiva del precepte o, en base
a la possible assimilació del supòsit de l'art. 144 CS al dret de representació en la successió
intestada es poden entendre inclosos també aquests altres dos supòsits?

A.) La qüestió de l'existència de dret de representació en la successió testada si el fill no
8rHba a ésser hereu per causa d'indignitat

Quant a la indignitat, cal començar afirmant que si s'admet que doni lloc al dret de
rcpresentació en la successió intestada és, bàsicament, pel joc del propi mecanisme d'aquesta

'"B -
5« aiuest sentit, Joan RUBIES MALLOL a Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit, vol. I, pàg.

Tí°Si
(í aquesta exclusió es deu a una preterido errònia (s'ignora l'existència d'algun fill en el moment d'atorgar-se el

n° s'a'tera l'esperit de la norma, donat que en aquest cas s'obrirà la successió intestada amb la consegüentu
,}, .... del dret de representació. Si la preterició és intencional aleshores sí que es pot dir que no hi ha una crida a tots

s del testador, i per tant s'exclou el dret d'acréixer.
E
„ . mateix sentit, i tot i que com hem dit no són pròpiament casos de dret de representació, els arts. 199 ("morts
; ' 200 CS ( "hauria correspost") .

"'
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successió. Quan es declara judicialment la indignitat, aquesta declaració elimina -amb efectes
retroactius a la mort del causant- la delació a favor de l'indigne (article 12 CS). Es considera corn
si no hi hagués hagut delació a favor de l'indigne i, per tant, aquesta delació correspon a la seva
estirp. Diferent és el cas de la repudiació : aquí sí s'ha exercit la delació -renunciant a l'herència-
per la qual cosa aquesta ja s'ha "esgotat", de manera que ni es pot transmetre ni pot ser exercitada
(aquesta mateixa delació) per cap altra persona.

En la successió testada ja s'ha dit que la norma general és que, en cas d'ineficàcia de la
delació, no es crida l'estirp, sinó els cohereus. I que l'excepció és el cas que comentem.
Aleshores, si admetem que estem davant d'un dret de representació en la successió testada, el que
la vacant tingui lloc no per premoriència sinó perquè s'hagi declarat la indignitat no suposa cap
obstacle per a l'existència del dret de representació, ja que la delació del fill, que ha quedat
eliminada, passarà a la seva estirp. Estem, per tant, en el mateix cas que en la successió intestada,
I tampoc té perquè suposar una diferenciació el fet que s'atorgui o no un testament. El cert és que
la majoria de causes d'indignitat estan pensades per a la successió intestada, ja que, si hi ha
testament, donat que el testador coneixerà normalment les conductes causants d'aquesta sanció
(en la majoria de casos sabrà que un fill l'ha intentat matar, o l'ha calumniat, o ha testificat contra
ell, etc), si atorga testament, això implicarà un perdó tàcit (article 14.1 CS) o bé no farà la
disposició en favor del fill. Però, per al cas que les ignori, els casos d'indignitat són aplicables
tant al cas de successió intestada com testamentària.

Per tant, no veiem cap raó lògica per excloure la indignitat, però la lletra de l'article 144,1
CS no sembla considerar-ho així, sent dubtós que es permeti fer una interpretació extensiva del
precepte. La Llei, per tal de soplir la manca de previsió del testador en no establir una substitució
vulgar en favor dels néts, ha previst un remei excepcional basat en la seva previsible voluntat:
un dret de representació en la successió testada, el qual no s'hauria d'estendre a supòsits diferents
dels previstos per la pròpia Llei722.

No obstant, nosaltres son partidaris d'incloure també la indignitat, fent una interpretació
extensiva de l'art. 144.1 CS. L'explicació del fet que que no es contempli la indignitat ve
motivada per raons històriques, que no són altres que la distinció entre el dret de representació
i la "successió ordinum et graduum".
a) Per dret de representació, l'estirp d'una persona que no arriba a ésser hereva és cridada en el
seu lloc. D'acord amb el Dret romà tradicionalment vigent a Catalunya, el dret de representació
tenia lloc únicament en el cas de premoriència. Ja CÀNCER afirmava que no es podia concedir
el dret de representació al fill el pare del qual vivia però no p'odia heretar, basant-se en la idea que
el representant no podia ser de millor condició que el representat» i així mateix ho entenien també

722 En aquest sentit, Joan RUBÍES MALLOL, Ob. cit., pàg. 549 : "Atendide/que el declarado indigno deviene ¡ncap®^
para heredar y que el derecho a representar a una persona lo atribuye la ley dándoles una consistencia propis
sustrayéndolo de los avalares que puedan acontecer entre representante y representada (ver articulo 328, III) ca"
sostener tal posibilidad. No obstante, la naturaleza y finalidad^del precepto que comentamos, encaminado a comple

la deficiente manifestación de voluntad del testador, ,nópermite presumir que, a su vez, también el precepto
deficiente, y que, al igual que aquella voluntad incompleta la presunción legal también lo es cabe, por via

interpretación, ir más allá de lo que el precepto dice".
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gjs autors catalans del segle XIX i començaments del XX723.
b) En canvi, la "successió graduum et ordinum" tenia lloc quan per qualsevol causa algun dels
cridats no hagués arribat a ser hereu. Quan s'obre la successió intestada la Llei crida als parents
que en l'ordre de la successió intestada estan situats en un lloc preferent, i ho fa per graus i per
ordres successoris, de tal manera que quan la primera crida sigui inútil perquè les persones que
d'ella en formen part no volen o no poden ser hereus, la Llei fa una crida en favor dels parents
del grau successor! immediat, i així successivament fins a arribar a l'últim ordre724.

D'acord amb l'opinió de ROCA SASTRE, la "successió" es podria donar malgrat que no
tots els parents d'un mateix grau repudiessin, si bé en aquest cas pugnaria amb el dret d'acréixer.
Així doncs, amb la "successió parcial" es podria arribar a un resultat idèntic al que té lloc amb
el dret de representació: l'estirp de la persona que falta és cridada a ocupar el seu lloc. Per això,
ROCA SASTRE tractava de delimitar totes dues institucions. Ambdues coincidien en què es
tractava de "fórmulas dirigidas a subvenir la inoperancia de los llamamientos sucesorios
intestados", però es distingien en què en el dret de representació la inoperancia de les crides es
produïa "ab initio", no hi havia hagut delació en favor del premor sinó que la crida era directa en
favor dels fills representats, el cridat no existia al temps de la delació, i per tant no es podia parlar
de vacant en la delació. En canvi, en la "successió" la inoperancia de les crides tenia lloc "ex post
factu" (per exemple, per repudiació o indignitat), es produïa una doble crida -primer en favor del
fill indigne o repudiant i després en favor dels seus fills-, el cridat vivia al temps de la delació -
però no volia o no podia heretar, o quedava exclòs de la successió en base a una raó moral-, i es
produïa una vacant en la delació.

Així doncs, ROCA SASTRE centrava la diferència entre "successió" i dret de
representació en la causa per la qual el cridat no arribava a ser-ho, de manera que en realitat
s'arribava al mateix resultat en un cas i en un altre: la crida a l'estirp del que no arribava a ser

CÀNCER, Variae resolutiones inris Caesarei, Pontifïcii, & Municipalis Principatus Cathaloniae, pars prima, ed.
w 1642, Venetiis, apud iuntas, pars. I, cap. V, núm. 10, pàg. 99: "Circa istudrepraesentationis ius oportet advertere,
Viodrepraesentatio filio non conceditur, ubi si pater viveret, nonpotest succedere...Ratioque esí inprompiu, quia non
polest esse plus iuris in causato, quam in influente potentiam caz/sae..."BORRELL I SOLER (Dret civil vigent a

utahmya, vol. V, segona part, pàg. 481) deia que "S'anomena dret de representació el que atribueix als descendents
iïlloc que tindria, en la successió, un ascendent premort..." Art. 214 del Pr. ALMEDA-TRÍAS: "No existiendo
Rendientes, ni ascendientes, sucederán los hermanos de doble vínculo por partes iguales, y con ellos, por derecho
««representación, los hijos de igual clase premuertos, ..." En els mateixos termes, l'art. 95 Pr. ACADEMIA DE
''BRECHO DE BARCELONA. S'apartava d'aquesta línia, per influència de la regulació del Codi civil, el Pr.

•KMANYER-AYATS, que en seu art. 1191 establia que "Llámase derecho de representación el que tienen los
**(e«fer de una persona para adquirir, como subrogados en su lugar, la parte de herencia abintestato que le habría
respondido en la sucesión de otra persona si no le hubiese premuerto, o sobreviniéndole no se hubiera hallado en
"Posibilidad de sucederle". I l'art. 1195 reproduïa l'art. 929 Ce dient que "No podrá representarse a una persona viva

l"°,f"los casos de desheredación o incapacidad". I en aquest mateix sentit, l'art. 709 del Pr. ROMANÍ-TRÍAS deia
entenderá por derecho de representación el que tienen los descendientes de una persona de adquirir en ciertos

ioh Parte de sucesión intestada que hubiese correspondido á la primera si no hubiese premuerto al causante, ó
roe-6' lVlend°le no hubiera podido heredarle". I l'art. 710 establia que "Los descendientes de una persona viva, sólo
i, Mceder en su representación si ésta fuese incapaz ó desheredada por el causante y aquéllos no estuviesen bajo
' patr¡a potestad del representado ".

2j}| • 5R SASTRE, "Derecho de representación en la sucesión testada", a. Estudios de Derecho Privado 11 cit, pàg.
Í1g¡, ! íui afegeix que el darrer ordre és l'Estat, i que aquest no pot repudiar l'herència intestada, "de manera que hoy

"n'co heredero necesario existente".
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hereu725. '

L'opinió de ROCA SASTRE es va veure parcialment reflectida en el Pr. de 1955. En
aquest projecte es mantenia la separació entre "dret de representació" (art. 481) i "successió
ordinum et graduum" (art. 480).
a) El dret de representació es limitava a la premoriència i a la declaració d'absència: "Por virtud
del derecho de representación, los descendientes de una per sona fallecida, o declarada ausente
al tiempo que deba tener la delación intestada a su favor, son llamados a ocupar su lugar en la
herencia, defiriéndose ésta por estirpes" (art. 481.2 CS)726.
b) En canvi, la "successió graduum et ordinum" per al cas de declaració d'indignitat estava
prevista a l'art. 480 Pr. 195 5727, donant lloc a una successió per estirps, de manera similar per tant
al dret de representació. Es distingia segons tot o només algun dels fills no arribés a ser hereu;
- Si cap del fills arribava a ésser hereu, es cridava els descendents del grau següent per estirps;
"Si ninguno de los parientes llamados en la primer a delación intestada llegan a ser herederos,
aunque sea por causa de indignidad sucesoria declarada, la herencia se deferirá nuevamente
a los del grado u orden siguiente de llamamientos y así sucesivamente de grado en grado yds
orden en orden, hasta llegar al estado. De resultar llamados los descendientes de los hijos del
causante o los hijos de éste, la herencia se dividirá por estirpes, como si por analogia a lo que
el párrafo siguiente dispone, se les defiriese la misma según criterio de derecho de representa-
ción sucesoria" (art. 480.1 Pr. 1955)728.
-1 si només un dels fills no arribava a ésser hereu, es cridava la seva estirp, amb exclusió del dret
d'acréixer. L'art. 481.2 Pr. 1955 deia que "De ser sólo alguno de los hijos llamados el que no
llegue a ser heredero, aunque sea por causa de indignidad declarada, se deferirá nuevamente
a sus descendientes, por estirpes, la cuota hereditaria que a éstos habría de haberles
correspondido por derecho de representación si dicho hijo hubiere fallecido antes de la delación
a su favor. Lo mismo se aplicará a los hermanos del causante respecte de sus hijos. En los

725 Per aquesta rao, ROCA SASTRE afirmava que no calia ampliar l'àmbit del dret de representació als casos
d'indignitat i repudiació hereditària perquè amb la institució de la "successió graduum et ordinum" es podia aconseguir
la mateixa finalitat: "...queda demostrada la improcedencia de ampliar el derecho de representación a los casos de
indignidad y repudiación hereditaria, no sólo por no permitirlo un perfecto tecnicismo de la institución, sino porque
ello es innecesario desde el momento que se cuenta con una fórmula adecuada, cual es la successió graduum el
ordinum. Por consiguiente, en una reforma afondo de nuestro Código civil, no sólo no debe extenderse el derecho ae
representación al supuesto de repudiación hereditaria, sino que hay que suprimir la actual aplicación del mismo al caso
de indignidad sucesoria. En su lugar, lo que ha de hacerse es admitir plenamente la figura de la delación sucesiva, to
cual permite atender suficientemente y en forma racional la debida consideración que la estirpe merece" (pàg. 291).

726 Aquest article coincidia amb d'altres en els que s'establia la connexió premoriència-dret de representació: art. ¿ou-
"...cuyo padre respectivo haya fallecido antes de la delación..."; art/267.2: "... premuertos serán legitimarios (W
descendientes legítimos de aquellos, por derecho de representación"', artí 279.1: "...premuertos al causante... ¡ a •
301.2.1°: "...premuerto..."; art. 357: "...descendientes legítimos de los-fallecidos..." Igualment, l'art. 481.2 Pr. 19'*
concordava amb l'art, 10.1 LSI 1936: "Per dret de representado, els descendents d'una persona morta o declaro
absent al moment de la delació intestada són cridats a ocupar el seu lloc"/

727 El precepte no aclaria si la crida a l'estirp es produïa també en el cas de repudiació.
728 El precepte concordava amb l'art. 6.1 LSI 1936: "Quan-cap dels parents més pròxims cridats en la primera ae

intestada no arribi a ésser hereu, o sigui apartat de l'herència per indignitat, la successió és novament deferido a
grau següent i així successivament, de grau en grau i d'ordre en ordre, salvant el dret de transmissió d'herència
i no adida en els casos permesos per la Llei".
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11729demás casos, procederá el derecho de acrecer

Així doncs, i d'acord amb l'opinió de ROCA SASTRE, en mantenir-se la figura de la
"successió", en qué també es produïa una crida a l'estirp, no calía ampliar l'àmbit del dret de
representació i extendre'l a la indignitat. Per tant, el dret de representació es limitava a la
orernoriencia i a la declaració d'absència, però no a la indignitat. I congruentement amb aquesta
idea, l'art. 260 Pr. 1955, que feia referència a la crida als fills del testador, no feia referència a la
crida a l'estirp en el cas de declaració d'indignitat.

La CDCC va mantenir a l'art. 114.1 la norma de l'art. 260 Pr. 1955, sense fer-se referència
per tant a la indignitat, la qual tampoc estava al·ludida de manera expressa en els arts. 924 a 929
Ce730, que eren els que s'havien d'aplicar a Catalunya en base a la remissió feta per l'art. 248.1
CDCC731.

No va ser fins a la LSI 1987 quan es va ampliar l'àmbit d'aplicació del dret de
representació. En relació a 1 Pr. 1955, la LSI 1987 va excloure la crida a l'estirp en la "successió
graduum et ordinum". Així, en l'art. 7 LSI 1987 (l'equivalent a l'art. 6 LSI 1936), no es cridava
l'estirp sinó era en virtut del dret de representació. I aquest tenia lloc també en el cas d'indignitat:
"Per dret de representació, els descendents d'una persona premorta, declarada absent o indigna,
seran cridats a ocupar el seu lloc". Però no es va modificar l'art. 114,1 CDCC ampliant el seu
àmbit.

I el mateix va succeir quan es va redactar el Codi de Successions. Efectivament, en
relació al Pr. 1955, el Codi de Successions ha ampliat l'àmbit d'actuació del dret de representació
en la successió intestada (art. 328.1 CS: premoriència, absència i indignitat), però sense ampliar
paral·lelament els supòsits en què té lloc el dret de representació en la successió testada (art.
144,1 CS). Entenem que l'estretesa d'aquest precepte no es deu sinó a una descoordinació o falta
d'adaptació de l'art. 144.1 CS en relació amb l'art. 328.1 CS, i que per això s'ha d'admetre una
interpretació extensiva.

El seu concordant era l'art. 6.2 LSI 1936: "Quan siguin solament algun o alguns dels parents a qui correspongui
* ̂ cessió els qui no arribin a ésser hereus o que per indignitat siguin apartats de l'herència, aquesta es deferirà a
•^persones a qui hauria correspost si la repudiado o privació de l'herència hagués tingut lloc al temps de la primera

«cío. En tots els altres casos, els hereus restants incrementaran llur participació amb la part vacant per dret
"«créixer",

{., ^ doctrina ha discutit si es tracta d'un supòsit que pot donar lloc al dret de representació. Vegeu VICENTE
LARTE ZAPATERO, a Comentarios al Código civil y Compilaciones forales cit, tomo 13, vol. 1°, pàg. 194 i 195.

«««fif ° obstant. PUIG FERRIOL (Comentarios al Código civil y Compilaciones forales cit., Tomo 28.1, pàg. 244) es
j, , Va ftvorable a la inclusió de la indignitat: "Però queda todavía la duda de si esta delación se producir á en cabeza
tfm ,cen^enfes del indigno. Por la negativa cabe aducir que el articulo 114-1 contemple sólo el caso de
"4 . 'eíïc/a del hijo instituido a la delación sucesoria, y que por tanto no pueda hacerse extensivo a los casos de
'*"«« ^ níJ° instituido. Pero si se entiende que este artículo 114-1 configura un supuesto de sustitución vulgar
"'->«• ,. or ^e 1° descendencia del hijo, cabría invocar aquí la regla del artículo 155-2 de que salvo voluntad
;-<flr

 e' testador, la sustitución vulgar ordenada para el caso de premoriència del instituido se extiende al caso
.i ,ase considera de indignidad del llamado, pues también en este caso se cumple con lo prevenido en el artículo

Rite el hijo instituido no recibió delación hereditaria".el hijo instituido no recibió delación hereditaria".
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B.) La declaració d'absència legal
Quant a la declaració d'absència legal del fill instituït, també es planteja la qüestió de <?'

s'ha d'excloure de l'àmbit d'aplicació de l'art. 144.1 CS, ja que, a l'igual que la indignitat, no està
prevista expressament en el dit article. En aquest cas, i a diferència de la indignitat, ja la LSI
1936 (art. 10.1) i el Pr. 1955 (art. 481.2), admetien que en el cas no de mort, sinó de declaració
d'absència del fill, la seva estirp era cridada en el seu lloc. No obstant, en el precepte del Pr. 1955
relatiu a la crida testamentària als fills del testador, es parlava simplement de premoriència (art
260), a l'igual que en la CDCC i en el CS, com hem vist, i malgrat que en aquest últim cos legal
l'art. 328.1 -seguint l'art. 8.1 LSI 1987- també faci referència a la declaració d'absència com a
causa que permet l'actuació del dret de representació.

/
Entenem que, a l'igual que en el cas anterior, també s'ha de fer una interpretació extensiva

del precepte. Tot i que en aquest cas no es puguin invocar discordancies en l'evolució històrica
del precepte, sí es pot al·legar l'art. 200 CS, en relació a la substitució fideïcomissària imposada
al fiduciari en favor dels seus fills i els fills d'aquests -malgrat que en rigor no es tracta d'un cas
de dret de representació sinó de crida a l'estirp-, que no parla de premoriència, sinó de "allò que
a llur pare hauria correspost", expressió àmplia que inclou el que li correspondria si no fos
perquè és mort o perquè és absent (art. 190 Ce).

Ara bé, admès que la declaració d'absència pot donar lloc a la crida als descendents del
fill declarat absent, en el cas de l'art. 144 CS caldrà veure les conseqüències d'aquesta crida, que
no es poden equiparar a les de la mort. L'aplicació de l'art. 144.1 CS determinarà que "de
moment" els seus descendents seran cridats en el seu lloc, però per l'aplicació de l'art. 191 Ce
hauran de reservar aquells béns fins que reaparegui l'absent o es declari la seva mort. En el primer
cas, el fill absent tindrà dret a adquirir els béns reservats. I, si es declara la seva mort, donat que
la declaració de mort haurà de fixar la data en què s'entendrà produïda (art. 195.2 Ce), les
conseqüències seran diferents segons si aquella data és anterior o posterior a la mort del causant;
la. Si la data que es fixa és anterior al moment d'obertura de la successió del causant, s'estarà
davant del supòsit de premoriència del fill, que és el previst per la llei i que no planteja
problemes: en base a l'art. 144.1 CS s'entendrà cridada l'estirp d'aquest fill, de manera que la dita
estirp, que havia adquirit "provisionalment" la porció del fill declarat absent, la farà seva
definitivament.
2a. Però si la data és posterior, es presumeix que l'absent ha viscut fins al moment assenyalat en
la declaració de mort. Per tant, la delació es transmetrà als seus hereus, de manera que si aquests
acceptessin l'herència del causant adquiririen els béns que/éls descendents varen fer seus
provisionalment. ' ' ' • / ' )

•'n' i
i

Per tant, la declaració d'absència s'equipara a la mort en el moment de la delació
hereditària, però s'està sempre davant d'una situació "provisoríal", provisionalitat que s'acabarà
quan l'absent reaparegui o quan es declari la seva rn^rt.
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2 2 2.2.2-3.- Eídret de representació en la Ilegítima quan s'incompleix el requisit de la crida
genèrica o per parts iguals

Quan la institució en favor dels fills no es faci en la forma assenyalada, queda en principi
oostergada l'estirp del premort. Així, per exemple, quan el testador institueix els seus fills en
oarts desiguals, si un d'ells premor operarà l'acreixement en perjudici dels fills del premort. No
obstant, en base a la qualitat de legitimaris dels fills i els descendents d'aquests, és possible
concedir-los algun dret que limiti l'eficàcia "quantitativa" de l'acreixement. Caldrà veure si, en
base a la seva qualitat de legitimaris, els descendents representen a l'ascendent, i si ho fan
¿nicament en la seva qualitat de legitimaris, o també en la totalitat de l'atribució. És a dir, cal
veure si els fills del premort tindran dret a reclamar únicament la Ilegítima, o també la sencera
atribució que corresponia al seu ascendent. En el Codi civil l'art. 814.3 diu que "Los descendien-
tes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan a éste en la herencia del
ascendiente y no se consideran preteridos". Han estat moltes les interpretacions que s'han donat
sobre aquest precepte, però sembla que, es tracti o no d'un propi dret de representació en la
successió testada, els descendents passen a ocupar la posició del seu ascendent i tenen dret, no
solament a la Ilegítima, sinó a tota la porció atribuïda al seu ascendent732. El Codi de Successions
admet el dret de representació en la Ilegítima per als casos de premoriència (art. 352.2 CS),
dcsheretació o indignitat (art. 357.2 CS). Però, com diem, el problema és determinar si aquest
dret els confereix únicament el dret de representació en la seva qualitat de legitiman -tenint dret
a reclamar cadascun dels descendents l'import de la seva Ilegítima individual-, o si, en el cas que
s'hagi fet alguna atribució en favor del legitimari que falta, els seus descendents tenen dret a
representar-lo en aquesta crida. En aquest cas, el dit dret de representació podrà excloure el dret
d'acréixer a favor dels cohereus.

En favor del dret de representació en la completa atribució es podria al·legar l'art. 359.3
CS, que preveu que el que hagin rebut els pares premorts s'imputa a la Ilegítima. Per tant, es
produeix no únicament una representació en la qualitat de legitimari, sinó també en la crida feta
«1 legitimari premort. Sembla lògic que si el que ha rebut el pare premort s'imputa a la Ilegítima
del nét, també tingui dret a rebre allò que se li atribueixi.

No obstant, aquesta solució aniria contra l'art. 144.1 CS, que només admet el dret de
representació quan es donin els requisits previstos en aquest article. Així doncs, si falten aquests
requisits, com és el cas que ens ocupa, no hi ha dret de representació i per tant el legitimari
només pot reclamar la Ilegítima.

*-*.2,2.3.- La naturalesa jurídica de la institució. La seva preferència envers l'acreixe-
went

Dues són les possibilitats de configurar el supòsit de l'article 144 CS, com un dret de
presentació en la successió testada, i com una substitució vulgar, tot i que el precepte no parli

e" Pressament ni de "representació" ni de "substitució". El dret de representació és propi de la
* ccessió intestada, i la substitució vulgar de la testada. El primer té origen legal i la segona

v 8eu J' VALLET DE GOYTISOLO, a Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, vol 1, pàg. 2018 i
• comentari a l'art. 814 Ce, on exposa l'ampli ventall d'opinions doctrinals que s'han donat sobre el precepte.
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generalment voluntari. En la institució en favor dels fills ens trobem davant d'i
en la substitució vulgar-, però també amb una crida feta per la llei en favor de I1 « • 'àniím

-i i • r n'í *®Stin> c,tt,.dret de representació . "^m

No existeix impossibilitat conceptual per admetre un dret de representac''
testamentària. Tot i que el Codi de Successions reguli la institució dins les discos' ' 'SUtíesi1

de la successió intestada, no limita expressament la seva aplicació a aquest tini
No existeix incompatibilitat entre dret de representació i successió testada. L'es ' ^^^
de representació, el dret de l'estirp a ser cridat en el lloc del seu ascendent » **' *
apriorísticament tant si hi ha testament como no. Tot i que hi ha hagut una declaraci' I . • *
del testador en favor dels fills, la crida a l'estirp no la fa ell, que es limita a cridar j 1 • rn"~"
la Llei. Ara bé, la Llei la fa d'acord amb la presumible voluntat del testador, per la i • i *' *"*
no existeix aquesta voluntat, no operarà la crida a l'estirp. *

Però res no impedeix, tampoc, configurar la institució com una substitució vt I >
favor de l'estirp. La substitució vulgar té normalment origen voluntari, però també n»i
seu origen en la Llei, com succeeix per exemple en el supòsit de l'article 142 CSm t- "

' *- '* pl̂ r

entendre en aquest cas que hi ha una substitució vulgar tàcita, o una substitució vulgar tlw-
legal. El problema es converteix en una qüestió d'interpretació de la voluntat del testmbr
el més gran inconvenient seria que la substitució en principi comprèn el cas de rcpiuiiactó ¡t
dret de representació no. Si bé res impedeix al testador modalitzar els casos en què tincbk»
la substitució vulgar, excloent el. cas de repudiació, més discutible és que això ho faci la
Llei.

Per tant, en principi és possible configurar la institució de les dues maneres?'s.
entenem que és més defensable l'opinió que es tracta d'un dret de representació en ia sucttw
testamentària, en base als següents arguments:
-lr.- Així el configura expressament el Preàmbul del Codi de Successions, quan
l'article 144 "introdueix el dret de representació en la successió testada en el supòsit í/'imíf."*»
genèrica de <<fills»o de la institució nominada i sense parts de tots elsfills"n .
-2n.- Quan el fill substituït hagués mort al temps d'atorgar-se el testament, com per exemple f»
s'institueixen hereus els fills del testador i un d'ells ha mort en el moment de fer-sc cl
si es tractés d'una substitució vulgar, com a disposició testamentària que és, pressuposa
testamentària vàlida que després esdevé ineficaç. Però si el fill instituït ha prcniort,
disposició podria ésser nul·la, segons els articles 126.4 i 146 CS (per error en els moiwv<*
hem dit abans737). No es tracta d'una crida que es frustra posteriorment per premoriencia.

733 Vegeu ROCA SASTRE, "Derecho de representación en la suéesión testada" cit, pàg. 273, qui nega 4**
d'un dret de representació. ,¡/ ' , ' '

734 "Instituïts hereus una persona determinada i els seus fills, s'entén que aquests són cridats com
llevat de voluntat distinta del testador".

735 Una equivalència entre substitució vulgar i dret de representació en la successió testamentària
193.2 CS, el precedent del qual és l'art. 351.2 Pr. 195,?. ""

736 En contra, Adolfo CALATAYUD SIERRA,'o6. cit., pàg. 670, qui entén que es tracta d'una
tàcita.

737 Vegeu §1.3. 1.2.
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I

e inicialment no és vàlida. És a dir, es tracta d'una disposició que ja neix

í** ***' ' 1 bstituït ja no existeix. Com a conseqüència, en aquest cas, si es tractés d'una
Fr¿}ue ¡a ¡a crida a l'estirp del premort. En canvi, el dret de representació, en base

if^1**^'m i no té per pressupòsit una crida ineficaç, sinó que es doni simplement el
**^t ï-li ¿gi premort al causant, amb independència de si va morir abans o després
1 ̂  M testament. Aleshores, el fet que l'article 144.1 CS digui simplement que "hagin

. , delació", indica que es permet que el fill hagi mort abans d'atorgar-se el
; no estem davant d'una substitució vulgar738, sinó davant d'un dret deffft. ^**

í q"c> Per ,
, en la successió testada.

p j la qüestió -tret del que acabem d'assenyalar- no té gran transcendència pràctica, ja
f r u ï a d'actuació de tots dos mecanismes és molt similar i condueix a semblants

' *:1 Així succeeix en matèria d'acreixement. Es tracti d'una substitució o d'un dret de
^-tdó el que està clar és que preval sobre l'acreixement. Si l'article 144 CS content's un

•í Jc substitució vulgar, estaria clara, com s'ha vist, la seva preferència sobre l'acreixement,
fanicle 38.3 CS. Si estem davant d'un supòsit de dret de representació en la successió

jwtiesta preferència no ve establerta expressament en cap precepte740. L'esmentat article

l'M'S. quan parla de les delacions preferents a l'acreixement, no anomena el dret de representa-
't pwbablcment per la inèrcia en considerar-la com una institució pròpia de la successió

N» obstant, aquesta prelació deriva de l'aplicació analògica de l'article 327.2 CS, que

t'.icrcixement en la successió intestada742.

tntJdiniüva, en aquest cas, quan es donin els requisits de l'art. 144 CS, no existeix una
*#< <j»c pugui donat lloc a l'acreixement, sinó que si un dels fills no arriba a ser hereu, s'entén

«va estirp, Ara bé, si el fill no té descendència (o el "representant" repudia l'herència)
'̂  l'acreixement en favor dels germans del premort.

'«* í A- la institució en favor dels parents
-« problema similar al que planteja la institució en favor dels fills sorgeix quan "el

°* f

*í*rt -.cntit, Joan RUBÍES MALLOL, Ob. cit. , pàg. 549.

*»»* M- li' •' rCl rePresentac'°, el representant pot acceptar l'herència del causant i repudiar la del representat.
", "*' Cn iu'uesta successió, però això no vol dir que hagi de ser el seu hereu. En la substitució, el substitut

*** «Pi hereu d'aquest.
f

** <¡'PCr» Xemp',e> els articles 674.4 Códice: "È salvo in ogni caso ü diritto di rappreseniazione"; 2.304, . .
ao "á lugar ao direito de acrescer, se o testador tiver disposto ontra coisa, se o legado tiver

'-À-"/i,f IKSSoal. °" se houver direito de representaçao" , o la Llei 312 de la Compilació de Navarra :
,íír HII j"*, "llclonesy el derecho de representación o la voluntad en contra del disponente, cuando alguno

' lete "egado a adquirir su cuota, acrecerá ésta a favor de los coherederos... "
*> ,*=

'«¡cíe 144 3 Un ar,^ument Per considerar que, a part que no hi ha dret de representació en la successió
*%¡r.

 n° Conté un suPÒsit de dret de representació sinó de substitució vulgar.

*-*íi *v,.s «y , "s cridats no arriben a ésser hereus, la quota hereditaria que els hauria correspost
«Ms del mateix grau, llevat del dret de representació, si aquest hi és aplicable ".
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testador crida els seus hereus o legataris sense designació de noms i mitjançant les expression*
«hereus meus», «hereus legítims», «hereus infestats», 'parents més pròxims» <parents»
«successors», «aquells a qui per dret correspongui», «els meus», o emprant expressions
semblants" (article 145 CS)743. A part de la determinació dels parents, es planteja la qüestió de
si quan falti alguna d'aquestes persones -si no es tracta d'un ascendent- la seva part acreixerà als
altres del mateix grau, o aquella serà "representada" pels seus descendents. L'esmentat article
assenyala que "són cridats com a hereus testamentaris aquells parents que, al temps de deferir-se
l'herència o el llegat, haurien succeït abintestat al testador, però sense limitació de grau, llevat
que aparegui que és una altra la seva voluntat". Per tant, en base a aquesta remissió a la crida
legal de la successió abintestat sembla eliminar-se, a diferència del que succeeix en l'àmbit del
Codi civil744, tot dubte sobre la qüestió: la crida als parents s'entén feta als hereus intestats. Entre
els parents que haurien de succeir abintestat -si són descendents directes o col·laterals- hi ha els
que entrarien per dret de representació i es tracta per tant d'un segon supòsit de dret de
representació en la successió testada, ja que si els parents més propers en grau no arriben a ser
hereus, es cridarà no als altres del mateix grau, sinó a la seva estirp. Per tant, mitjançant
l'aplicació de les normes de la successió intestada, la institució en favor dels parents implicarà
que l'acreixement quedi exclòs en favor del dret de representació de l'estirp, amb la qual cosa,
d'acord amb l'article 327.2 CS, s'exclou l'acreixement.

2.3.- L'exclusió de l'acreixement quan els hereus de l'hereu que "no arriba a ésser-ho" per
haver mort sense exercitar el "ius delationis" accepten l'herència del primer causant

Si en els casos del dret de representació en la successió testamentària l'acreixement
quedava "postergat" quan la disposició es feia en favor de certes persones (els fills o els "parents"
del testador) i quan la vacant es produïa per unes circumstàncies determinades (premoriència,
indignitat), el dret de transmissió s'aplica al cas de mort de l'instituït (sigui un parent o un
estrany) que té lloc en un determinat moment: després de la mort del testador però abans

743 Es tracta d'un precepte no inclòs en la Compilació i que té el seu precedent en l'art. 261 delPr. de 1955. Sóbrela
interpretació de l'expressió "meus", vegeu loannis Petrus FONTANELLA, Tractatus de pactiis nupiialibiis, sive de
capitulis matrimonialibus, multis Regiae Audientiae Principatus Cathaloniae, tomus posterior, Genevae, Sumptibus
Fratrum Cramer, & Cl, Philibert, 1752, ela, 4, glos. 9, pars. 3, núm. 39 i ss., i CANCER, Variarum..dt, pars I, cap. VIII,
num. 106 i ss.

744 En el Codi civil 1'article 751 no conté aquesta remissió expressa a le,s normes de l'abintestat. Simplement es diu
que "La disposición hecha genéricamente en favor de los parientes del testador ste entiende hecha en favor de los más
próximos en grado ", el que ha motivat que la doctrina es plantegi la qüestió de sji 'hi ha o no dret de representació. Si, per
exemple, els parents més pròxims són els fills, sorgeix el dubte de si, quan falti/un d'ells, s'haurà de cridar als néts o la
part vacant acreixerà als altres fills. El Projecte de 1851, en el seu article ,5,62, -resolia expressament el problema; "Lo
disposición hecha simple y generalmente a favor de los parientes del testador, se entiende hecha en favor de los más
próximos en grado. Pero habrá lugar al derecho de representación en todos sus'efectos, com arreglo al título siguiente .
La supressió d'aquest darrer incís podria fer creure que la idea del Codi civil és que en la institució en favor dels parents
opera estrictament el principi de proximitat de grau. Així, ROCA SASTRE, a "Derecho de representación en la sucesión
testada" cit, pàg. 274 i 275, assenyala que reforça aquesta opinió «1 fettjue l'art. 770 Ce guardi silenci sobre el dret de
representació en un cas en què l'herència es divideix com en la sutícessió intestada. No obstant, un sector de la doctrina,
bàsicament per motius d'equitat, defensa l'opinió contrària, y.egeu per tots Silvia DÍAZ ALABART, a Comentarios at
Código civil y Compilaciones faroles cit., Tomo X, vol. 1°, pàg. 102 a 104, que es mostra favorable a l'admissió d'aquest
dret.
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d'exercitar el "ius delationis". Efectivament, quan l'instituït mor sense acceptar ni repudiar
l'herència -té delació però no l'exercita- es planteja la qüestió de si, quan ha estat instituït
conjuntament amb altres persones, la seva porció acreixerà als conjunts, o es transmetrà als seus
hereus per dret de transmissió. I, en el cas que es produeixi aquesta transmissió, si els
transmissaris són varis i algun d'ells repudia l'herència del primer causant, cal determinar si la
seva porció acreixerà als cohereus del transmitent o als del transmissari.

2,3.1.- La preferència dels transmissaris sobre els cohereus

2.3.1.1.- La regla general
Quan el cridat mor sense haver acceptat ni repudiat l'herència, és a dir, sense haver

exercitat el "ius delationis", la situació és diferent a la que s'origina en els casos de premoriència,
incapacitat o repudiació, per citar les tres causes més comunes que donen lloc a una vacant
"personal en l'herència. En els casos de premoriència i incapacitat el cridat no tenia delació, i en
el de repudiació la delació s'havia exercit o "perdut". Per tant, l'instituït cap dret tenia i, en
conseqüència, res podia transmetre als seus hereus. En canvi, quan l'instituït té delació però mor
sense exercitar-la (sense haver-se pronunciat respecte a si accepta o repudia l'herència) té un dret
que no s'extingeix per la seva mort, sinó que és susceptible de transmetre's als seus hereus. Així
s'estableix expressament a l'art. 29.1 CS, segons el qual "Mort el cridat sense haver acceptat ni
repudiat l'herència deferida el dret a succeir mitjançant la seva acceptació i el de repudiar són
transmesos sempre als seus hereus"745. La qüestió que es planteja és si quan l'instituït hagi estat

M5E1 Codi de Successions, tal com va fer l'art. 258.1 CDCC (i l'art. 1006 Ce) ha admès per tant amb caràcter general
el "ius transmissionis", a diferència del que succeïa a la tradició jurídica, en què la regla general era la de la no
procedència del "ius transmissionis". Efectivament, CÀNCER (que dedica el capítol XXI de la tercera part de la
Variorum Resolutionem..,cit. al dret de transmissió, pàg. 395 a 422) assenyalava que la regla general era que l'herència
no acceptada no es transmetia als hereus, sinó que es considerava com si no hagués estat delada: "Haereditas non adita,
regiilariter adhaeredes non transmittitur. Deia CÀNCER (Ob. i loc. cit., núm.3, pàg. 400) que "Haereditas non adita,
regulariier adhaeredes non transmittitur, imò pro eo habetur, ac si haereditas delata non fuisset, 1. si ex pluribus, in
princ. ff. de suis et legítim, haere.; 1. si infanti, C. de iur. deliber., et 1. única, § in nonissimo, C. de cadu. tolien. Est que
ratio, omissis multis, quae passim à Doct. traduntur, quad cum testator censeatur relinquere haereditatem, sub ea
eonditione, si haeredes earn in vita adierint, arg. 1.3, ff. de legat.l, haeredibus non adeuntibus dèficit conditio & sic
resoluitur totum ius haereditarium, & ob id ad haeredis haeredes haereditas non transmittitur, sed venientibus ab
'miestato defertur: vel si sint cohaeredes, ipsis accresceit, ut bene not. OUTER, in 1. única, n.3, C. quan. non peten." Per
tat, diu que en aquest cas si hi han altres hereus té lloc el dret d'acréixer, mentre que si no n'hi han s'obre la successió
intestada.

No obstant, aquesta regla general teríia una sèrie d'excepcions:
" la transmissió «expotentia suitatis», que tenia lloc quan el causant moria deixant un fill «suus» i en potestat i aquest fill
raona sense haver acceptat l'herència. En aquest cas es produïa el "ius transmissionis" en favor dels hereus del fill, inclús
51 eren estranys. Deia CÀNCER, (Ob. i loc. cit., cap. XXI, núm.4) que "Fallit 1. dicta conclusió expotentia suitatis:
nam tone haereditas etiam non adita transmittitur, sit que ista transmissió, quando quis moritur ex testamento, vel ab
^téstalo, relicto filio suo, & inpotestate, nam si talis filius moriatur, haereditate non adita, transmittit earn, ex suitatis
Potentia, adquoscunque haeredes, etiam extráñeos, 1. apud hostes, C. de suis, et legit, haered. 1.3. C. de iur. deliber. et
'•ventre praeterito. ff. de acquir. haered. ubi late BART. & communiter scribem".

a transmissió "expotentia sanguinis", quan el que moría era el descendent del causant amb independència de la seva
'ondició de "sui", i que operava només en favor dels seus descendents. Assenyalava CANCER (Ob. i loc. cit., cap. 21,

um. 6i?)que "Fallit 2. dicta conclusió, ut haereditas etiam non adita transmittatw; etiam ex potentia sanguinis, sitque
"llim ista transmissió de haereditate ascendentis, ad solos descendentes, & non ad alias, 1. única, ubi Doctor. C. de
s> qui ante aper. tab. ubi habeíur, füios, sive filias, nepotes aut pronepotes, à paire, vel à matre (nam hic non attenditur

>lc>potestas) licèt non sint invicem substituti, seu cum extrañéis, seu soli institiiti sint, & ante apertas tabulas defuncti
esse>'int, sive se noverint scriptos haeredes, sive ignoraverint, in liberas suos ctiiscunque fuerint sexus, aut gradus,
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cridat conjuntament amb d'altres persones, la seva porció correspondrà als cohereus per
acreixement o als hereus del cridat per dret de transmissió. En definitiva, si el "ius transmissio-
nis" és o no preferent respecte al dret d'acréixer.

Ja la doctrina clàssica entenia que el dret de transmissió (en els casos en què s'admetia)
era preferent respecte a l'acreixement. Tant FONT ANELLA746 com CÀNCER747 afirmaven que
"...haec transmissió excludit ius accrescendi", la qual cosa era lògica, ja que el "ius delationis"
és un dret que forma part de l'herència del transmitent i que, per tant, es transmet als seus hereus
(si aquests, naturalment, accepten l'herència)748.

Aquesta unanimitat va persistir en la doctrina catalana dels segles XIX i XX. BORREL

delatam sibi haereditariam portionem posse transmitiere ".
- i la transmissió «ex capite iure deliberandi», que operava en favor de qualsevol hereu (no solament els descendents)
que moria dins l'any següent al que tenia per a deliberar. Deia CÀNCER (Ob. i loc. cit., cap. XXI, núm. 16 a 18) que
"Fallit 3. praedicta conclusió, ut etiam haereditas non adita, transmittatur generaliter à quibuscunque haeredïbus, in
quoscunque successores, ex capite iuris deliberandi, quando nempe aliquis haeres, sit filius, sive non, vel penitus
extraneus, cui haereditas est puré delata, ex testamento, vel ab intestato, decedit intra annum, ex qito delatam sibi
haereditatem scivit: transmittit siquidem earn, ex dicto capite iuris deliberandi, ad quoscunque haeredes, 1. cum
antiquiribus, ubi pot gloss. Doctor. C. de iure deliber, transmittitque tantiim, ut ex d.l. paíeí, residuum illius anni, quo
haeres indeliberatus decessit. Dixi ex quo sibi delatam haereditatem scivit: nam haerers ignorans delatam haereditatem,
nonpotuit did, quad versatus sit in deliberatione: quia cum deliberatio sit quaedam animi praemeditatio, in ignoraníem
cadere nonpotuit, arg. text. in 1. fin. C. de condict. indeb. et 1. manifestissimi, $ sin autem nescius, C, de fur."

746 loannis Petrus FONTANELLA, Decisiones sacri regii senatus Cathaloniae, tomus secundus, Lugduni, Apud
Germanum Nanty, & Soc., 1668, Decisió 484, núm. 4 i 5, pàg. 390 deia que el dret de transmissió prevalia sobre la
substitució i sobre el dret d'acréixer: "Quodprocedit ne erres, tametsiprout comuniter sit, haeredi sic decedenti datus
esset substitutus vulgaris, qui videreíur admittendus ex quo venisset casus suae vocatione: àdhuc enim non hoc obstante,
esset locus huic, ex capite iuris deliberandi transmissions, excluso vulgari substituto, quia licet haeres insíitutus non
fuerit haeres, tomen facit alium haeredem ministerio suo, transmitiendo ius deliberandi...quod haec transmissió exclusit
ius accrescendi, & est isto potentius.."

747 Variae..., pars. Ill, cap. XXI, núm. 40.
748 BELLONUS (Ob. cit., cap. VII, quaestio 41, núm. 6 i ss.) després d'assenyalar la regla general segons la qual

"transmissió, tamquam potentior excludit ius accrescendi" (núm. 6), justificava aquesta preferència:
la. Que el transmissari s'entén subrogat en el lloc del transmitent, i donat que el difunt en la seva porció excloïa als
cohereus, el mateix ha de fer el que se subroga en el seu lloc: "Quia subrogatus debet censeri eodem iure, quo is, in
cuius locum subrogaíur. Sed transmissarius subrogaíur in locum defuncti transmittentis, ergo, quemadmodum defunctus
in suaportione coniunctum exclussisset, ita etiam debet excludere transmissarius" (núm. 7 i 8).
2a. La ficció què el transmissari és la mateixa persona que el difunt: "Quia ídem operatur fictio in casu ficto, quod ventas
in casu vero. Sed haeres seu transmissarius fingitur eadem persona cum defunció, quippe, quem representat. Ergo,
quemadmodum, si defunctus veré existeret, excluderetur coniunctus veniens per ius accrescendi, ita debet excludi
existente transmissario" (núm. 9).
3a. Que quan s'admet la porció d'un mitjançant una altra persona, aquell fa part, i óer tant queda exclòs el dret d'acréixer:
"Quia qui per alium admittitur ad paríem, hauddubiè facit paríem. Sed defunctus, qui ius suum transmittit in haeredem,
atií alium iuris successorem, admittitur ad paríem per alium, nempè transmissarium. Debet igiíur coniuncío faceré
paríem, & sic excludere ius accrescendi" (núm.10). . , - • )
4a. Que el dret d'acréixer només pot tenir lloc quan hi ha una porció vacant, i en aquest cas no hi ha porció vacant, ja que
es trasmet al transmissari: "Quia iuri accrescendi nonpoíest esse locus, nisi partió deficiat. Atqui deficere non diciM
portio, quae íransmiítitur. Ergo existente transmissario nonpotest esse lociisf)iuri accrescendi" (núm. 11 i 12).
5a. I, finalment, es fa ressò de l'argument tant citat per la doctrina segons el qual si el dret de transmissió exclou la
substitució, que prové de la voluntat expressa del difunt, amb més raó ha'de vèncer al dret d'acréixer, que deriva no d'una
voluntat expressa sinó d'una voluntat tàcita del difunt: "Quia tKúnsmissarius vincit siibstitutum, qui venit ex voluntats
expressa, & ipsummet coniunctum vincit. Ergo multi magis,débet vincere coniunctum, qui venit ex volúntate tácito, &
ex tacita quadam substitution, cum potentius sit expressum cum taciturn, & si vinco vincentem te, multo fortius te
(núm.13).

266

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



j SOLER749 exigia per a la procedència del dret d'acréixer que "el que deixa part vacant

n0 trameti als seus hereus el dret d'acceptar-la, perquè, en altre cas, no es podria dir que resta
vacant"', i l'art. 804.1 del Pr. ROMANÍ-TRÍAS deia que "Se considera vacante una herencia o
parte de ella cuando concurran los requisitos siguientes: b) Que el heredero no la haya
transmitido según el art. 472 de este Apéndice".

El Codi de Successions, seguint l'art. 265.3 CDCC750, ha adoptat igualment la solució de
la tradició jurídica. L'art. 38.3 CS estableix que "Quan en lloc de l'hereu que falta arriba a ésser-
ho algun del seus hereus per dret de transmissió successòria, o ho esdevenen els cridats per via
de substitució vulgar o per fideïcomís, no té lloc el dret d'acréixer". Per tant, mort el cridat sense
haver acceptat ni repudiat l'herència (sempre, naturalment, abans dels 30 anys següents a la mort
del testador o abans d'esgotar-se el termini concedit quan se li va interposar la "interrogatio in
iure"), es transmetrà als seus hereus (testamentaris o intestats) la facultat d'acceptar o repudiar.

La regla té el seu fonament en què el delat que mor sense acceptar ni repudiar té un dret,
el "ius delationis", dret que forma part del seu patrimoni i que per tant és susceptible de
transmissió als seus hereus, d'acord amb la regla general de l'art. 1.1 CS751. No es pot dir que
quedi una porció vacant en l'herència del causant, sinó que el dret a acceptar aquesta herència
passa dels cridats com a hereus del causant als hereus de l'instituït. La vacant es podrà produir
si els hereus de l'instituït no arriben a ser-ho -ja sigui per repudiado, per premoriència,
incapacitat, etc-, o si, tot i haver acceptat l'herència del transmetent, repudien la del causant752.
En aquests casos sí podrà actuar l'acreixement753. Efectivament, el "ius transmissionis" no exclou

mOb.cií.,phg.5l5.
750 "Quan en lloc de l'hereu que falti arribi a ésser-ho algun dels seus hereus per dret de transmissió successòria... no

tindrà lloc el dret d'acréixer", seguint el precedent del projecte de 1955, article 504.3. Aquesta norma no es trobava al

Projecte de 1930.Cal assenyalar que la Compilació va atorgar caràcter general al dret de transmissió en el seu art. 258.1:
"Mort l'hereu sense haver acceptat ni repudiat l'herència deferida, el dret a succeir-hi mitjançant la seva acceptació
i el de repudiar-la seran transmesos sempre als seus hereus", a l'igual que havia fet l'art. 1006 Ce: "Por muerte del
heredero sin aceptar o repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que el tenia". I si bé el Codi civil no
va establir expressament la preferència del dret de transmissió sobre l'acreixement, així ho va interpretar la doctrina.
Vegeu per tots PUIG PEÑA, Ob. cit., pàg. 150.

7il CÀNCER justificava la preferència del "ius transmissionis" sobre l'acreixement en el simple argument que si el
dret de transmissió era preferent sobre la substitució vulgar, i aquesta prevalia sobre l'acreixement, el "ius transmissionis"
era lògicament preferent sobre l'acreixement. CANCER, Variorum resolutionum inris caesareipontificii, et municipalis
principólas cathaloniae, pars tertia, 1608, Barcinone, Ex Typographia lacobi à Cendrat, cap. XXI, núm. 40 a 42 deia que
Hinc est vera inris conclusió, istas transmissiones, quae siunt ex dictis duobus capitibus, excludere ius accrescendi.

Nam cum excludant ius substiíutionis vulgaris, & substitutio vulgarispraeferatur inri accrescendi...clarum est excludere
"w accrescendi: nam si vinco vincentem te a fortiori vincam te..." CÀNCER considerava el dret d'acréixer com una
substitució vulgar tàcita: "Est tamen dubium, an transmissió, iure suitatis, impediatur, per ius accrescendi. B ART.... sentit,
«» accrescendi impediré transmissionem ex potentia suitatis... Contrarium est verins, quod ius accrescendi non impediat
lfonsmissionem ex potentia suitatis: quoniam ius accrescendi est quedam tàcita substitutio...at tacitam substitutionem,
Wcertum non impediré transmissionem ex potentia suitatis...ubi dicit, ius transmissionis, vincere ius accrescendi, quia
"is accrescendi non habet locum, nisi partió penitus deficiat..." (Ob. i loe. cit., núm. 43 a 45).

La qual cosa poden fer. No estan acceptant una part de l'herència del transmitent i repudiant una altra part, sinó
<N l'accepten en la seva integritat. El que accepten no és, però, l'herència del causant, sinó el "ius delationis": la facultat

acceptar i repudiar aquella herència. Si repudien no estan fent altra cosa que exercitant el "ius delationis".

BELLONUS (Ob. cit., cap. VE, quaestio 41, núm. 15 a 17) deia que si els transmissaris repudiaven la part que se'ls
avia transmès, tindria lloc el dret d'acréixer: "Transmissarius, si repudiet portem ad se transmissam, faci locum inri
Cc>'escendi" (núm. 15), perquè la transmissió s'entenia feta amb les mateixes qualitats que hagués tingut el difunt. Per
nti si la repudiació d'aquest aprofitava als conjunts, la repudiado del transmissari igualment els aprofitava: "Quia
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necessàriament l'acreixement, sinó que simplement té preferència sobre ell. Com diu l'article 3s i
CS, cal que "els hereus per dret de transmissió successòria" (a l'igual que els hereus "cridats n
via de substitució vulgar o per fideïcomís") "arribin a ser-ho", per la qual cosa, si no esdevens
efectivament hereus, sí tindrà lloc l'acreixement754.

2.3.1.2.- La qüestió de si el causant pot excloure el "ius transmissions"
És important, als efectes de l'acreixement, determinar si el causant pot excloure el "Jus

transmissionis", ja que si aquesta exclusió es fa en forma purament negativa, és a dir, simplement
excloent el dret de transmissió, podria actuar l'acreixement en favor dels cohereus.

L'exclusió podria fer-se de dues maneres:
1 a. Nomenant un substitut vulgar, sempre que s'entengués que la substitució vulgar té preferència
sobre el dret de transmissió, el que no entén la majoria de la doctrina755. Nosaltres considerem

r r '

seguint GARCIA GARCIA, que s'han de distingir dos supòsits:
- Quan el testador hagi disposat la substitució vulgar precisament per al cas en què l'hereu mori
sense haver acceptat ni repudiat l'herència. En aquest cas, com diu GARCÍA GARCÍA, "ei
preferente la sustitución vulgar al Derecho de Transmisión, sencillamente porque la voluntad
del testador es la ley de la sucesión, y entonces estamos ante un supuesto en que la sustitución
vulgar ha sido establecida para este caso concreto defallecimiento del llamado sin aceptar ni
repudiar la herencia"756.
- En canvi, si la substitució vulgar s'ha establert per ais casos generals ("no arribi a ésser hereu
perquè no vulgui o perquè no pugui" (art. 167.1 CS) preval el dret de transmissió. La doctrina
ha donat variats arguments en favor d'aquesta opinió:

- la paraula "sempre", utilitzada a l'art. 29.1 CS, que vindria a significar que el dret de
transmissió opera en tot cas, malgrat que s'hagi designat un substitut vulgar757;

- l'ordre seguit a l'art. 265.3 CDCC (l'actual art. 38.3 CS), que cita primer el dret de
transmissió que la substitució vulgar758.

Nosaltres entenem que els argument essencials són els següents:

dominio censetur fieri cum omnibus qualitatibus defunció competentibus... Unde, quemadmodum transmittens potuísset
repudiaré, ita etiampoterit eius transmissarius, & quemadmodum transmittens repudiando fecisset iuri accrescendí
locum, ita etiamfaciet transmissarius" (núm. 16 i 17).

754 Com assenyala ALBALADEJO, Comentarios al Código civil..cit., EDERSA, tomo 29.3, pàg. 429, més que de
"dret d'acréixer", s'hauria d'haver parlat de que "no té lloc l'acreixement", ja que el dret d'acréixer sí que es té, "aunque
no da fruto porque falta la vacancia de la parte en que sucedieron los herederos fiel heredero instituido".

755 Vegeu sobre la qüestió, GARCÍA GARCÍA, pàg. 308 i ss. ;' ,
156 Oh. cit., pàg. 316. - ,f
757 PUIG-ROCA, Fundamentos I1I-1, pàg. 493 a 495, i a Institucions, pàg.^33. Ara bé, GARCÍA GARCÍA (Ob. dt.,

pàg. 319 i 320) respecte a aquest argument diu que "La palabra siempre qué se utiliza en el artículo 29 del Código ai
Sucesiones de Cataluña, al igual que se utilizaba en el artículo 258 de la Compilación, no constituye un argumento en
favor de la posición que se sigue, pues su significado es el que resulta de la comparación de la situación que se daw
en el Derecho romano justinianeo (seguido en términos generales en Cataluña, en que, como sabemos, sólo en
determinados casos se daba el Derecho de Transmisión) con la regulación que se produjo en el texto compilado, <7«e

generalizó el Derecho de Transmisión, al igual que lo había h/cho el Código civil. De ahí que se utilizara la polabro
«siempre»para marcar la diferencia con el Derecho histórico, y reflejar la nueva regla sobre la admisión del Derecho
de Transmisión y no de modo excepcional".

758 PUIG-ROCA, Ob. i loe. cit.; GETE ALONSO, Comentarios al Código civil..., tomo 29.3, pàg. 273 i 274.

268

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



- que quan opera el dret de transmissió i el transmissari accepta no es produeix cap
cant, i per t30* s'exclou que pugui actuar la substitució vulgar. Ais transmissaris se'ls atribueix

I mateix dret que tenia el transmitent, és a dir, adquireixen el dret a acceptar o repudiar
l'herència, de manera que no es pot dir que es produeixi la vacant necessària perquè operi la

i 759substitució vulgar ;
- però l'argument decisiu entenem que és que el fet de morir sense acceptar ni repudiar

l'herència no es pot considerar inclòs dins de la genèrica expressió "no voler o no poder" (art.
¡67,1 CS), i tampoc ve enumerat a l'art. 167.2 CS. No s'ha nomenat un substitut preveient-se el
cas de morir sense exercitar el "ius delationis". La vacant idònia per a l'actuació del dret
d'acréixer o la substitució vulgar es dóna en els casos de falta de delació (premoriència,
incapacitat) o quan s'exercita la delació amb la repudiació, però no quan la delació no s'ha
"esgotat". En realitat, no és que el "ius transmissionis" sigui preferent sobre la substitució vulgar
i el dret d'acréixer, sinó que operen en supòsits diferents.

2a.- Preveient-se simplement la intransmissibilitat de la delació, el que vindria a significar en
realitat una substitució vulgar tàcita en favor dels hereus amb dret d'acréixer o, en el seu defecte,
en favor dels altres hereus testamentaris i, si no n'hi ha, en favor dels hereus intestats del causant
(donat que el cridat no ha arribat a ser hereu, no s'infringiria el principi "nemo pro parte", ja que
no es produiria la concurrència entre hereus testamentaris i intestats). Aquesta possibilitat està
permesa pels següents motius:
- pel fet que una exclusió del dret de transmissió pot tenir lloc, com hem dit, nomenant un
substitut vulgar per al cas que el cridat mori sense acceptar ni repudiar l'herència.
- l'art. 269.2 CS, que diu si el legatari mor sense acceptar ni repudiar el llegat hi ha dret de
transmissió en favor dels seus hereus, "llevat de voluntat contrària del testador", o "llevat que
extracti de llegats...de caràcterpersonalíssim". Per tant, el dret de transmissió en els llegats es
pot excloure per la voluntat del testador o per la naturalesa personalíssima del llegat760.
- si partim de la tesi majoritària segons la qual els transmissaris succeeixen al primer causant761,
sembla lògic que aquest ha de poder evitar que persones estranyes o no volgudes per ell (els

"'En aquest sentit, GARCÍA GARCÍA, Ob. cit., pàg. 315.
760 Vegeu GARCÍA GARCÍA, Ob. cit., pàg. 460.

Antonio MONSERRAT VALERO, "La sucesión iure transmissionis, el concurso de delaciones en un mismo
"«redero y el impuesto de sucesiones", a Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Mayo-Junio 1994, pàg. 1037 a 1039,
xposa els arguments principals de les dues teories. Mentre els partidaris de què es succeeix al primer causant diuen que

«ransmitent no ha adquirit l'herència del primer causant, sinó només el "ius delationis", per la qual cosa els
nsniissaris no poden rebre d'ell una cosa -l'herència- que ell no ha fet seva, els seguidors de l'altra teoria es basen en

" considerar al transmissari hereu del causant portaria a "la paradoja de que en caso de sucesión testamentaría del
/ne'' causante podría resultar heredero imapersona ajena a su voluntad testamentaria" (pàg. 1047).

y La majoria de la doctrina catalana més moderna defensa la teoría que el transmissari succeeix al primer causant.
p

egeu P» tots ALBALADEJO, a "La sucesión iure transmissionis" Anuario de Derecho Civil, 1952, pàg. 953 a 956.
(^

r a la posició contrària, vegeu GARCÍA GARCÍA (Ob. cit., pàg. 279 a 300) qui defensa la teoria de la doble
niissió, segons la qual els béns van del primer causant a la massa hereditària del segon causant, i d'aquesta al

wtr"noni del transmissari
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hereus del transmitent) el puguin succeir, el que no pot fer sinó excloent el dret de transmissió762

2.3.2.- Els efectes de la vacant personal en algun dels transmissaris: l'acreixement entre
transmissaris

La qualitat de transmissari implica la d'hereu de l'hereu que ha mort sense acceptar ni
repudiar l'herència del primer causant. És a dir, el dret a acceptar o repudiar l'herència del primer
causant només es té si s'ha acceptat l'herència del transmetent.

Com s'ha dit, el que es transmet amb el "ius transmissionis" no és l'herència del causant
sinó el dret a acceptar-la o repudiar-la. Per això, el transmissari té el dret de repudiar l'herència
del causant, amb la qual cosa podria operar l'acreixement en favor dels cohereus del transmetent;
en aquest cas no "arriba a ésser hereu" el transmissari (art. 38.3 CS), per la qual cosa pot tenir
lloc el dret d'acréixer. Però si els transmissaris són varis, es plantegen una sèrie de problemes
referits bàsicament a la qüestió de si té lloc un dret d'acréixer preferent entre ells. A més, el
transmissari pot haver mort sense haver manifestat si accepta l'herència del primer causant. Cal
veure a qui s'atribuirà en aquest cas el seu dret.

2.3.2.1.- La preferència dels cotransmissaris sobre els cohereus del transmetint
Quan el transmitent deixa varis hereus, es planteja en primer lloc la qüestió de si aquests

han d'actuar de manera conjunta, com hauria de fer aquell, que no pot acceptar parcialment
l'herència, o si es permet a cadascun de manera independent acceptar o repudiar. L'art. 29.2 CS
-recollint la doctrina dels arts. 16.2 i 269.2 CS, aquest darrer en relació als llegats- permet
l'actuació independent de cada transmissari, en establir que "En cas d'ésser diversos els hereus
que accepten la segona herència, cadascun d'ells pot acceptar o repudiar la primera, indepen-
dentment dels altres, i amb dret preferent d'acréixer entre ells". Per tant, aquest precepte també
preveu la destinació de la porció no adquirida per algun dels transmissaris: la seva part no
s'atribuirà als cohereus del transmetent, sinó als cohereus del transmissari (als cotransmissaris)763,

762 GARCÍA GARCÍA accepta aquesta clàusula d'intransmisibilització: "La clàusula de intransmisibilizaciónpuede
establecerse sin referencia a sustitución vulgar alguna, sino simplemente estableciendo el testador que configura el ius
delationis del llamado como personalísimo e intransmisible, previendo para caso de muerte del llamado sin aceptar ni
repudiar la herencia, un derecho de acrecer a favor de los coherederos, o si no procede este derecho de acrecer, tendría
lugar el llamamiento a favor de los herederos ab intestato del primer causante. Aquí no hay juego alguno de la
sustitución vulgar, y, sin embargo, es un supuesto de intransmisibilización del Derecho de Transmisión". La
conseqüència d'aquesta cláusula seria, doncs, l'exclusió del dret de transmissió i per tant la possible operativitat del dret
d'acréixer quan es donessin els seus requisits. ; ,

763 Aquesta conseqüència, que no ve recollida al Codi civil, va ser introduïda al Projecte de 1955 d'acord amb la
doctrina de ROCA SASTRE, qui a les seves Anotaciones al Tractat de pPP,(Th'§bdor KIPP, "Derecho de Sucesiones",
2a. ed. Tom V, vol II, pàg. 54 i 55), havia escrit que "Cuando el heredero fallecido sin aceptar ni repudiar la herencia
deje varios herederos, podrán los unos repudiar dicha herencia y los otrqs 'aceptarla bien pura y simplemente bien o
beneficio de inventario, pues hay base para estimar que el art. 1.007 contiene no sólo una regla general sino también
una regla aplicable a este caso. Pero a diferencia de lo que se expone en el textofís más fundado sostener que si alguno
de los herederos del heredero repudia la primera herencia, se produce acrecimiento a favor de los coherederos del
repudiante, y no una delación de cuota vacante a favor de los otros posibles herederos del primer causante, ya que 'as

palabras «el mismo derecho» que emplea el-artículo 1.006 hayjjue entenderlas en el sentido de significar que el it®
delationis pasa íntegro o en bloque al grupo de herederos del heredero". Així, l'article 497.2 del Projecte de 1955 deia
que "Estos últimos podrán aceptar ambas herencias, pero río aceptar la primera y repudiar la segunda. De ser varios
los herederos que acepten ¡asegunda herencia, cada uno de ellos podrá aceptar o repudiar la primera independiente-

270

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




