
wla y Ia cuar^a se deducirá del valor total de ambas "m.

El Projecte de 1955, en el seu art. 438.2, va seguir igualment aquesta línia: "...si un mismo
heredero obtuviere dos cuotas hereditarias una por institución y la otra por derecho de acrecer,

se mantendrán ambas separadas a los efectos de lafalcidia, si esta segunda cuota o las dos las
absorbieran legados en más de sus tres cuartas partes; pero si la excesivamente gravada fuese
sólo la cuota de institución se sumarán las dos".

3,3.3.1-2.2.- EI silenci del Codi de Successions
Aquesta norma no va passar al text definitiu de la Compilació, ni ha estat recollida pel

Codi de Successions, per la qual cosa es planteja quin és el sistema vigent actualment. Cal partir
de la base que la qüestió només sorgirà quan els llegats s'imposin separadament a cada hereu865.
En aquest cas existeixen arguments per a diverses opinions.
a.) En favor del criteri seguit per la doctrina clàssica, segons el qual s'ha de mantenir la separació
quan la porció que acreix sigui l'excessivament gravada, es pot al·legar:
• que és la solució que està més d'acord amb la voluntat del testador, qui ha imposat els llegats
separadament i, per tant, demostra una voluntat diferenciadora de tracte entre els llegats;
-l'art. 279.1 CS estableix una separació teòrica, als efectes de la imputació a la quarta falcídia,
entre el que s'obté directament i el que s'aconsegueix per dret d'acréixer.

b) No obstant, entenem que existeixen més arguments en favor de l'acumulació:
• el paral·lelisme i la congruència amb la reducció de llegats excessius (art. 273.1 CS), respecte
als quals hem afirmat que s'han d'acumular;
• que tots els llegats seran a càrrec de l'hereu en favor del qual es produeix l'acreixement, per la
qual cosa han d'estar sotmesos a idèntic règim de reducció, de manera que si el testador no ha
establert cap preferència, tots ells es reduiran en proporció al seu valor (art. 280.1 C S);
•que el dret a la falcídia només es té a partir del moment en què s'és hereu, per la qual cosa no
es pot parlar de dret a la falcídia respecte a la quota acrescuda, ja que aquesta no ha estat
acceptada de manera independent;
• la no inclusió en el Codi de Successions de la norma de l'art. 438.2 del Pr. de 1955866;
• l'art, 275 CS, segons el qual "Si són diversos els hereus, cada un pot retenir per falcídia la
Wartapart de la quota respectiva en l'actiu hereditari..."; el precepte es refereix als hereus
c'ectius, i la quota de participació efectiva en l'actiu hereditari, no a la quota de participació
"'potètica, que no és tinguda en compte;

No obstant, no es tractava d'una posició unànime, ja que l'art. 1052.3 del Pr. PERMANYER-AYATS s'apartà de
oiueió romana establint sempre la separació: "...en caso de que, por derecho de acrecer un mismo heredero reúna

i 'as Porciones hereditarias, puede detraer lafalcidia respecto de cada una con entera independencia de las demás".
ORRELL I SOLER (Ob. cit., vol. V, primera part, pàg. 260 i 261), en el cas que tant la porció d'institució com
escuda estessin gravades, es mostrava favorable a l'acumulació.

tiu HI IX1> ̂ er exemPle> si s'institueixen hereus A i B en una herència que val 48 i s'imposen uns llegats per valor de 45,
ells repudia, la falcídia es calcularà lògicament sobre el total, ja que no s'ha fet separació entre llegats imposats

«icohereuoal'altre.

s«ta 2?" 3qUeSt Sentit'ROCA TRÍAS'a Comentarios al Código civil y Compilaciones/orales, tomo 29.2, pàg. 148 i 149,
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- i, en definitiva, i com a argument essencial, la configuració apuntada del dret d'acréixer, segons

la qual l'hereu té una única delació a un únic objecte, i està gravat amb uns llegats (directament
i com a "substitut en el compliment") sobre aquell únic objecte.

En definitiva, entenem que s'han d'acumular els llegats que seran a càrrec de l'hereu que
acreix, i només si en conjunt excedeixen de les tres quartes parts de l'actiu hereditari líquid, es
podrà procedir a la seva reducció en virtut de la quarta falcídia i d'acord amb el règim dels arts,
274ÍSS. CS.

3.3.3.1.2.3.- L'anomenat "acreixement passiu" entre legataris
Qüestió diferent és la que BELLONUS denominava "acreixement passiu" entre legataris.

Es tracta de veure si, en el cas de varis llegats imposats a un mateix hereu alguns dels quals
siguin reduïbles per falcídia i altres no ho siguin, aquesta no reducció perjudicarà l'hereu -si els
llegats reduïbles només poden ser reduïts en la proporció que inicialment els correspondria- o als
altres legataris -si els llegats "no privilegiats" es redueixen més-. BELLONUS867 distingia segons
la causa per la qual no es podien reduir els llegats: si la reducció no podia tenir lloc per privilegi
o per disposició de la Llei, no "acreixia passivament" la falcídia als altres legataris, sinó que
perjudicava a l'hereu868.1 quan la reducció no es podia fer en alguns llegats per disposició del
testador, la falcídia es podia detreure íntegrament dels altres llegats869.

El Codi de Successions res diu sobre la qüestió, però de la configuració de la falcídia com
un dret de l'hereu més que com un límit als llegats, i del fet que l'art. 278.2 CS no estableixi cap
diferenciació entre els llegats no reduïbles per raó del seu origen, deduïm que l'exclusió d'alguns
llegats de la reducció perjudicarà la resta de legataris, els quals veuran reduït el seu llegat en
major proporció a la que correspondria. El testador pot prohibir la detracció de la quarta falcídia,
però si no ho fa l'hereu tindrà dret a la quarta part de l'actiu hereditari líquid.

3.3.3.2.- Els fideicomisos
L'art. 506.1 Pr. 1955 mencionava expresament el fideïcomís com una de les càrregues que

subsistien870. No obstant, els arts. 266.1 CDCC i 40.1 CS han eliminat, com hem vist, la

867 Ob. i loc. cit., núm. 6 i ss. ,' . .

ses nprimils es^ quando tractamus de legatis, quae eximuntur à Falcidid ex cjisposilione, seu privilegio legis, Et tune
censent communiter, quod ab illis non detrahitur, alus non accrescere, nec,,ad aliorum legatariorum onus trahi, sea
cederé damno heredis, quippe, qui de aliis legatis non potent detrajere, nisi,-quantum delraxist, si omnia legatafuissem
defalcabilia..." >¡,i',' •

869 "Secundas verò casus est, quando tractamus de legatis, quae eximuntur à Falcidia, non ex disposiíione legis, seu
ex dispositione testatoris, qui expluribus legatis quaedam voluií integré, & ¡jine aliqua diminutione praestari. Et tvn
censent nostri communiter, Falcidiam, quae de huiusmodi legatis delrahí'non potest, de coeteris posse integral"6

deduci, & sic onus Falcidia, à quo praedicta légala eximumtur, caeteris non exemptis accrescere..."
870 L'article 506.1 del Projecte de 1955 establia que "El acrecimiento tendrá lugar a proporción de las respect^05

cuotas o participaciones hereditarias y con subsistencia de los legados, fideicomisos u otras cargas impuestas p°r

testador al heredero que falte,..." Al text del Projecte publicat al Boletín Oficial de las Cortes es mantenia encara
redacció del Projecte, art. 286.1. Després de l'informe de la Comissió ja es va suprimir la referència expressa
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referencia expressa al fideïcomís871, i parlen simplement de "llegats i altres càrregues". Cal
determinar, doncs, si el fideïcomís es troba inclòs dins les "altres càrregues". S'ha de tenir en
compte que, donat que la substitució fideïcomissària implica la vulgar tácita (art. 169.2 CS), si
el fíduciari no arriba a adquirir l'herència la norma general es que es cridará al fideïcomissari
directament en qualitat de substitut vulgar, i no actuarà l'acreixement. Per tant, la regla general
és que la càrrega fídeïcomissària no es transmet als cohereus als que beneficia l'acreixement, per
la senzilla raó que en aquest cas no té lloc l'acreixement, sinó que opera la substitució vulgar

tàcita872.
Ara bé, sí subsistirà el fideïcomís en el supòsit de l'art. 184.1 CS, és a dir, quan es tracti

d'un fideïcomís imposat a l'hereu que recaigui sobre béns singulars, fideïcomís que té la
consideració de llegat873, per la qual cosa és correcta l'exclusió de la menció expressa del
fideïcomís com a càrrega que subsisteix874.

I cal tenir en compte que el fideïcomís es tracta d'una càrrega imposada a la quota, no al
cohereu, per la qual cosa no li afectarà, en relació a la seva subsistència, el caràcter de càrrega
personalíssima o no, al contrari del que succeeix respecte a les càrregues imposades a l'hereu que

falta.

3,3.3.3.- Les condicions
L'aplicació de la idea de condició com a càrrega de l'herència als efectes de l'acreixement

és difícil en el règim del Codi de Successions875.

A.)Per una banda, la condició resolutoria no s'admet en el Dret català. No és permès que es digui
"qui adquireixi aquesta porció només la conservarà si succeeix tal fet". D'acord amb el principi
"semel heres", la condició resolutoria s'entén com a no formulada (art. 154 CS).

B.)I, en relació a la condició suspensiva, cal partir de la base que aquesta afecta la pròpia
adquisició, en el sentit que el seu incompliment pot ser un pressupòsit perquè hi hagi

fideïcomís.

"' Al contrari que l'art. 27.1 CS, que segueix parlant -com feia l'art. 494.3.1 Pr. 1955 i l'art. 256.1.1 CDCC-, de
"egals, fideicomisos i les altres càrregues".

Vegeu en el capítol setè, relatiu a l'acreixement en el fideïcomís, el § 1.

Diu l'art. 184.1.1 CS que "Tenen la consideració de llegats i es regeixen per les normes d'aquests els fideicomisos
Posats a l'hereu l'objecte dels quals són béns o drets singulars o conjunts de coses, empreses o béns anàlegs, o un

ej>'uit, baldament sigui universal, o sobre part alíquota de l'herència".
'Ï4r

sub • • dír qUe MEZQUITA DEL CACHO, Ob. cit., pàg. 145, enumera el fideïcomís com una de les càrregues que
Weixen: "...el efecto de acrecimiento no implica desaparición ni reducción, sino subsistencia, de las cargas que
aban a la cuota vacante (concepto genérico que incluye legados -también mencionados en la relación-,
omisos, no mencionados, pero sin duda comprendidos, atendido el efecto subrogatorio del acrecimiento... "

lnl Iel Propi concepte de condició com a càrrega hereditària és discutible. L'art. 360 CS qualifica la condició com una
f{l ?a> fluan diu que la Ilegítima no pot quedar sotmesa a cap condició. El causant no pot condicionar a un determinat
fs${,' adquisició de la Ilegítima (condició suspensiva) ni tampoc pot condicionar la seva subsistència (condició
t n i .'̂ ' ̂ ra ké> l'art. 360 CS es refereix a la condició com a càrrega de la Ilegítima, no com a càrrega de l'herència.

ac'° a l'herència, la condició, més que una càrrega, s'hauria de qualificar com una "modalitat".
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acreixement. Podem dir que la condició suspensiva és prèvia a la producció o no de la vacant qye

donarà lloc a l'acreixement -en realitat, dependrà del compliment de la condició que la vacant es
produeixi o no-, i poden distingir-se en ella tres moments:
a) Mentre la condició està pendent no hi ha delació, de manera que l'instituït no pot acceptar, però
tampoc pot repudiar, amb la qual cosa s'elimina una de les possibles causes de la vacant personal
que pot donar lloc a l'acreixement: la repudiació del cridat. Per tant, no es pot dir que si l'instituït
repudia es produeix l'acreixement i la condició es transmet als cohereus, ja que no pot haver-hi
repudiació. Sí, en canvi, pot succeir que l'instituït mori abans del compliment de la condició. En
aquest cas, d'acord amb l'article 155.1 CS, la institució d'hereu queda sense efecte, sense que els
hereus de l'instituït adquireixin cap dret a l'herència. Aleshores, entraran en joc les delacions
subsidiàries: substitució vulgar, acreixement o incrementació (si hi ha varis hereus) amb la qual
cosa es planteja el problema de si, en cas que procedís l'acreixement, la condició queda
subsistent, és a dir, si els hereus a qui acreix l'herència estaran subjectes a la mateixa condició
suspensiva. Entenem que, d'acord amb la regla general de la transmissibilitat de les càrregues
quan té lloc l'acreixement, si la condició no s'ha imposat determinadament a l'hereu, passarà a
aquells a qui acreixi la porció vacant. El que succeeix és que, malgrat que la condició no es
compleixi, a conseqüència del principi "nemo pro parte" els cohereus adquiriran igualment, no
per acreixement, sinó per incrementació.
b) Quan la condició s'hagi incomplert, la institució queda ineficaç, produint-se una vacant que
donarà lloc a l'acreixement. El dubte està en si els qui rebin els béns quedaran sotmesos a la
mateixa condició. Entenem que no, ja que és aquest incompliment el que determina la possibilitat
que entrin els cohereus per dret d'acréixer. Evidentment, no es "perpetuarà" la condició que sigui
d'impossible compliment (per exemple, "Serà hereu A si l'any 2000 Espanya ha sortit de la
CEE"). Només en l'estrany cas en què s'hagués incomplert la condició per part de l'hereu, però
encara fos de possible compliment, es podria plantejar la qüestió. No obstant, entenem que, per
norma general, això no serà possible. Així, si per exemple es diu "Seràs hereu si constitueixes
una fundació benèfica", cal partir de la base que, perquè hi hagi incompliment per part de l'hereu,
s'ha d'haver posat un termini. L'incompliment per part de l'hereu se sabrà en arribar el termini,
i aleshores els cohereus ja no podrien complir la condició perquè estarien fora de termini876.
c) Si la condició es compleix, es produeix la delació en favor de l'hereu condicional (el que no
elimina la possibilitat que hi hagi acreixement, ja que aquell pot, per exemple, repudiar
l'herència).

3.3.3.4.-El mode
D'acord amb l'article 161.1 CS, el mode és una disposició que "permet al testador

876 En sentit contrari, Adolfo CALATAYUD SIERRA, pàg. 608 i*609, considera que tant el substitut com l'hereu o
legatari que adquireixin mitjançant l'acreixement quedaran subjectes a la condició : "Si hereda el sustituto vulgar, pai'ec

de aplicación el art. 170, porque en la expresión «limitaciones y cargas» oreo que puede incluirse la condición, con¡
que el sustituto quedará sujeto a la condición impuesta salvo que el testador haya dispuesto de forma diferí >
excepción donde seguramente hay que incluir también los <$tsos de que la condición fuera meramente personal»
primeramente designado o que hubiera pasado el momento en que podía cumplirse...Si el heredero o legatario entto
por la vía del derecho de acrecer, hay que tener en cuenta el art. 40, a cuyo tenor subsisten los legados y otras c®&
-donde creo también incluida la condición- impuestas por el causante que afecten a la cuota vacante, aunque hiu>ie>

estado determinadamente a cargo del heredero que falte, suponiendo que no sean personalismos de éste".
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imposar a l'hereu i al legatari, o a llurs substituts, una càrrega, una destinado o una limitació,
aue Pe a 1U^ respon, no atribueix altres drets que el de demanar-ne el compliment,
sense que redundi en profit directe de qui pot demanar-lo"*11.

Per tant, segons aquesta pròpia conceptualització, el mode seria una "càrrega" que, com

atal, afectaria als hereus als qui acreixés l'herència. Efectivament, d'acord amb els articles 161.1
i 40.1 CS, el mode és una càrrega que, si no té caràcter personalíssim, haurà de ser assumida pels
cohereus a qui acreixi l'herència. Cal veure quins efectes produiria el seu eventual incompliment
o la no prestació de caució per part dels cohereus.
a) L'incompliment del mode no pot originar la resolució de la institució d'hereu, però les persones
legitimades segons l'art. 162 CS podran, sempre d'acord amb la naturalesa de la prestació, exigir
el compliment forçós en forma específica i, si no és possible, el resarciment de danys i perjudicis,
d'acord amb les normes generals en matèria d'obligacions. Però si l'incompliment no és culpable
sinó que és impossible sense culpa del gravat, el mode es tindrà per no ordenat (art. 165.1 CS).

Ara bé, l'article 164.3 CS preveu una sanció que pot imposar el testador per al cas
d'incompliment, sanció que ve a ser una resposta a la necessitat d'observar el principi "semel
heres" (no es pot resoldre la institució, però cal imposar un "càstig" a qui incompleix el mode)

877 La conceptualització del mode com a càrrega planteja la qüestió de la seva distinció amb altres institucions respecte
a les quals pot presentar una certa analogia.
a)El mode pot plantejar analogies amb la condició potestativa, ja que en aquesta, a l'igual que en el mode, l'objecte és
una prestació de donar, fer o no fer. La diferència es troba en la seva eficàcia.
• Mentre en la condició suspensiva no hi ha delació fins quan la condició es compleix, en el mode la delació és
immediata (Si bé aquesta immediativitat ve matisada per la norma de l'article 164.5, segons el qual "Al gravat amb un
mode encara no complert per culpa seva que exerciti qualsevol acció fonamentada en el seu caràcter d'hereu o legatari
se li pot oposar, amb la finalitat de suspendre l'exercici de l'acció, l'excepció de mode no complert", Adolfo
CALATAYUD SIERRA, Ob. cit,, pàg. 628 i 629). Això implica que únicament en el mode existeixi una obligació de
compliment, ja que només en ell hi ha hagut acceptació. A més, diu l'article 164.2 CS que "No s'entén pròpiament
ordenat un mode si el testador vol garantir-ne el compliment mitjançant condició suspensiva de la institució d'hereu o
el llegat".
- Una major analogia presenta el mode amb la condició resolutoria, ja que en aquesta la delació sí és immediata. I en
squest cas la distinció és important, ja que la condició resolutoria no s'admet, com hem dit, en el Codi de Successions,
mentre que sí s'admet el mode. Si ens atenem al fonament de la prohibició de la condició resolutoria -el principi "semel
heres"-, ja podem intuir una primera diferència : el mode no podrà donar lloc a la resolució de la institució d'hereu,
efectivament, tal com diu l'article 161.1 CS, el mode "no atribueix altres drets que el de demanar-ne el compliment".
font en la condició resolutoria com en el mode, la disposició té eficàcia immediata. L'hereu ja pot acceptar la seva crida
i esdevenir efectivament hereu. Però mentre la condició resolutoria implicarà que l'incompliment de la càrrega imposada
*'hereu suposi la resolució de la institució, en el mode no. Si per qualsevol causa s'incompleix el mode, la institució

«creu no és resoldrà. Es podria dir, amb sentit figurat, que "el mode és la modalitat de condició resolutoria que permet
U>di de Successions". I, d'acord amb la norma general de l'article 110.3, en cas de dubte sobre si s'ha imposat una

«ondició o un mode, s'entendrà això últim, art. 161.2 CS (En aquest sentit, CALATA YUD SIERRA Ob. cit., pàg. 628
1629),

.' *'es *a la comparació en relació al llegat, observem que en totes dues institucions existeix obligació per l'instituït, qui
e complir una prestació. Es tracta, per tant, de figures molt properes. I així ho reconeix l'article 165.4 CS, quan diu

1 eí n°rmes referents als llegats s'apliquen també als modes, sempre que ho permeti la seva especial naturalesa".
nores la diferència rau en què el beneficiari no pot exigir el compliment del mode. Efectivament, l'article 161.1 CS

meix el mode exigint que no "redundi en profit directe de qui pot demanar-lo", i l'article 162 CS, que enumera les
'-« fr"eS ('Ue P01^611 exigir el compliment dels modes, no cita al beneficiari. En canvi, en els llegats "el legatari té acció

a-lapersona facultada per a complir els llegats" (Article 271.1 CS). Per tant, la seva configuració és diferent. Es
>rfiii 'Î 116 6n e' m°de prima la voluntat del testador d'aconseguir una determinada finalitat, mentre que en el llegat és

') I ht de'Iegatari el seu eix central-
, j. , ?lmPle recomanació es diferencia del llegat i del mode en què el seu compliment no és coercible, sinó que queda

1 n del testador, el qual pot tenir una obligació moral però no jurídica.
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que planteja una sèrie d'importants problemes. Diu l'esmentat precepte que "El testador
imposar un fideïcomís a l'hereu instituït o al legatari gravat amb un mode per al cas que aquest
sigui incomplert per causes imputables al gravat amb la disposició modal". Es tracta d'un
fideïcomís que actua de manera similar a una substitució fideïcomissària condicional, de manera
que la seva eficàcia dependrà de què l'hereu no compleixi la càrrega modal878. Aleshores, quan
el testador imposi aquesta sanció, es planteja la qüestió de si, en el cas que l'hereu gravat amb el
fideïcomís no accepti, passarà la seva porció amb la càrrega del mode als cohereus, o s'atribuirà
al fideïcomissari en base a la regla segons la qual la substitució fideïcomissària implica la vulgar
tàcita. Entenem que la càrrega passarà als cohereus, ja que el fideïcomissari no es nomena per
al cas que el fiduciari no arribi a ser-ho, sinó només per al cas que s'incompleixi el mode
constituint per tant un supòsit diferent del previst als arts. 38.3 i 169.2 CS. Si el mode el
compleixen els cohereus, no es dóna la condició que permetria entrar al fideïcomissari. Mentre
en la substitució fideïcomissària el fideïcomissari serà hereu (sempre que tingui capacitat), en el
fideïcomís previst a l'art. 164.3 CS només ho serà si s'incompleix el mode.

b) Per altra banda, d'acord amb l'art. 164.1 CS, el testador pot obligar al gravat a prestar una
garantia per tal de poder prendre possessió dels béns. Què succeeix si no es presta aquesta
garantia? L'instituït ja és hereu perquè ha acceptat, però incompleix una obligació imposada pel
testador. Aleshores, no se li donarà la possessió dels béns, restant aquests en possessió de la
persona adient fins que es compleixi o s'incompleixi el mode. Però no es produirà l'acreixement,
ja que l'hereu ja ha acceptat.

3.3.3.5.- Les prohibicions de disposar
Una altra càrrega que pot passar als cohereus la constitueixen les prohibicions de

disposar, que poden tenir diferent abast: inalienabilitat absoluta, únicament impossibilitat de
transmetre a determinades persones, imposssibilitat també de gravar el bé, que no es pugui
vendre si no és amb l'autorització de certes persones, etc. El Codi de Successions les considera
com una disposició modal879, per la qual cosa sembla que hagin d'estar sotmeses al seu mateix
règim jurí dic880.

Si els cohereus a favor dels quals acreix el bé són varis, sobre tots ells recaurà la
prohibició o limitació.

Si es fa la disposició contravenint la prohibició, l'acte serà ineficaç per manca de poder
de disposició881. Ara bé, si en base al principi de protecció dels tercers de bona fe l'acte esdevé
inatacable, quina conseqüència produeix aquest incompliment? Es podria aplicar (seguint la tesi
de CALATAYUD SIERRA) les sancions per quan s'incompleix el mode (com si en lloc d'una
prohibició de disposar es tractés d'una obligació de no disposat), sanció que seria la prevista pel

878 En aquest sentit, CALATAYUD SIERRA, Ob, cit, pàg. 641. /
879 En contra CALATAYUD SIERRA, Ob. cit., pàg. 649 i 650 qui, distingint entre prohibició de disposar i obligació

de no disposar, creu que únicament aquesta última figura és un wiodèT
8801 cal tenir en compte que les prohibicions de disposar^dt i que són de naturalesa real, també poden tenir caràcter

subjectiu, considerant-se aleshores com una càrrega personalíssima i que per tant no es transmetria als cohereus.
881 Si bé CALATAYUD SIERRA, Ob. cit., pàg. 654, qualifica l'acte com a nul.
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testador (així, per exemple, si hagués imposat un fideïcomís, aquest lògicament no podria afectar
la part que està en mans de tercers protegits, però sí a la porció originària).

4,. "ELSEFECTESDEL DRETD'ACRÉIXER ES RETROTREUENAL TEMPS DE LA
DELACIÓ A FAVOR DELS HEREUS"

Davant la qüestió de si l'acreixement produeix efectes des del moment en què té lloc la
vacant, o a partir de quan s'obre la successió, hi ha hagut una pràctica unanimitat en considerar
que és a partir d'aquest segon moment: la quota vacant es considera adquirida des de la mort del
causant, el que s'expressa dient que els efectes de l'acreixement es retrotreuen al temps de la
delació a favor dels hereus. Aquest caràcter retroactiu implicarà que el cohereu tingui dret als
fruits882, accessions, millores i menyscabaments no abonables o imputables a tercera persona
produïts no tan sols a partir del moment de la possible repudiació o fet que dóna lloc a la vacant,
sinó des de la seva delació. Com a contrapartida, lògicament haurà de satisfer proporcionalment
les despeses ocasionades en aquesta fase (despeses d'administració i conservació, pagaments a
càrrec d'aquesta quota d'herència -en la part proporcional-, etc).

Ja en el "ius commune" es reconeixia aquesta retroacció com a conseqüència del caràcter
automàtic de l'acreixement, que no implicava una nova adquisició, sinó més aviat una
prolongació de l'adquisició inicial. CÀNCER deia que "Ñeque mirum, cum ius accrescendi
retrotrahatur, adtempus acquisitionis primae portionis, perinde atque si totum acquisitum esset
& sic non dicitur nova acquisitio, sedpotius quaedam continuatio "883.

En aquesta mateixa línia, l'art. 40.2 CS -seguint l'art. 506.2 Pr. 1955884, precepte que no
vapassart a la Compilació de I960885-, congruentment amb l'art. 38.4 CS, estableix que "Els
efectes del dret d'acréixer es retrotreuen al temps de la delació a favor dels hereus".

La retroacció és conseqüència de dues normes. Per una banda, la que estableix
l'adquisició automàtica de la porció vacant per part de l'hereu que accepta la seva quota
d'herència (art. 38.4 CS). I, per altra, de la que preveu la retroactivitat dels efectes de l'acceptació
de l'herència al moment de la mort del causant (art. 5 CS). Si l'acceptació de l'hereu comprèn la
porció acrescuda i els efectes de l'acceptació de l'herència es retrotreuen al moment de la mort
del causant, els efectes de l'acreixement s'han de retrotreure també al moment d'aquesta mort886.

Del caràcter retroactiu de l'acreixement resulta, com passem a veure, la regla de l'art. 40.3

883

Respecte als fruits i rendes, tant els produïts com els no produïts per culpa de l'administrador.

Ob. i loc. cit., núm. 203. En el mateix sentit es pronuncià BELLONUS (Ob. cit., cap. VIII, quaestio XLVII,
nuïn.l); "Portio accrescens censeatur acquiri eo tempore, quo acquiriturportioprincipalis..."

Article 506.2 : "Los efectos del heredero??? (ha de dir "derecho") de acrecer se retrotraerán al tiempo de la
¿n°n afavor de los herederos favorecidos". A la versió oficial no es contenia aquesta anomalia, i es parlava no

electos", sinó d'"actos": "Los actos del derecho de acrecer se retrotraerán..." Aquest caràcter retroactiu ja l'havia
l*sat en relleu ROCA SASTRE, a "El llamado derecho de acrecer", Estudios de Derecho Privado II cit., pàg. 243 - "Los
léelos del derecho de acrecer se retrotraen al tiempo de la delación afavor de los herederos que lleguen después a

I °"> redacció que, com veiem, és bastant similar a la de l'art. 506.1 Pr. 1955. Val a dir queja des d'un primer moment
^omisión General de Codificación va eliminar aquesta menció al caràcter retroactiu de l'acreixement.
885 M'W tampoc als projectes privats, ni a la resta d'oficials, potser per tractar-se de cosa òbvia.
!'6 p. _ "er això, tot i que en el Codi civil no es contingui un precepte que ho digui expressament, així ho interpreta la

°eír"na. Vegeu per tots ROCA SASTRE MUNCUNILL, Derecho de Sucesiones cit., tomo III, pàg. 376.
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CS. Així, per exemple, mort un cohereu abans que es produeixi el fet que dóna lloc a
l'acreixement (repudiació de l'altre cohereu, per exemple), si ja ha acceptat la seva porció
originària, tant aquesta porció com la que li acreixi passaran al seu hereu.

5.- L'ACREIXEMENT APROFITA ALS HEREUS PER DRET DE TRANSMISSIÓ, PER
SUBSTITUCIÓ VULGAR O PER FIDEÏCOMÍS, I ALS ADQUIRENTS DE
L'HERÈNCIA

L'acreixement es produeix en favor dels hereus conjuntament cridats a l'herència. No
operarà quan actui una delació preferent, com la substitució vulgar (expressa o tàcita), el dret de
transmissió o el dret de representació. En aquests casos, és a dir, quan algun dels hereus
conjuntament cridats no hagi arribat a ser-ho i operi alguna de les esmentades delacions, es
planteja la qüestió de a qui aprofita l'acreixement que correpondria a l'hereu substituït,
transmitent o representat. Seria el cas, per exemple, que el testador nomenés quatre hereus
(A,BjC i D) i un d'ells (A) premorís al causant, tenint designat un substitut (E), i un altre (B)
repudiés l'herència, sense que se li hagués nomenat cap substitut. La porció d'A passari al seu
substitut (E), plantejant-se aleshores la qüestió de si el dret d'acréixer la porció de B el tindrien,
a part dels altres cohereus (C i D), també el substitut vulgar d'A (E).

I l'altre problema que sorgeix és quan algun dels hereus conjuntament cridats transmet
el seu dret a l'herència. Si posteriorment té lloc alguna vacant entre els conjunts, caldrà esbrinar
si l'acreixement aprofitarà a l'hereu transmitent o a l'adquirent de l'herència.

El Codi de Successions, seguint la posició dominant a la tradició jurídica, ha establert a
l'art. 40.3 CS que "Els hereus per dret de transmissió, per substitució vulgar o per fideïcomís i
els adquirents de l'herència, s'aprofiten, respectivament, del dret eventual d'acréixer de llur
causant, hereu anterior o transmitent, qualsevol que sigui el temps en què l'acreixement tinguí
lloc, fora que el causant ho hagi disposat o en el títol de la transmissió hom estableixi una altra
cosa

Cal analitzar de manera separada els diferents supòsits contemplats en el precepte. Abans,
però, hem de fer una matisació. Sempre s'ha considerat l'acreixement com un benefici. No
obstant, ja hem dit que l'acreixement pot resultar deficitari, en no poder-se aplicar separadament
a la quota acrescuda la regla de l'art. 273 CS.

5.1.- L'acreixement en el cas de venda o transmissió d'herència
La venda d'herència no està regulada en el Codi de Successions. Únicament s'hi refereix

l'art. 51.1 CS en tractar els drets de tempteig i retracte quan •'un cohereu ven la seva quota
hereditària a un estrany, i l'art. 64.2 CS, en relació a l'acció'de petició d'herència. D'acord amb
el principi "semel heres semper heres" recollit explícitament a l'art. 154 CS, la venda d'herència
únicament té per objecte el seu contingut econòmic: significa una simple adquisició de béns i una
assumpció dels deutes de l'herència per part del comprador, però no una adquisició de la qualitat
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d'hereu, qualitat que és personalíssima i intransferible887. En la venda d'herència existeix una
dissociació entre el títol d'hereu i el contingut econòmic de l'herència. El primer queda en poder
del venedor, i el segon correspon al comprador888.

Un dels principals problemes que planteja la venda d'herència889 -i, en general, tots aquells
títol transmissius que tinguin per objecte una herència o quota d'ella- és si l'eventual dret
d'acréixer aprofita al transmitent o a l'adquirent. És a dir, si, per exemple, un cohereu ven la seva
quota hereditària i després un dels conjuntament cridats repudia la seva quota, es planteja la
qüestió de a qui va aquesta porció -o la part proporcional que correspondria si hi han varis
cohereus-: si al qui continua tenint la qualitat d'hereu, o a qui ha adquirit el contingut econòmic
d'aquesta qualitat.

5.1.1.- La disparitat d'opinions entre els autors del"ius commune"
Com a conseqüència lògica de la poca claretat dels textos romans890, no existia unanimitat

entre els comentaristes del ius commune respecte a la qüestió de si l'acreixement aprofitava al-

887 Així ho deia ROCA SASTRE, "Problemas de la venta de herencia", a Estudios sobre sucesiones, tomo II, Madrid,
1981, pàg. 11 i 12, qui ho afirmà en relació al Codi civil, però es pot fer extensiva la seva exposició al Dret català, ja que
iots dos drets estan inspirats en aquesta matèria en els principis romans.

888 Ara bé, tal com ha afirmat la Dirección General de los Registros y del Notariado, 1' alienació d'herència no
solament coloca l'adquirent en el lloc del cedent, sinó que el posa en relació directa amb els béns relictes; és a dir, el
comprador pot exercir directament tots els drets transmissibles derivats del negoci jurídic de disposició. Així ho van
declarar, entre d'altres, les RDGRN de 29 d'agost de 1925 (Vegeu-la a Anuario de laDGRNde 1925, pàg. 253 a 259)
i la de 29 de desembre de 1930 (vegeu-la a Anuario de la DGRN de 1930, pàg. 301 a 308: "Considerando que la cesión
de cuota hereditaria realizada por medio de escritura pública sin llegar a transmitir la cualidad de heredero con las
características personales y familiares del caso, faculta al cesionario para ejercitar las acciones y derechos que la Ley
confiere alcedente en orden a la custodia, aprovechamiento, distribución y adjudicación de los bienes hereditarios").

889 Altres problemes podeu veure a ROCA SASTRE, Ob. cit., pàg. 7 a 34.
890 En el Dret Romà s'havia plantejat la qüestió de si en cas de venda d'una quota d'herència per part d'un dels

cohereus, el comprador tenia dret a la part que li pugues acréixer. Els contractants podien pactar què succeïa en aquest
cas, però si no es deia res, semblava que l'acreixement no es podia verificar "ipso iure" en favor del comprador, ja que
aquest no havia adquirit el títol d'hereu, sinó que era el venedor qui conservava sempre aquest títol, malgrat l'alienació
(VACCARO DELOGU, Ob. cit., pàg. 137). L'acreixement es produïa "ipso iure" en el venedor, però aquest havia de
restituir al comprador tot increment que experimentava la seva porció.Així es desprenia de Digest 18.4.2.4 : "Non tantum
autem quod ad venditorem hereditatis pervenit, sedetquodad heredem eius ex her edítate pervenit, emptori resíiíuendum
tsl; et non solum quod iam pervenit, sed et quod quandoque pervenerit, restituendum est". Per mantenir la tesi contrària
s'havia citat per la doctrina (VALLET, Panorama...tom 2, pàg. 375 i 376) la Llei del Digest 18.4.2.1 : "In herediíate
wndita utrum ea quantitas spectatur, quaefuit mortis tempore, au ea, quaefuit, quum aditur hereditas, an ea, qiiaefuit,
9«w« hereditas venundatur, videndum erit. Et verins est, hoc esse servandum, quod actum est; plerumque autem hoc
Qgividetur, ut, quod ex heredüate pervenit, in id temptis, quo venditiofit, idvideatur venisse". Però afirma VACCARO
ücLOGTJ (Ob. cit., pàg. 138), que en aquest fragment Ulpiano no estava pensant en l'acreixement, ja que si no
c°ntradiria el que estava dient en el paràgraf 4rt, sinó que únicament deia que per determinar l'import del que s'havia
"entregar al comprador es debía atendre no al temps de la mort del testador o de Fadició de l'herència, sinó més aviat
* m°ment de la venda: "/'/ che era importante stabilire ove si pensi che doll'època delia morte o deU'acquisto a quella

e>iQ vendita l'eredità poteva essere ecemata : era equo stabilire che ü compratore non potesse en questo caso
Prendere niente di piú di quello che esisteva dell'eredità al tempo del contratto, salvo, si intends, ogni eventuales
iï'ccessivo incremento che si sarebbe aggiunto alia eredità o alia quota venduta". A conclusions similars arribava

"BE (Ob. cit., pàg, 71 i 72), qui deia que : "...mentre l'accrescimento avviene direttamente «ipso iure» in capo al
"«'tore che ha U litólo di erede e rimane sempre nonostante l'alienazione, o in capo al suo erede in caso di morte, la

, a '"vece che a luí eventualmente si accresce appartiene in definitiva e sostanzialmente al medesimo compratore,
Wanío la quota da questo acquistata attrae a sé quasi magnéticamente, come una calamita, ogni naturale e spontaneo

ncren>ento, ogni legittimo aumento".
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comprador o al venedor, afegint-se a aquestes dues posicions una tercera segons la nuai
l'acreixement es produïa en favor del venedor si bé aquest havia de restituir l'increment al
comprador. De l'exposició que feien GÓMEZ891 i BELLONUS892 es poden extreure els següent
arguments en favor de cada posició.
a) En favor de la tesi segons la qual la porció d'herència acrescuda es transmetia al comprador
o al successor particular893, s'al·legava:
lr.- Que qui adquireix l'herència es col·loca en la mateixa posició que el venedor894, í en

conseqüència, no ha de tenir menys drets que aquest, per la qual cosa li pertanyerà tot el que
qualsevol dia aconseguiria l'instituït, dins el que s'hi troba l'obtingut per acreixement895.
2n.- La regla segons la qual la porció acreix la porció, no la persona, per la qual cosa
l'acreixement s'ha de produir en favor de qui té la porció, que és el comprador896.
3r.- El dret d'acréixer en l'herència no correspon a qui només ostenta el nom d'hereu, sinó a
aquell a qui se li atribueix l'aprofitament de l'herència, que és al comprador897.
4rt.-1 que no és un obstacle la regla segons la qual entre successors per diferent dret no té lloc
el "ius accrescendi", ja que aquesta regla s'aplica només quan es succeeix contra la voluntat del
difunt. Per això, si el testador ha instituït dos o més hereus i un d'ells està gravat de restitució en
favor d'un tercer, si té lloc la restitució i posteriorment un dels cohereus repudia la seva part,
aquesta acreix al fideïcomissari, i no a l'hereu directe898.

891 Ob. i loc. cit., núm. 44.
892 Ob. cit., cap. VII, quaestio LXVII.
893 BELLONUS (Ob. i loc. cit., núm.31) deia que aquesta tesi seguida, entre d'altres, per "BART, in d.l.re coniuncti

num.26; CROTT. nu.48, vers. Quid tenendum; IÓ. GAUD., num.88, versic. quod, quamquam; ANG. DE GAMB. de
testa. gi.42,num.8; SOC. SEN. consil.34,num.9,vol.4; CAGN. in d.l.un.n.16, versic. si tamen; DUAR. lib.2 de iur. acer,
cap.6, versic. ego autem".

894 "prjmò: guja jn eum jpSO iure transeünt omnia iura utilia haereditatis sine aliqua cessions, & habetur in omnibus
&per omnia, loco haeredis...ibi emptorem haereditatis vicem haeredis obtinere" (GÓMEZ, UI. ob. i loc. cit.).

895 GÓMEZ (UI. ob. i loc. cit.) deia que "... quia vendita haereditate, vel occasione eius ad haeredem directum
pervenerunt, vel aliquo tempore infuturum pervenire possint... ut nec amplius, nee minus iuris emptor habeat, quam apud
haeredemfuturum esset... ibi, & non solüm quod iam pervenit, sedetiam quod quandocunque pervenerit instituendiitn
est". I en la mateixa línia BELLONUS assenyalava que "Subrogatus in alterius locum censetur eodem iure, quo is, ¡n
cuius locum subrogatur...scilicet, quia subrogatio intelligitur facia cum omnibus iuribus competentibus ei, cuius loco
sit...Atqui emptor haereditatis subrogatur in locum venditoris, quippe, cuius vices obtinet...Ergo debet censeri subrógalas
etiam in iure accrescendi, quodvenditori competiisset" (Ob. i loc. cit., núm. 53 i 54).

896 "Quia, cum per hoc ius porfió, non personae, sedportioni accrescat...Consequens est, ut ei tantum debeat
accrescere, qui portionem habet...Atqui portionem haereditatis quoad• utilitatem, & effectum habet emptor, non
venditori..." (BELLONUS, Ob. i loc. cit, núm.32). I en el mateix sentit, GÓMEZ (Úl ob. i loc. cit.) deia que "... /«*
accrescendi sequitur rem, & portionem, non vero personam..." , ' _

897 "Ius accrescendi haereditarium non competit ei, qui nudum haeredis nqmen habet, sed ei, qui habet rem, idest,
commodum et emolumentum haereditatis, licet nomine non sit haeres.j..Commoda, et incommoda haereditatis non
resident penes venditorem, sed transeünt in emptorem haereditatis" (BELLONUS, Ob. i loc. cit., num. 33 a 35).

898 "... si testator instituït duos velplures haeredes, & umim gravat de restitudhda haereditate alicui tertio, & restituí
& postea cohaeres repudiat siiam paríem, illa pars & porfió accrescitfideicomissario, non vero haeredi directo gravólo,
quia in eum transeünt iura utilia haereditaria...Nec obsíaí, quotj infer succedentes iure diverso non habet locum Ws

accrescendi,... quia illud est ventm & procedit quando succedepént contra voluníaíem defuncíi, secïis vero si secunduin
voluntatem eius succederení, ut in nostro casu, quia tune habet locum ius accrescendi secundum Doctores, ibi. Vel alité^
& secundó quod regula, quae habet quod inter succedentes iure diverso non habet locum ius accrescendi, debet intewS
praeterquam si Ule, qui succedit diverso iure, subrogelur loco eius qui succedií eodem iure, quia tune propter virtutet»
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hi AltreS autors, entre ells GÓMEZ899, es decantaven per la idea que la porció acrescuda
orofitava a l'hereu directe en base als següents arguments:

i - La regla que entre successors per divers dret no es produeix el dret d'acréixer, i mentre l'hereu
ucceeix per un dret universal i per un acte de darrera voluntat, l'adquirent succeeix per un títol

particular i per un contracte900.
2n.- Que e^ comPrador de l'herència no representa al difunt, sinó que qui el representa és el
venedor, i el difunt no pot estar en part representat i en part no estar-ho901.
3r - Que el comprador de l'herència no és conjunt amb l'hereu que deixa de ser-ho, sinó que qui
era conjunt és el venedor, i l'acreixement es produeix no en favor de qui té la porció, sinó en
favor de la persona conjunta, que és el venedor902.
4rt- El dret d'acréixer deriva de la tàcita voluntat del difunt, i per tant ha de correspondre a qui
ha estat designat pel difunt, que és el venedor903.
5è,- La substitució no es transmet al comprador de l'herència, i el dret d'acréixer ve a ser com una
substitució tàcita904.
6è.- El perjudici que sofriria el venedor si la part vacant acreixés al comprador, ja que el seu valor
no s'ha tingut en compte a l'hora de fixar el preu905.
c) I, segons la tercera posició, si bé l'acreixement es produïa en favor del venedor en base alia.

seva qualitat d'hereu, en alguns casos, quan així es deduïa del contracte, estava obligat a restituir
al comprador la part acrescuda: "Vendüor haereditatis tenetur emptori restituere commodum

partís accrescentis si ex verbis, aut coniecturis constet actum esse ut etiam illud in renditions
comprehenderetur'^06. Per tant, tot depenia de la interpretació que es fes del contracte. Quan en

subrogationis admittitur ad ius accrescendi..." (BELLONUS, Ob. i loc. cit., num. 36).

""BELLONUS (Ob. i loc. cit., núm. 57) en citava d'altres: "RIP., num. 98; ALCIA., num.42, versic. sed tamen; DEC.
in secunda lectura, num.45, in princ., versic. per ista; CLAUD. TUT., num.85, versic. quae opinió".

900 "Quia inter succedentes iure diverso non habet locum ius accrescendi, ex ultima volúntate, alter vero ex titulo
particulari contractus. Ergo inter eos nonpotest dari ius accrescendi" (GOMEZ, Ob. i loc. cit.). En el mateix sentit,
BELLONUS (Ob. i loc. cit., num. 58) deia que "Ius accrescendi competat ei, qui venit ex eodem iure, quo deficiens, non
etiam ei, qui venit ex iure diverso, scilicet, quia inter diverso iure succedentes ius accrescendi cessat...Unde, cum
venditor haereditatis veniat ex eodem hire, quo deficiens, nempe ex eodem testamento, in quofuerant ambo haeredes
instituti, aut substituti, vel ex eadem lege, quae utrumque simul ad legitimam hdereditatem, vel bonorum posseessionem
wcavit, contra vero emptor veniat ex iure diverso, nempe ex contracto, & sic ex causa viventis, quae multum differt a
wusadetnortui...Consequens videatur, ut non emptori, sedvenditori debeat ius accrerscendi competeré..."

"Pars haereditatis non accrescat nisi ei, quie defunctum representat, ne alioquin is representetur pro parte, & pro
Porte non...Cum igitur defunctum non representet emptor, sed venditor...Consequens videatur, ut non emptori, sed
venditori debeat pars hereditatis vacans accrescere.." (BELLONUS, Ob. i loc. cit,, num. 60 i 61).

'Per ius accrescendi partió non simpliciter portioni accrescat, sedportioni personae coniunctae, qualis non est
r, sed venditor..." (BELLONUS, Ob. i loc. cit., num.62).

'Ius accrescendi, tamquam id, quod ex tacita defuncti volúntate profiscitur, ei tantum debeat competeré, qui rem
«abet ex ipsius volúntate. Atqui huiusmodi non est emptor, se d venditor.." (BELLONUS, Ob. i loc. cit., núm.64).

"Expressa substitutio non transeat in emptorem,..Nec igitur transiré debeat ius accrescendi, quodest quaedam
lac>la substitutiu..." (BELLONUS, Ob. i loc. cit., núm.76).

Ofst

Quia venditor haereditatis remaneret in damno, si alia pars accrescere t emptori pretio aliquopro ea non soluto
contra formam & naturam contractus, & contra intentionem partium, quae circa bona futura non respexerunt..."
WOMEZ)0eAloc ci(}

906BELLONUS, Ob. / loe. cit., núm. 136.
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aquest s'establia que totes les accessions, augments i, en definitiva, tot el favorable, pertanyeria
al comprador, s'entenia que el que s'obtenís per acreixement s'havia de transmetre al
comprador907.1, lògicament, si de les paraules utlitzades es desprenia que l'acreixement no s'havia
volgut transmetre al comprador, s'entenia que aprofitava al venedor, de manera que aquest res
havia de restituir908. El cas problemàtic era quan de les paraules utilitzades no es desprenia una
solució clara, o es guardava silenci sobre la qüestió. Quan així succeïa la doctrina havia apuntat
dues opinions diverses:
la.- Que l'acreixement aprofitava al venedor, posició que es basava en els següents arguments:
- que en la venda d'herència no s'entén venut sinó allò que en el moment del contracte pertanyia
al venedor909;
- que en el preu no s'entén comprès el que s'obté per acreixement, i que repugna que el comprador
obtingui una cosa sense pagar un preu910;
- que en cas de dubte la interpretació s'ha de fer en contra del comprador911;
- que si s'obligués a restituir, en realitat la part vacant no acreixeria al venedor, sinó al
comprador912.
2a.- No obstant, assenyalà BELLONUS que l'opinió contrària era la més seguida per la doctrina,
opinió d'acord amb la qual, si les paraules no eren clares, "accrescere vénditori immediate,
emptori verò mediate". I deia BELLONUS que aquesta opinió era la que més tractava de
conciliar les diferents posicions que s'han vist, ja que per una banda afirma que el dret d'acréixer
correspon al venedor, en la seva qualitat d'hereu, però la utilitat econòmica d'aquest acreixement
s'ha de traspassar al comprador: "Portem vacantem accrescere vénditori, qui est haeres, & ita
in eius persona ius accrescendi radican... At, si spectemus commodum, & emolumentum, quod
ex tali accretione percipitur, verius esse illud ad emptorem pertinere, secundum BARTOLI
sententiam, quae ita, intettigendo vera est, & tenenda"913.1 com a arguments en favor d'aquesta
tesi -que era la de BELLONUS- s'al·legava que quan es venia l'herència el comprador no havia

907 "Hinc infertur, si haeres vendiderit paríem haereditatis cum omnibus iuribus sibi in ea, vel eius occasione
spectantibus, & pertinentibus, censen inter eos actum, ut etiam commodum partis accrescentis spectantis specíel ad
emptorem...ídem est, & si vendiderit paríem, cum omnibus accessionibus, sive, cum omni augmento...vel in venditione
contrahentes usi sibi aliis verbis aequipollentibus..." (BELLONUS, Ob. cit, núm. 140 a 142).

908 "At, si non appaerat, actum esse a contrahentibus, ut in venditione comprehendetur etiam pars, quae postea
accrescit, & sic simus in dubio, prout evenit, cum haeres simpliciter vendidit paríem haereditatis, & quaeramus, an
censeatur comprehensa, ita, ut, licet ipso iure accrescat vénditori., nam plerique censuerunt, non esse comprehensam,
& per consequentias, non teneri venditorem eius emolumentum emptori praestare,flsed posse illud penes se perpetuo
retiñere.." (BELLONUS, Ob. i loc. c//.,núm.l44).

i
909 "Vendita haereditate non censeíur vendita nisi ea quae tempore contractus-venditori competebant" (BELLONUS,

Ob. i loc. cit, núm.145), ' j, .{
910 "Venditor haereditatis non censetur in definiendo pretio respe^isse^ad partem accresceníem...emptionis e<

venditionis naturae repugnat ui emptorhabeal rem sinepreíio" (BELLONUS, Ob. Hoc. cit,núm. 149 i 150).
911 "Interpretatiu in dubio faciendo est contra emptorem, quoíies tractatur de includendis accessionibus

(BELLONUS, Ob. Hoc. cit, núm.151). '̂
912 "Si commodum, & emolumentum deberet emptori restitur,'sequereiur, paríem vacantem effeciu etnploi

accrescere.,.&Ha dari circuitum inutilem, scilicet, quiaportio vçtcans accresceretpriiïs vénditori, deinde ab eo transit
in emptorem...At hoc absurdum...Ergo, ut evidetur, vel/debemus simpliciter dicere, paríem vacantem einp'°
accrescere" (BELLONUS, Ob. i loc. cit, núm. 153 a 156).

913 BELLONUS, Ob. i loc. cit, núm. 157 a 160.
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menys que el que tindria l'hereu si no l'hagués venut914, i que el venedor de l'herència
havia de donar al comprador tot el que adquireix en virtut de l'herència915.

Dins la doctrina clàssica catalana, era FINESTRES qui més abastament s'ocupà de la
qüestió916. Després d'assenyalar alguns autors que defensaven les diferents posicions, així com
els principals arguments utilitzats en defensa de la tesi segons la qual l'acreixement aprofitava
l'hereu, es mostrava favorable a l'opinió que l'acreixement aprofitava al comprador, al·legant, per
una banda, que la venda d'herència comprèn tot el que forma part d'ella, com les addicions o
augments que es reben per acreixement917, i la regla general segons la qual la porció acreix la
porció, no la persona918, sense que que serveixi com a argument en contrari la inequivalència de
prestacions a què podria donar lloc l'acreixement, ja que a l'hora d'establir el preu s'haurien
d'haver calculat els possibles augments o disminucions que l'objecte (l'herència) podria
experimentar919.

5.1.2.- L'opinió de la doctrina catalana més moderna en el sentit que l'acreixement
afavoreix al comprador

Els autors catalans més moderns van entendre que l'aprofitament aprofitava al comprador.
Així, ROMANÍ-TRÍAS, en front el silenci dels altres projectes privats d'apèndix, varen establir
a l'art. 854.3 que "Se comprenden en la enajenación de una herencia á título oneroso ó lucrativo:
3° Realización de substituciones, derecho de acrecer y cualquiera otra adquisición ó
Indemnización á título ó por razón de la herencia". I BORRELL I SOLER920 assenyalà que "Si

914 "Emptor haereditatis non debet habere minus, quam apud haeredem futurum esset, si haereditatem non
vendidisset" (BELLONUS, Ob. i loe. cit., núm.161).

915 "Venditor haererditatis tenetur emptori praesíare id omne quod ad eum ex haereditate pervenit. ..Sed commoduum
partis accreescentis sine dubiopervenit adeum ex haereditate" ((BELLONUS, Ob. i loe. cit., núm. 162).

916FINESTRES, Ob. cit, cap. XI, núm. 56 a 61, pàg. 443 a 446.
917 "...guia venditor hereditatis vendidisse censendus est effecíus universi inris, quod ad ipsum ea non vendita

pervenisset: atque ita oporteí emptorem habere, quidquidvenditorisfuisset, quocumque tempore pervenerit, sive mortis
defimcti, sive aditionis, sive venditionis..." (FINESTRES, Ob. i loe. cit, núm. 58, pàg. 444).

"...quodproprium sit iurís adcrescendi in proprietate, ut partió non personae, sed reí, velut alluvio fundo,
a"crescat...qua de causa, illi qui hereditatem restituií nihil adcrescere posse contendunt per L. 83. hoc cii. Cu
consequens esse aiunt, paríem deficienlem emptori adcrescere, qui solus paríem aliam habet..." (FINESTRES, Ob. i
foe.cfr.,núm. 59, pàg. 445).

"Obiiciunt etiam nonnulli iniquitatem ex inaequalitate pretil, nam si, ex. gr. heres ex uncía institutus ius suum
Vendidisset, teneretur eodempretio totam hereditatem praestare; si reliquae undecim unciae ipsi adcrescerent: quod
fofecto iniquum est Respondeo qui hereditatem, vel paríem hereditatis emit, valde incertam rem emere; sufflcií enim
esse hereditatem L. 7. de Hered. vel act vend, quae ut lucrosa, ita & damnosa esse potest, & ut augeri accessionibus,

a & decrescere propter aes alienum ignoratum ab emptore & venditore: ideoque cum preiium constituebatiir,
re»endum est huius incertitudinis rationem habitam: & heredem cum sua causa hereditariam portionem vendidisse,

qiie emisse: & quo major adcretionis spes suit, eo maiori pretio aeslimasse: nee id minim, cum & spes
vendipossit, ut iacíus retis. L. Nam hac II. eod. tit" (FINESTRES, Ob. i loe. cit, núm. 61, pàg. 446).

a '2° Oè. cit (V-2), pàg. 516, seguint les opinions de VINNIUS, MAYNZ, MASPONS, PELLA I PORGAS (si be
Vests dos darrers autors es limitaven a fer-se ressò de l'opinió de CÀNCER en el sentit que el dret d'acréixer es
«smetia a l'hereu. Així PELLA I PORGAS (José PELLA Y PORGAS, Código Civil de Cataluña, Tomo IV, Librería

0 • "osch, Barcelona) deia que "¿Se transmite a los herederos el derecho de acrecer, o mejor dicho, la eventualidad
^ °Slbilidadde aquel derecho? Por las palabras «...Hoc quodfiieritquoquo modo evacuatuum...alliis coheredibus cum

S'ovaminepro hereditaria paríe etiam si iam defuncti sunt acquiratur» del § 10 déla tan citada L. unic. de caducis
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el que té dret eventual d'acréixer ven sapart d'herència o la tramet als hereus, juntament ven
o tramet el dit dret d'acréixer".

D'aquesta mateixa opinió era ROCA-SASTRE921, opinió que va reflectir-se en el Pr, de

Compilació de 1955 que-davant el silenci dels altres projectes oficials922- va establir a l'art. 506 3
que "Los herederos por derecho de transmisión o por substitución vulgar y los compradores de
la herencia, se aprovecharán, respectivamente, del eventual derecho de acrecer de su causante
heredero anterior o vendedor, cualquiera que sea el tiempo en que el acrecimiento tuviere lugar
a menos que el testador o el contrato de venta establecieren otra cosa".

5.1.3.- La regulació del Codi de Successions: l'acreixement aprofita l'adquirent, tret
d'estipulació en contrari. El significat de l'art. 40.3 CS

La regulació del Pr. de 1955, amb lleugeres modificacions, va passar en primer lloc a la
Compilació de I960923, i després a l'article 40.3 CS.Efectivament, el Codi de Successions -al
contrari del que han fet el Codi civil924 i altres codis europeus del segle XIX, com per exemple

tollendis aseguran los autores que se transmite a los herederos la posibilidad o eventualidad de aquel derecho", I
Francesc MASPONS ANGLASELL (Revista Jurídica de Catalunya, "Fonts de Dret català", vol. XXVIII, any XXVIII,
pàg. 529) es limità a traduir l'opinió de CÀNCER expressada a Variarum Resolutionum, part. 3, cap. 22, núm. 109 a 111
relatiu a la transmissió als hereus del dret d'acréixer.

921 Expressada a la Conferència pronunciada a la Semana Notarial de Santander, setembre de 1950, i publicada als
seus Estudiós sobre Sucesiones II, pàg. 7 a 34, sota el títol "Problemas de la venta de herència". ROCA SASTRE
afirmava que l'acreixement operava en favor del comprador. No obstant, afegia (pàg. 19 i 20) que "Sin embargo, es
recomendable que el Notario, al autorizar escrituras de venta de herencia, haga constar en ellas el pensamiento y
voluntad de las partes a este respecto, pues, a pesar del juego institucional del acrecimiento, esta materia es de Derecho
dispositivo y no coactivo, sujeta, por tanto, a la autonomia de voluntad de las partes contratantes".

922 Ni el projecte d'apèndix de 1930, ni l'Avant, de 1931, ni el Pr. 1952 no contenien cap norma al respecte,
923 Article 266.2 CDCC : "Els hereus per dret de transmissió o per substitució vulgar o per fideïcomís i els

compradors de l'herència s'aprofitaran, respectivament, del dret eventual d'acréixer de llur causant, hereu anteriora
venedor qualsevol que sigui el temps en què l'acreixement tingui lloc, fora que el causant disposés o en la venda hom
establís una altra cosa". En el projecte presentat a les Corts, l'art. 286 Pr. CDCC (el que havia de ser l'art. 266 definitiu)
no contenia aquest darrer paràgraf. Va ser a conseqüència de l'acceptació de l'esmena 97 que es va reintroduir el que era
darrer paràgraf de l'art. 506, afegint-se per la Comissió l'expressió "fideïcomís".

924 El projecte de 1851 no va tractar el tema. No obstant, GARCÍA GOYENA sí tenia clara la qüestió, en afirmar-
comentant l'art. 1464 (l'actual art. 1533 Ce), pàg. 433- que "No puede negarse que el vendedor tiene el derecho de
acrecer por su concepto y título de heredero, y que lo que se adquiere por el mencionado derecho forma una sola y
misma herencia, de modo que se hereda al mismo difunto. Si, pues, el comprador,,, debe tener «ñeque amplius, ñeque
minus quam apud heredemfuturum esset», todo lo percibido y por percibir, todos sus derechos y esperanzas, ¿con qw
razón ó socolor de justicia se le puede negar el derecho de acrecer? Alégase en contra que solo debe entenderse vendido
aquello en que se pensó al tiempo de la venta. Pero, en primer lugar, esto no es absolutamente cierto, pues que oí
venderse una finca no se piensa ciertamente en el derecho de aluvión, y sin embargo se entiende vendido porque es H«fl

calidad inherente á la propiedad, como el derecho de acrecer lo es al tííu¡o',de'heredero. En segundo lugar, el vendetta
no debió ignorar que tenia aquella esperanza ó derecho como tal heredero: si lo ignoró, padeció un error de aereen
que daña, no aprovecha: si lo supo y no lo esceptuó, tanto peor".

Tampoc ho va fer el vigent Codi civil, el que va motivar de nou una inicial diversitat d'opinions. Fins i tot pcwe'•
dir que era predominant la idea que l'acreixement pertanyia al venedor. Així, MUCIUS SCAEVOLA (Ob. cit, pàg- -*
a 332), qualifica la regla "portionisportioni, nonpersonae" corn ^"disparate enorme", i cita una sèrie de raons
defensa de la seva tesi: "Primero, que para hacer pasar of comprador la porción vacante en todos los casos,^
necesitaría suponer que se había estipulado sobre una CQsa desconocida. En segundo lugar, que no puede prestin
que el vendedor, al desprenderse de su parte, se refiera sino á lo que ya tenía; de ninguna manera á lo que igno
si podría llegar a ser suyo. Por último, que el precio fijado para la compra no tiene relación sino con lo que eso )
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el francès i l'italià925, que han guardat silenci sobre la qüestió - estableix a l'art. 40.3 que "...els

'nmediato del contrato, y se beneficiaría indebidamente al comprador adjudicándose una cosa que no había sido
relacionada con el precio". I MANRESA (Comentario al Código civil español, Tomo X, vol. I, 6a. ed., revisada per José
M« BLOCH, Reus SA, Madrid, 1969), entén igualment que, si del pacte de les parts no es desprèn altra cosa, el dret
d'acréixer correspon al venedor, ja que no és inherent a l'herència, sinó a la qualitat d'hereu :. "...el derecho de acrecer
aue corresponde al heredero no tiene, sin duda alguna, el carácter de emolumento, beneficio aprovecho de la herencia;
no es nada accesorio de la herencia, sino del heredero, lo cual es cosa muy distinta. No se trata, por ejemplo, de una
finca o de un derecho más que forme parte del haber hereditario y del cual no se tuviese noticia, sino de algo que
corresponde al heredero mismo; y como dentro de la universalidad, si bien tiene legítima cabida todo lo que a la
herencia pertenece, no cabe, sin embargo, lo que es personal del heredero, de aquí que entendamos que el derecho de
acrecer nacido con posterioridad al hecho de la venta, no debe estimarse incluido en la transmisión".

No obstant, actualment és clarament majoritària la doctrina favorable a atribuir al comprador l'increment que
la quota de l'hereu ha experimentat per acreixement, si del pacte no es dedueix altra cosa. Defensant aquesta tesi, poden
citar-se els següents autors:
-Gabriel GARCÍA CANTERO, Comentarios al Código civil y Compilacionesf orales, Tomo 19,2a. ed, Editorial Revista
de Derecho Privado, pàg. 743, qui entén que, si no hi ha voluntat en contrari de les parts, per aplicació de la regla
"accesorium sequitur principale" l'acreixement correspondrà al comprador, en tractar-se d'un increment de la quota
originària, i no d'una nova delació.
• Manuel ALBALADEJO GARCÍA, "La enajenación de la herencia en el Derecho español", Revista de Derecho
Privado, 1978, pàg. 7, després de reconèixer, com fa la totalitat de la doctrina, que tot depèn del que s'hagi pactat en el
contracte de venda d'herència, quan res s'hagi establert sobre aquesta qüestió, ni tampoc es pugui deduir de la
interpretació del contracte, l'acreixement correspondrà al comprador, "ya que el vendedor enajenó la herencia que le
correspondía, y la porción acrecida o el legado absorbido forman parte de aquélla y no los recibe en otro concepto, no
siendo el caso sustancialmente diferente del de haber vendido una herencia que luego se descubre que tiene más bienes
de los que se pensaba. Por si los tiene, debe ser precavido el vendedor, y en caso de no establecer que si los hay quedan
excluidos, habrá de entregarlos también..."',
• Fernando PANTALEÓN PRIETO, Comentario del Código civil cit, Tomo 2, pàg. 1036: "En la duda sobre cuál haya
sido la voluntad de las partes al respecto, corresponderán al comprador los incrementos que, con posterioridad al
momento de la venta, experimente la herencia o porción hereditaria vendida por acrecimiento de porciones vacantes..."
• DÍEZ PICAZO I GULLÓN BALLESTEROS, Sistema de Derecho Civil, Vol. IV, Tecnos, 1994, pàg. 561: "Si con
posterioridad a la enajenación de la cuota hereditaria se diera el acrecimiento, el beneficiado debe ser el comprador
}'no elcoheredero vendedor, puesto que partimos de la base de que en el llamado derecho de acrecer no hay una nueva
delación que se ofrece al coheredero para que acepte o repudie la cuota que ha quedado vacante, sino que el
acrecimiento es automático, y no significa más que el ensanchamiento de la cuota de aquél que se encontraba
comprimida por el derecho de los demás".
' I, finalment, Antonio DE LA ESPERANZA MARTÍNEZ- RADIO, "Apuntes en tema de enajenación de herencia",
Kevisla de Derecho Privado, 1967, pàg. 392 i 393, dóna fins a 10 arguments per seguir aquesta posició, entre els quals
Nem destacar els següents:
Ir. La cessió de la quota hereditària produeix plens efectes entre les parts, de manera que tot el contingut econòmic que
tenia el cedent es transmet als cessionaris.
«t. La tesi en sentit contrari de LACRUZ sembla que no pugui aplicar-se en el cas de premoriència ni al d'indignitat,
J* que des de la mort del causant la quota ja neix acrescuda, i no sembla aconsellable donar un tracte diferent a la
fcpudiació i a les altres dues causes del dret d'acréixer.

r- No hi ha una nova vocació, sinó que es tracta de la mateixa vocació solidària.
, "° es tracta d'una titularitat nova, sinó d'una ampliació d'una titularitat elàstica.
'• No hi ha dues herències, sinó una de sola.

• No cal una nova acceptació de la part que acreix.
*•' al·lega també finalment l'esmentada opinió de GARCÍA GOYENA, i l'art. 265 de la CDCC.

Ni el Codi de 1865, ni tampoc els actuals arts. 1542 a 1547 del Codi de 1942 diuen res sobre la qüestió. Dins la
^trina italiana SCOGNAMIGLIO (Ob. cit., pàg. 209 i s.) apunta vàries posicions:

cr a «n sector de la doctrina la quota vacant 'correspon al cessionari perquè l'acreixement té lloc "ipso iure", amb
pendencia de l'adquisició que es fa de la mateixa quota.

a uns altres autors, l'acreixement té lloc en favor del cohereu, en base a la consideració que l'acreixement depèn
^ satnent de la qualitat d'hereu. Ara bé, dins d'aquests hi ha diferents posicions. Per a uns, si bé l'acreixement opera
(| ,or °e ''hereu, aquest està obligat a cedir-ne el resultat (és a dir, a transmetre això al cessionari). I segons uns altres,
;om 6reU P0t retemr Ia porció acrescuda, ja que no es pot presumir que aquesta porció acrescuda s'havia volgut

endre en la cessió de la quota, i perquè la porció vacant que acreix no és part d'aquella quota originària que es va
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adquirents de l'herència s'aprofiten...del dret eventual d'acréixer de llur...transmitent, qualsevol
que sigui el temps en què l'acreixement tingui lloc, fora el cas que...en el títol de transmissió hom
estableixi una altra cosa"926. Per tant, el precepte estableix que l'acreixement aprofita l'adquirent
(sigui per negoci entre vius o per causa de mort), si no hi ha pacte o estipulació en contrari.

La norma el que vol dir és que quan l'hereu ven l'herència pot estar venent la quota de
participació hipotètica o l'efectiva. Tot dependrà del que s'hagi establert en el contracte. Aquest
pacte pot ser tàcit, com per exemple si s'enumeren les coses que integren l'herència. Si res
s'especifica, s'entendrà que ven la quota de participació efectiva.

5.1.3.1.-La vigència del principi d'autonomia de la voluntat
L'atribució de la porció acrescuda en cas de transmissió de l'herència es regeix en primer

lloc pel principi d'autonomia de la voluntat. Les parts, en el títol transmissiu, poden regular la
destinació de la porció acrescuda, establint que aprofiti al comprador o al venedor, i, si així ho
desitgen, poden pactar qualsevol modalitat, com per exemple un dret d'opció en favor del
comprador.

ALBALADEJO planteja el cas que hagi estat el testador el qui hagi disposat que, en cas
de venda d'una herència o quota d'ella per part de l'hereu, aquesta venda no comprengui la porció
acrescuda927. Aleshores, si es procedís a la venda, s'alteraria la regla general, de manera que
l'acreixement quedaria per a l'hereu. Es basava ALBALADEJO en el tenor literal de l'art. 266.2
CDCC, l'equivalent a l'actual art. 40.3 CS. Però nosaltres entenem que quan es preveu en l'art.
40.3 CS que "el causant hagi disposat una altra cosa", no s'està referint al cas de venda o
transmissió d'herència, sinó als casos previstos en l'incís inicial del precepte: quan l'herència vagi
al substitut vulgar, als transmissaris o al fideïcomissari. Així ho prova el fet que el precepte

transmetre, sinó que és part del tot al qual cada hereu està cridat.
- SCOGNAMIGLIO entén que es tracta d'una qüestió d'interpretació de la voluntat de les parts. Cal veure si les parts
cedien únicament la quota, o la sencera porció hereditària. En el primer cas, l'acreixement operaria en favor del cedent,
En el segon, aquesta cessió comprendria el dret d'acréixer.

926 Actualment la qüestió ja ve ressolta en diversos cossos legals. Podem posar com a exemple dos Codis que donen
solucions diverses al problema. Així, mentre el Codi Civil de Colòmbia en el seu art. 1968.3 estableix que "Cediéndose
una cuota hereditaria se entenderá cederse al mismo tiempo las cuotas hereditarias que por el derecho de acrecer
sobrevengan a ella, salvo que se haya estipulado otra cosa"; el Codi Civil Portuguès preveu a l'art. 2125.2 que "Aparte
hereditaria devolvida ao alienante, depois da alienaçao, em conseqüència de'fideicomisso ou do direito de acrescer,
presume-se excluida da disposiçao". ,.'i"

Cal fer notar que aquests preceptes no es troben en seu de dret d'acréixer, com succeeix en el Dret català, sino
en un primer cas dins una secció dedicada al dret a l'herència, i en l'altra efi la que fa referència a l'alienació d'herència.

En l'àmbit espanyol cal fer esment de la Compilació de Navarra, que diu a la Ley 328, apartat segon que.
"Salvo pacto en contrario : Se comprenderán en la cesión el dinero o los bienesjque sustituyeron por subrogación a ¡o
que el cedente hubiere enajenado y los frutos percibidos; asimismo, los incrementos por derecho de acrecer".

927 Comentarios al Código civil y Compilaciones f or ales... cit/, tomó 29.3, pàg. 435: "Pero es claro que también e
causante pudo disponer que en caso de venta de la herencia,^ de su cuota por el heredero, la venta no alcanzas?
acrecimiento. Entonces, aunque nada impide al heredero vender también la parte acrecida (porque la enajenación
basa en su voluntad, y no en la del causante), pienso que para que la venta alcance a ésta, debe establecerse asi en e

pues, si no, se la debe entender reducida a la parte heredada inicialmente".
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separi "causant ho hagi disposat, o en el títol de la transmissió hom estableixi una altra cosa".
k més, si s'admetés la posició d'ALBALADEJO, la previsió del testador estaria sempre
subordinada a l'arbitri dels contractants, ja que aquests podrien pactar expressament que la venda
abastés la porció acrescuda (o, en altre cas, realitzar una posterior transmissió separada de la
porció que acreix).

Així doncs, entenem que la previsió del causant només podrà tenir virtualitat quan no
pugui intervenir la voluntat de l'hereu (quan operi la substitució vulgar, quan actuí el dret de
transmissió, en què no hi ha hagut una prèvia adquisició de l'herència i per tant l'hereu res pot
establir, o en el fideïcomís, en què és el propi causant qui l'imposa i per tant qui assenyalarà els
béns que en formaran part), però no en canvi quan hi hagi hagut una adquisició per part de
l'hereu, cas en què serà ell qui podrà establir o pactar el règim jurídic que estimi adient.

Es planteja la qüestió de si, en el cas que s'hagi pactat que l'acreixement no aprofitarà
l'adquirent, s'admet una venda separada de l'«eventual dret d'acréixer». Entenem que no existeix
impediment legal, podent-se configurar l'operació com un contracte aleatori en què
l'aconteixement incert consistiria en què es donessin els pressupòsits necessaris perquè operés
l'acreixement, o bé com un contracte condicionat a l'actuació del dret d'acréixer.

5.1.3.2.- El règim subsidiari: l'acreixement aprofitarà a l'adquirent
Si res s'estableix en el títol transmissiu, l'art. 40.3 CS preveu que l'acreixement aprofitarà

l'adquirent.

5.1.3.2.1.- El fonament del precepte
Cal qüestionar-se quina ha estat la raó que fonamenta la regla de l'art. 40.3 CS. Com s'ha

vist, al llarg de la tradició jurídica s'han donat arguments en favor de diferents possibilitats. En
favor de la tesi segons la qual l'acreixement aprofita al venedor, s'ha al·legat -entre d'altres raons-
que l'acreixement està lligat a la qualitat d'hereu, i no a la propietat de la quota hereditària. I com
a suport de l'opinió contrària s'ha citat que l'acreixement suposa una simple ampliació de la quota
originària, de manera que, d'acord amb la regla "portio portioni adcrescit, non personae",
s entendrà que en transmetre's la porció originària es comprèn també el que acreix.

L'art. 40.3 CS ha establert que l'acreixement aprofita l'adquirent. Les raons que justifiquen
e' precepte entenem que són vàries:
"'a.- La raó fonamental entenem que és la configuració de l'acreixement no com una nova delació
Ocom l'adquisició d'una quota aliena, sinó com la concreció de l'objecte sobre el que recau l'única
^lació. Quan es transmet una quota d'herència s'està transmetent (si algun dels cohereus encara
n° na acceptat) una quota de quantia indeterminada. Si no es diu res, la transmissió es referirà
"° a la quota de participació hipotètica, sinó a la quota de participació efectiva. Es a dir, es
Parteix de la base que si no s'especifica el contrari no s'ha de separar entre la quota de participació
^ ectrva i la quota d'acreixement, sinó que l'objecte és únic: la quota de participació efectiva, que

e' que es transmet. Ara bé, res impedirà, lògicament, el pacte en contrari.
* ®-~ La regla de l'art. 40.3 CS es correspon amb la que estableix la irrenunciabilitat de
acreixernent (art. 38.4 CS). Si se seguís la solució contrària, és a dir, si l'hereu pogués acceptar
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la quota d'herència deferida al seu favor i repudiar la que li acreixeria, no es podría mantenir el
criteri de l'article 40.3 CS, sinó que s'hauria d'adoptar el contrari, ja que a part del fet que això
implicaria una separació entre quota obtinguda directament i quota acrescuda, la sirrm]e

repudiació de l'hereu burlaria la previsió legal, de manera que ja no el pacte entre les parts, sinó
la voluntat unilateral de l'hereu, bastaria per destruir la norma legal i, fins i tot, el propi pacte
entre adquirent i transmitent. És a dir, malgrat que la Llei establís que la venda comprendria la
porció acrescuda, i tot i que els contractants en el títol de transmissió preveiessin això
expressament, l'hereu podria deixar sense efecte aquesta previsió legal o aquest pacte si repudiés
l'acreixement. Recordem que aquesta facultat (la d'acceptar o renunciar l'acreixement) li seguiria
corresponent a ell, que conserva el títol d'hereu i només transmet el contingut econòmic d'aquest
títol928.
-3a.-1 també enllaça amb el caràcter retroactiu de l'acreixement. Si aquest té lloc no quan es
produeix la vacant, sinó en el moment de la delació en favor de l'hereu que acreix, aquest
acreixement ja existia en el moment en què es va produir la transmissió, i per tant és lògic que
aprofiti l'adquirent.

5.1.3.2.2.- L'extensió de la norma a qualsevol transmissió, sigui entre vius o per causa de
mort

L'art. 266 CDCC, seguint l'art. 506.3 del Pr. de 1955, contemplava com a únic cas
possible de transmissió de l'herència el que es feia per compra-venda, establint que l'acreixement
aprofitaria al comprador. Aquesta estretesa havia estat criticada per ALBALADEJO929, qui ja
afirmava que, malgrat que en el text legal es parlava de venda, també es comprenien els supòsits
de dació en pagament, permuta, donació, adquisició en virtut de drets reals d'adquisició, i altres
alienacions, ja que el fonament era el mateix.

L'art. 40.3 CS podem dir que s'ha fet ressò d'aquesta opinió, de manera queja no es parla
de "comprador", "venedor" i "venda", sinó d'"adquirents", "transmitent" i "transmissió". Per tant,
si en el títol traslatiu no s'expressa el contrari, en qualsevol transmissió d'herència o de quota
hereditària l'acreixement aprofitarà l'adquirent, tant si adquireix per venda com per qualsevol
altre títol traslatiu del domini.

Aquest títol tant pot ser onerós com lucratiu, entre vius com per causa de mort.
Efectivament, també està inclosa la transmissió per via hereditària -que no ve referida en l'incís
inicial de l'article 40.3 CS, que preveu una sèrie de supòsits en què no hi ha hagut acceptació í,
per tant, no s'ha adquirit el títol d'hereu930-. Quan l'hereu hagi acceptat la seva quota d'herència
i, després de la seva mort, un dels cohereus repudiï, donant Jloc a l'acreixement, aquest aprofitarà
als seus hereus (als hereus de qui ha mort) tant als testamentaris com, en el seu defecte, als
legals), ja que el que forma part de l'herència no és la quota" de participació hipotètica, sinó

928 Ara bé, potser es podria aplicar la teoria de la prohibició del frau a la lleif i l'adquirent podria demanar al jutge qu«
l'autoritzés a acceptar la porció acrescuda en nom del renunciant, i els efectes serien l'adquisició econòmica d'aques
part, no l'adquisició del títol d'hereu. Això sí que es podria prodtiir en els llegats, en què l'acreixement és renunciab e.
art. 42.2 CS.

929 ALBALADEJO, Ob. cit., pàg. 435 i 436.
930 Quan actuí el dret de transmissió o la substitució vulgar o fideïcomissària.
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«efectiva, que encara no s'ha concretat en el moment de la mort931.

g j 3,2.3.- L'acreixement aprofitarà l'adquirent qualsevol que sigui el temps en què tingui

lloc
L'acreixement aprofitarà a l'adquirent -així com als hereus per dret de transmissió,

substitució vulgar o fideïcomís- qualsevol que sigui el temps en què tingui lloc, d'acord amb l'art.
40.3 CS, és a dir, tant si es produeix abans com després de la transmissió.
a) Si té lloc abans, aquesta circumstància ja s'haurà tingut en compte pels contractants a l'hora
de fixar el preu, ja que l'objecte del contracte està clar en principi: tant la porció originària com
l'acrescuda (sens perjudici de possibles posteriors acreixements). Per tant, ja no s'arriba a
plantejar el problema.
b) Però si l'acreixement es produeix amb posterioritat a la transmissió, freqüentment no s'haurà
tingut en compte a l'hora de fixar el preu o contraprestació, el que pot originar una desproporció
entre les prestacions de les parts a conseqüència d'aquesta "inesperada" variació (generalment
serà un increment, però també podria ser una disminució932) que experimenta la quota adquirida.
Aleshores es planteja la qüestió de si seria possible una rescissió o modificació del contracte.
Entenem que no, ja que la incertesa de l'acreixement ("eventual dret") confereix una certa nota
d'aletorietat al contracte933, nota que s'hauria d'haver tingut en compte a l'hora de fixar el preu.
La quota de participació efectiva, mentre no s'ha produït l'acceptació de tots els cohereus, no se
sap. A més, si es vol eliminar l'aletorietat es podria pactar que l'acreixement no aprofités al
comprador, o preveure una modificació del preu per al cas que efectivament es produeixi
l'acreixement.

En definitiva, no es pot parlar d'un error en l'objecte del contracte, sinó simplement de
la seva naturalesa incerta. I tampoc, en el cas de lesió per al venedor, es podria exercitar l'acció
rescissòria per lesió "ultradimidium" dels arts. 321 a 325 CDCC, a conseqüència del caràcter
mobiliari del bé transmès (el dret a l'herència).

Així ho afirmà CÀNCER (Ob. i loc. c/í., núm. 109 a 1 1.1): "An ins accrescendi adhaeredes transmittatur? Dic,
(luodsic.,.Quodadeò est venim, ut licet ius substitutions non transmittatur adhaeredes. ..Si tamen sit coniimctum cum
""*e Qccrescendi, transmittatur. ..Super quo libet advertere, quod ad hoc ut institutio conditionalis, seu substitutio iimcta
™» hire accrescendi, transmittatur adhaeredes, requiritur, quòdnonsitaliuscokaeres, nec substitutus..." Luis PUIG
fERRlOL, Encarna ROCA TRÍAS, a Fundamentos del Derecho civil de Cataluña, Tomo III, vol. 1°, Bosch, casa
•«itorial, Barcelona, 1979, pàg. 114, també ho afirmen així : "El incremento que comporta el derecho de acrecer es
Qnsmisible a los herederos del beneficiado si fallece después de haber aceptado la herencia". I així s'establia

xPressament a Digest 38.16.9 : "Si expluribus legitimus heredibus quídam omiserint adire hereditatem, vel marte, vel
V a alia ratione impeditifuerint, quominus adeant, reliquis, quiadierint, accrescit illorum portio, et licet decesserint,
" eqiiam accresceret, hoc ius ad heredes eorum pertinet. ..",

'"nyuan la quota d'acreixement sigui "deficitària", tal com en un altre lloc hem apuntat.
«Jo., ,

djii M be no estem davant d'un contracte aleatori. DE LA ESPERANZA MARTINEZ RADIO (Ob. cit. , pàg, 3 85 i 3 86)
We aún cuando hay aquí una intervención del azar más marcada que en una compraventa ordinaria, no es bastante

ç a *-'asíftcar. este contrato entre los aleatorios en el sentido de los artículos 1. 790 y siguientes. El «aleas» no es aquí
iti' ° >nay°r 1ue en cualquier caso de venta alzada o en globo y su efecto se reduce a la aplicación de la regla del
Cui ° '-532, que es precisamente un seguro contra el azar, ya que permite reclamar cuando por evicción (u otra

Semejaníe, acaso también por la aparición de deudas imprevistas) el caudal disminuye en más de la mitad".

323

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



5.2.- L'acreixement aprofita als hereus per dret de transmissió, per substitució vulgar
dret de representació en la successió testamentària, i als fideïcomissaris

L'art. 40.3 CS, juntament amb el cas en què l'instituït (que tindria dret a l'acreixement)
arriba a ésser hereu i aliena l'herència, contempla també el cas en què aquell és fiduciari i es
produeix la delació fideïcomissària, així com els supòsits en què no s'arriba a ser hereu i actua
la substitució vulgar o el dret de transmissió,als que cal afegir el dret de representació en la
successió testamentària. En aquests casos, l'acreixement aprofitarà al fideïcomissari, al substitut
als transmissaris i als representants. Seria el cas, per exemple, que nomenant-se hereus A, B i C
A morís sense haver acceptat ni repudiat l'herència. En aquest cas no operaria el dret d'acréixer
en favor de B i C, sinó el "ius transmissionis" en favor els hereus d'A. Si posteriorment C
repudiés, la seva porció acreixeria a B (si hagués acceptat l'herència) i als hereus d'A.

Observem com en els supòsits mencionats la solució donada pel Codi de Successions és
molt menys pol·lèmica que en el cas de venda d'herència ja que no concorren transmitent (hereu)
i adquirent (successors a títol universal o particular, entre vius o per causa de mort), sinó que la
qualitat d'hereu la tenen el transmissari, el substitut, els representants, i també el
fideïcomissari934; és a dir, van unides la qualitat d'hereu i la titularitat de la quota hereditària.

I, per altra banda, cal tenir en compte, com s'ha dit, que és possible que el causant hagi
alterat la norma legal, preveient una altra destinació per a la porció vacant, per exemple dient que
l'acreixement no aprofiti a aquells sinó únicament als cohereus "directes".

5.2.1.- L'acreixement en favor del transmissari
El transmissari ocupa, respecte a l'herència del primer causant, la posició que tenia el

transmitent -és la mateixa crida al mateix objecte-, de manera que, sempre que accepti l'herència
del transmitent, pot acceptar o repudiar l'herència del primer causant. Si accepta, no únicament
podrà adquirir la quota deixada directament al seu causant, sinó que, a l'igual que faria aquest,
prendrà sense necessitat de cap nou acte d'acceptació la porció acrescuda935.

En aquest cas, la disposició del primer causant ordenant que no tingui lloc l'acreixement
en favor del transmissari, si bé teòricament és possible, tindrà un caràcter molt excepcional.
Resultaria realment estrany que el causant, preveient el supòsit que un dels seus hereus morís
sense haver acceptat ni repudiat, no regulés la destinació de la porció deferida directament, sinó
únicament de la que eventualment li correspongués per acreixement. Malgrat això, si es donés
aquesta previsió, podria fer-se de dues formes, positiva o negativa. En el primer cas -quan el
testador assenyalés els destinataris de la porció vacant- no faria altra cosa que ordenar una
substitució vulgar als cohereus del transmitent. I si la fes en forma negativa -limitant-se a
prohibir l'acreixement en favor dels transmissaris- aquesta prohibició produiria el mateix efecte
que si el testador hagués prohibit l'acreixement en favor del' transmitent, i implicaria, a
conseqüència de la vigència del principi "nemo por parte", una,substitució vulgar tàcita en favor
de la resta de cohereus. I si no hi hagués més cohereus, la prohibició quedaria inoperant.

934 Si bé el fideïcomissari podrà ser que concorri amb el fíduciasi. -^
935 Com assenyala MEZQUITA DEL CACHO, Ob. cií.ypàg. 143, "...aunque esta «iustransmisión» u~, {

impidiéndolo, iodo derecho de acrecer de los coherederos 'del fallecido, a tenor del 38,111, en cambio, el even
derecho de acrecer del transmisor respecto a los demás se traslada intacto a los transmisarios; y no,
confusamente indica el precepto, como un simple «aprovechamiento»".
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£2.2.- L'acreixement aprofita al substitut vulgar
Si el testador ha nomenat un substitut vulgar a un dels cohereus, si aquest no arriba a ser-

ho aquell farà seva no tan sols la quota assignada a l'hereu directe, sinó també la que
eventualment li pogués correspondre per dret d'acréixer936. Mentre la crida al transmissari
suposava la mateixa crida al mateix objecte, el substitut vulgar té una crida diferent al mateix
objecte (art. 167 CS) i amb el mateix contingut (art. 170 CS). Per tant, la coincidència entre tots
dos supòsits es troba en la identitat de l'objecte i el contingut de la crida. I la diferència es troba
en el fet que la substitució suposa una nova crida, crida que serà feta en moltes ocasions pel
testador de manera expressa, per la qual cosa podrà ser més freqüent l'exclusió de l'acreixement
per part del testador, ja que aquest ja realitza una declaració de voluntat, i pot preveure que el
substitut només ho sigui en la porció originària, i no en la porció acrescuda, de manera que si no
hi ha previsió expressa en altre sentit operarà l'acreixement en favor dels altres coinstituïts.

L'acreixement aprofitarà al substitut vulgar tant si la substitució és expressa com tàcita.
Així, per exemple, en el cas de l'art. 38.3 CS, si el fïduciari no arriba a ésser hereu, és cridat el
fídeïcomissari com a substitut vulgar, i a ell aprofitarà l'acreixement que correspondria al
fiduciari substituït.

5,2.3.- El fídeïcomissari s'aprofita de l'eventual dret d'acréixer que correspondria al
fiduciari

L'art. 40.3 CS assenyala que els «hereus... per fideïcomís...s'aprofiten...del dret eventual
d'acréixer de llur ...hereu anterior*?37. El precepte es refereix al cas que el fiduciari hagi estat
cridat conjuntament amb altres hereus i algun d'aquests no arribi a ésser-ho. Aquesta "vacant
personal" aprofitarà al fideïcomissari, tant si té lloc abans de la delació fideïcomissària com
després.
a) Si la vacant i l'acreixement s'ha produït abans de la delació fideïcomissària, aquest acreixement
aprofita en primer lloc al fiduciari i després al fideïcomissari. Així ho preveu l'art. 203.1 CS
estableix que "EIfideïcomís imposat a un cohereu o col·legatari no s'estén a la quota d'herència

BELLONUS (Ob. cit., cap. VII, quaestio LXVIII) assenyalà que el substitut vulgar tenia dret a l'acreixement, ja
pe s'entenia que s'havia subrogat en el lloc de l'instituït, i per tant el substituïa en tots els drets i qualitats que tenia
' instituït. Deia BELLONUS (Ob. i ¡oc. cit, núm. 1 a 5) que "Si testator duos instituat haeredes & uní eomm vulgariter
a»um substituat, & is, cuifacta est substitutiu, repudiet suam portionem, vel aliter ab ea excludatur, jïet locus substituto,

slc portio exclusi transferetur in successorem, nonproprium ipsius, sedalienum, scilicet, quia vulgariter substitutos
Mcedit testatori, non ei, cui substiíutus est... In hoc igitur casu, si quaeramus, an in huiusmodi subsiitutum transferatur
"flw ius accrescendi respectu portionis alternis cohaeredis, postea deficiens, constat, haud dubiè transferri. . . guia, cum
°c ¡us sit reale, consequens est, ui debeat segui rem, & ad omnes transiré, in quos ipsa portio principalis
asJei'ltir,,.Denique, cum sitbstitutus subrogetur in locum instiíuti...debet per consequeníias eodem, quo Ule, censen
t-ynde, quemadmodum institutus habuisset ius accrescendi, si suam portionem agnovisset, ita etiam idhabere debet

s. Quamobrem dicimus, substitutionem censen factam cum omnibus iuribus, & qualitatibus instituto
t<HnPetentibus..."

nii
d hr, menci° al fideïcomís no es trobava ni en el Projecte de 1955 (art. 506.3), ni tampoc en els successius textos
(
 ra*s Per la Comissió, que varen suprimir el segon i tercer incís de l'art. 506 Pr. 1955. En conseqüència, tampoc hi

Pf /* e' 'ext del Projecte que es va presentar a les Corts. Arran de l'esmena 97 es va reintroduir el que era l'art. 506.3
," "> afegint-se al precepte l'expressió "o por fideicomiso" (art. 286.2 del text elaborat per la Comissió), que va

Sara ser l'art. 266.2 CDCC.
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o el llegat obtinguts per substitució vulgar, però sí als que obtingut per dret d'acréixer".
b) I si la vacant i l'acreixement tenen lloc després de la delació fideïcomissària, l'acreixement
aprofitarà al fideïcomissari, que és el supòsit al que es refereix l'art. 40.3 CS.

5.2.4.- L'estirp del premort s'aprofita de l'eventual dret d'acréixer que li correspondria
Finalment, i tot i que el Codi de Successions no ho digui expressament, l'acreixement

aprofitarà l'estirp del premort que és cridada en virtut de l'art. 144 CS. Efectivament, si es donen
els requisits de l'art. 144 CS, l'estirp del premort no solament farà seva la quota que corresponia
directament al "representat", sinó també la que eventualment li pogués correspondre per dret
d'acréixer.

6.- CONCLUSIÓ
La majoria d'efectes de l'acreixement d'acord amb la regulació del Codi de Successions

es corresponen amb el concepte que hem donat d'acreixement. La seva retroactivitat, el seu
caràcter necessari, l'actuació "ipso iure" i de manera proporcional, i el fet que aprofiti l'adquirent,
s'ajusten a la idea d'acreixement basat en l'existència d'una única delació a un mateix objecte,

No obstant, en alguns preceptes del Codi de Successions sembla present la idea de
l'acreixement com l'adquisició d'una quota aliena:
- l'esmentada norma de la subsistència de les càrregues no personalíssimes imposades
determinadament a l'hereu que falti (art. 40.1 CS), precepte que hem justificat afirmant que es
tractava d'una substitució "ex lege" en el compliment de la càrrega, i no una conseqüència de la
idea segons la qual les càrregues segueixen la porció;
- l'art. 38.4 CS: "L'hereu que accepta la quota d'herència que li correspon directament adquireix
la que acreix a favor seu", contraposant "adquisició directa" i adquisició per via del dret
d'acréixer; l'art. 203.1 CS, com a obtenció d'una quota hereditària que incrementa l'extensió de
la quota originària: "El fideïcomís imposat a un cohereu o col·legatari no s'estén a la qwla
d'herència o el llegat obtinguts.per substitució vulgar, però sí als que ha obtingut per dret
d'acréixer"; o l'art. 279.1 CS, també com a obtenció d'un valor patrimonial que farà seu l'hereu
i que s'haurà d'imputar a la seva f alcí dia: "Ha d'ésser imputat a lafalcídia de l'hereu o del
cohereu respectiu tot el que,..correspondria sense lafalcídia fer pròpiament seu en la successió
a l'hereu o al cohereu, incloent-hi el que s'obtingui en l'herència per via de substitució vulgar
o dret d'acréixer..." En aquests preceptes és present la'idea de l'acreixement com a "via
d'adquisició". J
- i, sobretot, l'art. 42.2.II CS, que estableix la renunciabilitat del dret d'acréixer en els llegats.

, , , . . " )
Es pot afirmar, per tant, que el Codi de Successions no segueix rígidament totes les

repercussions que es deriven de la concepció de l'acreixement; com la conseqüència de la crida
a la totalitat de l'únic objecte, sinó que flexibilitza el dit concepte.
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Secció segona: EL REGIM ESPECIAL:
L'ACREIXEMENT PER CONJUNCIÓ EN

ALTRES TÍTOLS SUCCESSORIS
VOLUNTARIS

Una vegada s'ha analitzat l'acreixement per conjunció entre hereus voluntaris, en aquesta
secció es farà referència a l'acreixement en altres títol successoris d'origen voluntari, que es
regirà, juntament amb les regles específiques, pel règim dels arts. 38 a 40 CS, en la mesura que
ho permeti la seva pròpia naturalesa. Concretament es tractarà:
a) En el capítol sisè, de l'acreixement en els llegats (art.42.1-4 CS), en el qual es posarà especial
èmfasi en les especialitats que presenta envers l'acreixement hereditari.
b) En el capítol setè, de l'acreixement en els fideicomisos (art. 42.5 CS), assenyalant a qui
aprofita la falta d'un dels fiduciaris o íïdeïcomissaris conjuntament cridatS.
c) I en el capítol vuitè es farà referència a l'acreixement entre hereus contractuals, assenyalament
en quines modalitats d'heretament i en quines circumstàncies es produeix l'acreixement
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Capítol sisè: L'ACREIXEMENT EN ELS LLEGATS

L'art. 42 CS tracta de l'acreixement "entre els legataris cridats ensems a un mateix
lligat"- Després d'establir unes breus i concretes regles específiques, el seu apartat quart es remet

¡es normes de l'acreixement en l'herència testamentària "en tot allò permès per la seva
naturalesa específica".-

Però malgrat aquesta assimilació, no es pot desconèixer que existeixen importants
diferències entre l'herència i el llegat que forçosament repercutiran en el règim de l'acreixement:
.El caràcter universal de l'herència (art. 1.1 CS), enfront la singularitat dels llegats. L'herència
és única, mentre que pot haver-hi una multiplicitat de coses que la integren i que poden ser
objecte d'un llegat. Això podrà motivar que cridant-se simultàniament a un mateix objecte a
vàries persones (supòsit de fet que pot donar lloc a l'acreixement), sigui factible l'atribució de la
mateixa cosa (si és fungible) o el seu valor (si no ho és) a cadascuna d'elles, de manera que la
concurrència dels legataris no implicaria la repartició de la cosa entre ells, sinó la "multiplicatio"
de l'objecte, cosa que no és possible en l'herència, que com diem és única.
• Que el llegat constitueix una càrrega (art. 27.1 CS, entre d'altres) i per tant en cas de vacancia
una possibilitat a considerar seria l'extinció -total o parcial- de la càrrega. L'acreixement entre
legataris, a diferència de l'acreixement hereditari (entès en sentit ampli, incloent l'increment
hereditari) no és necessari, ja que no ve imposat pel principi "nenio pro parte". Per això, és
possible l'alliberament parcial del gravamen, de manera que la vacant podria aprofitar al subjecte
gravat. El que la vacant aprofiti als col·legataris o al subjecte gravat dependrà de la voluntat del
testador, però els principis successoris no imposen una determinada solució. ,
• El caràcter facultatiu de l'acreixement entre legataris (art. 42.2.II.pr. CS), que contrasta amb el
caràcter forçós de l'acreixement hereditari (art. 38.4 CS). Aquesta possibilitat de renúncia a
l'acreixement per part dels col·legataris fa trontollar, com més endavant veurem, la configuració
de l'acreixement com una crida simultània a la totalitat d'un únic objecte.
• La diversitat de classes de llegats i de drets que poden ser objecte del llegat, el que dóna lloc
a una sèrie d'especialitats en determinats llegats, com per exemple el llegat d'usdefruit.

Aquestes diferències justifiquen un estudi separat de l'acreixement en els llegats, en el
qual es posarà especial èmfasi en les seves especialitats envers l'acreixement en l'herència. Per
això, tractarem d'evitar la reiteració de conceptes que ja hagin estat prèviament exposats.

1·- LA POSSIBILITAT QUE HI HAGI ACREIXEMENT ENTRE LEGATARIS
La crida conjunta que dóna lloc a l'acreixement entre cohereus també pot donar origen,

°8icarnent, a l'acreixement entre col·legataris. Així, per exemple, quan es diu que "Llego la casa
s meus dos fills", existeix una conjunció en la "cosa" i en les "paraules" (conjunció "re et

Verois") que possibilitarà que si algun dels fills no vol o no pot adquirir la seva porció del llegat,
Westa acreixerà al conjuntament cridat (art. 42.1 CS, sempre que, naturalment, no hi hagi una

«lació preferent).
Quan la conjunció és "re et verbis" o "verbis tantum", la designació de parts o ja se

reentén o ja ve disposada expressament per part del testador, de manera que es veu clara la
del testador dirigida a què l'objecte del llegat es "reparteixi" entre els concurrents.

Ara bé, quan la conjunció és "re tantum", és a dir, quan la mateixa cosa és llegada a
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diferents persones en clàusules diferents, la crida a la totalitat és tan evident com el fet ¿e j
impossibilitat que aquesta crida a la totalitat es faci efectiva quan concorrin tots els cridats, ï>e

això, juntament amb la divisió de l'objecte en cas de concurrència (de manera que la n

concurrència donaria lloc a l'acreixement o, com deia la doctrina clàssica, al "no decreixement"^
cal considerar altres possibilitats, d'acord amb la presumible voluntat del testador:
a) Una primera possibilitat seria entendre que el testador, amb la disposició posterior, ha revocat
l'anterior, d'igual manera que succeiria si les disposicions es fessin en testaments diferents. La
doctrina clàssica entenia que aquesta revocació tenia lloc únicament quan a un legatari se li
deixava tota la cosa i a l'altra part de la mateixa cosa938, solució que entenem aplicable al Codi
de Successions .

b) I una segona possibilitat seria considerar que el testador vol que tots els legataris rebin tota la
utilitat del llegat, de manera que quan l'objecte del llegat sigui no fungible, un rebrà la cosa
llegada i l'altre l'estimació. Aquesta possibilitat existeix en els llegats, però no en l'herència,
Efectivament, en els llegats la naturalesa de l'objecte motiva una important diferència respecte
a l'herència. Mentre aquesta és universal, única, "abstracta", no fungible, i constitueix quelcom
més que la suma de coses singulars que la integren, els llegats són generalment coses singulars
i concretes que permeten la seva "multiplicatio" si són fungibles, o la substitució pel seu valor
si no ho són. Això motiva que quan una mateixa cosa es llegui a vàries persones, segons com
s'hagi fet la disposició pugui pensar-se en la possibilitat que el testador hagi volgut atribuir la
mateixa cosa (i si no es pot el seu valor) a totes elles, el que serà factible, al contrari del que
succeïa en l'herència.

Aquesta possibilitat va ser contemplada a la tradició jurídica. CÀNCER exigia perquè es
donés lloc a la "multiplicatio", que el testador declarés la seva voluntat que els dos legataris
fessin seva la totalitat de la cosa. La declaració, que havia de ser expressa, donava lloc a què un
legatari adquirís íntegrament la cosa i l'altre la seva estimació. I si un legatari no arribava a
adquirir la seva cosa, no hi havia acreixement entre ells939. Posteriorment, BORRELL I SOLER

938 En aquest sentit, BORRELL I SOLER, Dret civil vigent a Catalunya cit., vol. V, pàg. 297, citant MAYNZ,
Ob. cit.,vol III, pàg. 735.

939 CÀNCER, Ob. cit., cap. XXII, núm. 63 a 66, pàg. 430, deia que no operava el dret d'acréixer ni el de no
decréixer entre ells donat que estaven cridats a coses diverses: l'un a la cosa i l'altre a l'estimació. En aquest cas s'entenia
que hi havia dos llegats: "Insuper adpraedictorum declarationem quaero, testator reliquit Petro, & loanni fundiM,
addito expresso, quad quilibet rem solidam assequatur: num Inter istos habebii locum ius accrescendi, vel nan
decrescendi? Dico, quòd neutrumprimo non ius accrescendi, quia isti'dicunfur vocati addiversam rem, unusnentpe
adcestimationem, alter adrem, quce sunt res diversos, I. sipluribus, de legat,,lt si res rnihi, 20, infin. de legat.3. NeqW
ius non decrescendi, cum ratione prcedicta: quia ad diversas res censetur vocati: turn etiam, quia isti non sibifaciM'
partes per concursum, cum totum habeat quilibet iure suo, sive alter concurrat, sive non, unde nullatenus his n°n

decrescendi habere locumpotest, & itaper DD. communiter tenetur ifi'dict. I. re coniuncti".
En canvi, en el cas que el testador "simpliciter fundum duobus legaverit", sense agregar que llegava la totalit*

a cadascun, es presumia no que l'hereu estava gravat amb dues prestacions, sinó que el testador havia volgut que en c
de concurs es fessin parts, amb acreixement entre ells. Assenyalava CÀNCER*, Ob. i loc. cit., núm. 64 a 66, que Nej
praedictis obstat, quod dictum est, re coniunctis solidam rem, solidamjicereditatem, inspecta testatoris dispositions, a
videri, d. 1. única, § hoc ita tam varié, C. de caduc, tollend. 1. jí separatim, vers. totus, ff. de condit. et demonstrar s
eadem, Instit. de legat. 1. inde Neratius, ver. in solidum, ff/tfe usufruct, accrescend. cum similib. Et quad sic «í»<°
differentia, an testator simpliciter fundum duobus legaverït, vel adiecerit insolidum, cum utroqite casu adsondaw
vocentur. Nam dico, quòd quando testator simpliciter phires ad aliqitam rem vocat: quia testator non expressit, an v
cuique solidum dati, ne hceres in dubio duplici prastatione graveíur, lex prcesumit testatorem voluisse, ut istt
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mbé exigia per tal que un rebés la cosa i l'altre o els altres l'estimació que ho disposés el
testador o la Llei940.

El Codi de Successions es troba en la mateixa línia que la doctrina clàssica, de manera
si el testador no disposa el contrari, en cas de concurrència entre els varis legataris cridats

¡a mateixa cosa no es produirà la "multiplicatio" sinó el repartiment entre ells. El Codi de
Successions no estableix en lloc la "multiplicatio" en el compliment d'un mateix llegat fet a
vàries persones, sinó que quan es refereix al llegat fet en favor de vàries persones preveu la
repartició entre els concurrents, sense distingir el tipus de conjunció que hi hagi entre ells. Així,
l'art, 256.1 CS comença dient que "Llevat voluntat contraria del testador, el llegat ordenat
conjuntament a favor de diferents persones els correspon per parts iguals.,. "941 Per tant, als
col·legataris se'ls atribuirà part de l'únic objecte, sense "multiplicatio".

Ara bé, si de la interpretació de la voluntat del testador es desprengués que aquest ha
volgut llegar tota la cosa a tots els legataris -fins i tot en el cas que concorresin tots ells-, estaríem
en realitat davant diversos llegats diferents i hi hauria "multiplicatio" en cas de concurrència. Si
algun dels legataris no arribés a ser-ho, els altres no adquiririen el seu llegat, sinó que simplement
es limitarien a rebre íntegrament el seu llegat. En definitiva, la idea de "multiplicatio" és
incompatible amb la d'acreixement.

Així doncs, tota la qüestió se centra en interpretar la voluntat del testador per veure si
hi ha un o varis objectes (idèntics) del llegat. La interpretació més versemblant és que, tractant-se
de coses fungibles, estarem en molts casos davant de llegats diferents, mentre que que si una cosa
específica es llega a vàries persones, la regla general és que no hi haurà "multiplicatio", sinó
divisió entre elles. Podem posar alguns exemples:
- Sí per exemple es diu "Llego a C 50 milions, i llego a B 50 milions" (i en l'herència hi ha 150
milions en efectiu), o "Llego a C una cadira; Llego a B una cadira" (i resulta que hi ha sis cadires
iguales), la intepretació més versemblant és que en aquests casos no s'està davant d'un únic llegat,
sinó que es tracta en cada cas de dos llegats diferents que recauen sobre coses idèntiques. En
(ractar-se de dos objectes i per tant de dos llegats diferents, no pot tenir lloc l'acreixement942.
- En canvi, quan la cosa objecte del llegat és específica, com per exemple quan es diu "Llego a
B el pis on vivia; Llego a C el pis on vivia", és quan es planteja la problemàtica apuntada. Es
parteix de la base, com hem dit, que no hi ha "multiplicatio", de manera que, en cas de

¡Kerent sibi paries per concursum. At verò cüm testator plures ad rem aliquam vocavit insolidum expressà, apparet de
^hmtate testatoris volentis, ut solidum quisque consequator, units nempe rem, alter cestimationem, cüm alias sit
"»possibile, ut insolidum quisque rem habeat, 1. si pluribus, et diet. 1. única, § hoc autem, ita d.l. si pluribus, et d.l. si res
"""'s et 1, qui duos, § fïn. de legat. 2. & sic inter eos tanquam addiversam rem à tesíatore vocaíos, est clarum, ñeque

lft occrescendi, ñeque non decrescendi, non posse esse locum".
940 BORRELL I SOLER, Úl. ob. i loc. cií, seguint MAYNZ, Ob. cit., pàg. 737, num. 17.
941 Seguint l'art. 421.1 Pr. 1955.1 l'art. 256.3 CS diu, seguint l'art. 421.3 Pr. 1955, que "Eneldubte, hom entén

" ee'¡legat a favor de diferents persones és conjuntiu i no alternatiu". El precepte vol dir que l'objecte, en el dubte, es
entre els legataris, sense que el gravat pugui fer ús de la possibilitat d'atribuir-lo íntegrament a un sol dels

.

B. Així ho assenyalava ja molt clarament IASON DEL MAYNO, Ob. cit., comentari a la Lex Re Coniuncti,
' > *°1' 156: "Quis dicatur coniunctus re tantum. Nam ubi duobus eadem res in specia separatim, & sic in diversis

FUI lls ^eSa^>" inducitur coniunctio realis tantum, quia solum rei complexus hoc coniuntio realis tantum, quia sohtm
^ ottiplexits hoc coniunguntur...Ista regula non procedit in quantitatibus quia si legent Titio decent, & Seio legentum

m> «ft* non stint coniuncti re, sed quilibeí habet sua decem..."
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concurrència, cadascun rebria la meitat del pis. Perquè hi hagués "multiplicatio" hauria d'establir
se de manera expressa la intenció de llegar a tots dos la totalitat de la cosa, ja que d'altra manera
no es podria arribar a deduir que aquélla era la voluntat del testador. Aleshores, si d'aquella
manera ho estableix el testador, s'hauria de donar la cosa a un i a l'altre l'estimació. El supòsit de
fet podria ser el següent: "Llego l'apartament a B i a C, i desitjo que tots dos l'adquireixin en k
seva totalitat". Prescindint de si tindria o no sentit la citada clàusula final, si es vol complir la
voluntat del testador, a un dels legataris se li hauria de comprar un apartament similar al llegat
a l'altre, i si això no fos possible, donar-li la seva estimació (igual que en el llegat de cosa aliena
art. 285.2 CS). El problema seria determinar a qui ha de donar-se la cosa i a qui l'estimació.

En aquest cas, quan hi ha "multiplicatio", l'objecte únic es transforma en varis objectes
amb un contingut idèntic (per equivalència), per la qual cosa queda lògicament exclòs
l'acreixement.

2.- EL FONAMENT DE L'ACREIXEMENT ENTRE LEGATARIS
El llegat constitueix una càrrega imposada al gravat943. Si el o els legataris no arriben a

ser-ho, el bé llegat no esdevindrà vacant (com podria succeeir en l'herència) sinó que el que
succeirà serà simplement que el gravat s'alliberarà, total o parcialment, de la càrrega (art. 267.2
CS). Per això, quan el llegat s'hagi fet en favor de vàries persones i alguna no l'adquireixi, podem
dir que l'acreixement de la porció vacant en favor dels col·legataris no és una "necessitat
institucional", sinó que existeix la possibilitat, plenament satisfactòria, d'alliberar, total o
parcialment, el subjecte gravat.

Si no es produís l'acreixement tampoc es trencaria cap principi bàsic del sistema -com
succeeix amb la incrementació forçosa i el principi "nemo pro parte"- donat que és perfectament
possible que el gravat només hagi de complir part del gravamen.

Per això, si la Llei preveu que en determinats casos existirà acreixement, ho fa
"lliurement", sense cap "imposició" del sistema. Però la Llei no pot "ordenar" l'acreixement de
manera "arbitrària", sinó que necessita una raó ho justifiqui. Aquesta raó és, a l'igual que en
l'acreixement entre hereus testamentaris, la voluntat del difunt944: es creu que si el testador

943 Que pot ser no tan sols l'hereu, testamentan o intestat, sinó també, com diu l'art. 259.1 CS "els legalarisi
els fideïcomissaris, els donatarisper donació per causa de mort i, en general, qualsevol persona que per causa de mort
i per voluntat del testador obtingui algun benefici..."

944 Aquest fonament subjectiu de l'acreixement entre legataris ja el va posar en relleu la doctrina clàssica.
BELLONUS, Ob. cit., cap. II, quaest. II, núm. 47 i 48, pàg. 10, assenyalava que en els llegats i els fideicomisos el dret
d'acréixer "ex tàcita defuncti volúntate provenire", manifestada en la crida conjunta (al cap. III, quaest. II, núm. 2, p«§'
14, BELLONUS deia que "...causam iuris accrescendi in legatis &fideicomfssis esse coniunctionem...sive volúntale
testatoris quae ex tali coniunctione colligitur"), com es deduïa d'una s^rre de dades:
- que hi havia dret d'acréixer també en el testament dels militars, malgrat que estaven exceptuats de la regla "nemo p
parte: "lus accrescendi in legatis & fldeicomissis habere locum etiam in testamento militis, utpote, in quo servon
omnia, quae ex ipsius volúntate descendunt..."; ' , ,
- que alguns dels conjunts eren preferits als altres en base a la^presumible voluntat del difunt: "...in kgO"
fldeicomissis unus alteripreeferatur inportione deflcientis, exeádem volúntateproflcisci, quia sit hoc iure coniuncíi
ex qua talis voluntas cestimatur..."; /' j" ur
- que entre els disjunts no hi havia dret d'acréixer: "in legatis & fldeicomissis non habere locum his accrescendi t
omnímodo disiunctos...qua, cum cesset coniunctio, & per consequentias voluntas testatoris, quce est causa
accrescendi...Consequens est, ut & ipsum ius accrescendi cessaré debeat"',
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ogués ordenar la destinació de la part no adquirida, preferiria no que aprofités al gravat, sinó

e ̂ és als altres col·legataris945. Ara bé, la Llei no sempre presumeix que aquesta és la intenció
• j testador, sinó que , quan el testador no ordeni l'acreixement de manera expressa, requereix

un indici o signe que reveli la seva voluntat en aquest sentit. I aquest indici o signe no és altre

ue ¡a forma com fa la disposició: si crida als col·legataris de manera conjunta, es presumirà la
seva voluntat favorable a racreixement,mentre que si no hi ha conjunció s'entendrà que prefereix
que s'alliberi parcialment el gravat. Així ho demostra l'art. 42.1 CS que exigeix la crida conjunta

er a la procedència de l'acreixement: i preveu la seva exclusió si el testador l'ha prohibit: "Entre
legataris cridats ensems a un mateix llegat és procedent el dret d'acréixer, si el testador no l'ha
prohibit". Per tant, el testador pot declarar de manera implícita (no conjunció) o explícitament
(prohibició) que no vol l'acreixement. I, a diferència del que succeeix en l'herència, aquesta
voluntat del testador excloent l'acreixement, serà respectada, donat que en matèria de llegats mai
pot quedar infringit el principi "nenio pro parte".

Així doncs, com succeeix en l'herència testamentària, la conjunció revelarà l'existència
d'una crida a la totalitat de la cosa -solidaritat- que donarà lloc a l'acreixement. Ara bé, val a dir
que, com més endavant veurem, la idea de solidaritat es posa en entredit quan l'art. 42.2 CS
permet renunciar l'acreixement.

3.- ELS REQUISITS DE L'ACREIXEMENT ENTRE LEGATARIS
En els capítols tercer i quart s'han assenyalat els requisits de l'acreixement hereditari,

requisits que, amb les matisacions que farem, són aplicables a l'acreixement entre legataris. Per
tant, es requereix que faltant algun -no tots- dels col·legataris conjuntament cridats a un mateix
llegat, la Llei no prevegi cap delació preferent, i que el testador no hagi exclòs l'acreixement946.

3,t,- La conjunció
Com ja s'ha dit en relació a l'herència, una conjunció suposa un nexe, una certa unió entre

vàries persones a les quals se les fa una disposició. La conjunció pot venir donada per la cosa,
per les paraules, o per totes dues. La conjunció serà real ("re") quan a vàries persones se les cridi

" a ""Procedència de l'acreixement en favor dels qui adquirien la seva porció contra la voluntat del testador: "ei, qui ad
"«w* portionem admittitur de iure speciali contra voluntatem testatoris, non competeré his acdrescendi in legatis &
•t*Kon\issis...quia cessat tune voluntas defuncti, a qua ius accrescendi in legatis &fideicomissisproficiscitur...";
"possibilitat per part del testador de prohibir el dret d'acréixer: "...in eisdem legatis &fldeicomissisposse testatorem

acci'escendiprohibere...quia, cumproveniat ex volúntate defuncti consequens est, ut contraria ipsius volúntate tolli

À
 945 Aquest fonament subjectiu ha estat posat en relleu en diverses sentències, entre les quals podem citar la STS
* 3 fe novembre de 1915 (Jurisprudència Civil..cit, Tomo 131, 3° de 1915, Julio a Diciembre, Madrid, Imprenta de

'vista de Legislación, 1915, pàg. 676 a 689): "Considerando que el derecho de acrecer entre colegatarios tenía por
'¡ a>nento en la legislación romana, como lo tiene en la común española, la voluntad presunta del testador, razón por

a'i cuando éste deje a varias personas una cosa por partes iguales, instituyéndose en una misma cláusula no puede
Se> s'n prescindir de aquella voluntad, la existencia de semejante derecho..."

«j^. m En l'art. 113 del Pr. ACADEMIA DE DE DERECHO DE BARCELONA s'exigia un altre requisit: la
f^ ..at del subjecte gravat, de manera que si la mateixa cosa l'havien d'entregar diferents hereus no hi havia dret

reixer entre els col·legataris.
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a la mateixa cosa947; "verbal" ("verbis") quan se les cridi en la mateixa clàusula o frase948, ï "regi
i verbal" ("re et verbis") quan se les cridi a la mateixa cosa i en la mateixa frase949.

La conjunció "real" s'admès des de sempre, com veurem, que pugui donar lloc a
l'acreixement, però no així la "verbal". Aquesta no té tanta força que permeti l'acreixement entre
coses diverses, o parts de la mateixa cosa que es puguin distingir ocularment950. El problema
estarà quan es cridi a vàries persones a parts ideals d'una mateixa cosa. La qüestió està en
determinar si l'assenyalament de parts implica diversitat d'objecte i, per tant, impedeix
l'acreixement. La doctrina ha donat diferents solucions. Caldrà esbrinar primer si la conjunció
"verbal" entesa en el sentit que hem dit pot donar lloc a l'acreixement, i com haurà de ser aquesta
crida perquè es pugui produir l'acreixement.

3.1.1.- La doctrina clàssica
A la doctrina clàssica va ser majoritària l'opinió que entenia que entre els conjunts "verbis

tantum" existia acreixement951. BELLONUS assenyalà que "lus accrescendi haber e locum in
legatis, sifmrint duobus, autpluribus relicta coniunctim, sive re & verbis, sive re tantum, sive
etiam (ut communiter est receptum) verbis tantum...Coeterum, si omnímodo disiunctim &
separatim sint relicta, magis esse, ut ius accrescendi cesset, quia inter eos, qui neq; re, neq;

947 MANTICA, De coniecturis...cit., lib. X, tit. Ill, num. 4, deia que "Re autem coniuncti sunt, non etiam verbis,
cum duobus eadem res legatur, 1. re coniuncti, de leg. 3. cuiíis rei exemplum sit sané tale, Titiofundum Sempronianum
lego, eundem fundum Sempronianum lego Seio. Nam Titius, & Seius non sunt verbis coniuncti, sed separatim, quia sunt
positi in separata oratione. Re autem sunt coniuncti, quia eadem res utrique in solidum legatur, unde per concursum
faciunt sibi partes, sed si alter deficiat, quia aut spreverit legatum, aut vivo testatore decesserit, vel alio quoquo mon
defecerit, ex coniectura voluntatis totum adcollegatariumpertinet..." I afegia al núm. 5 que "Eí quidem re coniuncti
intelliguntur, non solum si eadem res duobus simpliciter legato fuerit in testamento, sed etiam si uní relicta fueríl in
testamento & alteri in codicilli" (fol.237).

948 Assenyalava MANTICA (Ob. i loe. cit., núm. 6, fol. 237) que "Verbis autem tantum coniuncti dicuntur,
quibus in eodem contextu verborum legatum relictum est, & hi quidem duobus modis possunt intelligi. primó quando
in eodem contextu verborum diversae res duobus legantur, altero modo, quando in eodem contextu verborum eadem
res duobus legatur cum distributione partiumpro indiviso".

949 MANTICA, Ob. i loe. cii.,nüm. 9 (fol. 237) establia que "Re autem, & verbis coniuncti dicentur, quibus
eadem res sine distributione partium in eodem contextu verborum legatur, veluti si testator dixerit, Titio, & Seio fundum
Cornelianum do lego, vel, ut alii existimant, Titiofundum Cornelianum, eundem fundum Cornelianum Seio do lego, dicto
§ si eadem res. instit. de legat. Notandum est igitur,, quòd distributiu partium removet realem coniunctionem, &
distributio orationum, removet verbalem..." , .

950 A la doctrina clàssica, MANTICA ((Ob. i loe. cit., núm.7, fol.' 237),'deia que no hi havia dret d'acréixersi
se'ls cridava a coses diverses o a parts que es poden distingir d'una mateixa CQSz:'"Quod dixi Paulo obscurius, subjectis
exemplis manifestius fiet, Nam res diversae legantur duobus in eodem contextú'yerborum, veluti si testator dixerit, Titio
fundum Sempronianum, Seio domum Sempronianum lego, in pro positafacti specie apertissimè constat, hos legatarios
verbis quidem coniunctos esse, re autemprorsus disiunctos, & separata'^, & isti quidem tametsi verbis coniuncti sint,
tamen in rebus diversis non habeí ius accrescendi...igitur coniectura volunta is in eadem re, non in diversa ius
accrescendi inducit, imò nee in eadem, quando partes istafuerint distinctae, uipossint adoculum demonstran... Qlie~
madmodum autem eadem res duobus legetur in eodem verborum contextu cum distributione partium pro indiviso,
exprimitur in dicta 1. re coniuncti, de leg.3, veluti si testator dixeriL Titio, & Seio fundum aequis partibus do, lego, nan
licet huiusmodipartes sint distinctae à testatore, adhuc tamen sum invicem confusae, adeo ut intellectu magis percipi,
quàm adoculum demonstranpossint..." /

951 Vegeu, no obstant, el capítol tercer, § 1.2., ja que la qüestió estava molt predeterminada pel concepte que es

tenia de conjunció "verbis tantum".
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erhis coniunguntur, ius accrescendi locum haber e neguit, sive tractemus de pr apriétate, sive

Je iisufructu..."952 Per tant, en els llegats l'acreixement tenia lloc indubtablement entre els

C0íljunts "re et verbis"953 i "re tantum"954, mentre que no es produïa en els "disiunctim"955.

Respecte als conjunts "verbis tantum", BELLONUS, després d'assenyalar que si havent una

norció vacant la feia seva el conjunt "verbis tantum" l'adquisició es faria no per dret de no

decréixer sinó per dret d'acréixer, donat que no hi havia entre ells crida solidària956, i que en tot

cas seria necessari que la crida no fos a coses diverses sinó que les parts s'haurien de fer

intel·lectualment957, es feia ressò de tres opinions diferents: la que entenia que l'acreixement tenia

lloc entre els conjunts "verbis tantum" tant si el llegat era de propietat com d'usdefruit958, la que

952,2 Ob. cit., cap. VI, quaestio XX, núm. 29, pàg. 202.
953 Al cap. V, quaestio 39, tracta BELLONUS de manera general (sense distingir segons es tracti de l'herència

i el llegat) l'acreixement entre els conjunts "re et verbis".
954 Igualment de manera comuna amb l'herència tracta BELLONUS l'acreixement entre conjunts "re tantum"

al cap. V, quaestio 37.
955 Tal com exposa BELLONUS al cap. V, quaest. XLI, núm. i ss.
956 BELLONUS, cap. V, quaest. XXXVIII, núm. 1 i 2, pàg. 92, diu que: "Secundo de verbis tantum coniunctis

nobtsest dispiciendum, nunquid inter eos iuri sit accrescendi locus. Utique autem non qucerimus, an sit locus iuri non
accrescendi, quia certi iuris est, vacantemportionem, sipertinet adverbis tantum coniunctum, nonperíinereper ius
non decrescendo sed per ius accrescendi...quia, cum testator eis non solidum decedit, sed partes, non potest per
consequentias did non decrescere quod datum non est, sed hoc qucerimus, an partió vacans pertineat adverbis taníum
coniunctum per ius accrescendi".

957 Com a exemples en qué hi ha crida a coses diverses i per tant no procediria l'acreixement, BELLONUS en
cita tres:
- quan es diu "lego mil a cadascuna de les meves filles en concepte de dot": "Si testator ría scripserit, lego cuilibet ex
filiabas meis millepro dote, non habiturum ínter eos locum ius accrescendi, licet film sint coniunctce verbis, quia non
vocantur adeadem summam, sedaddiversas..." (BELLONUS, ult. loe. cit., núm. 4);
•quan a varis se'ls lega l'usdefruit en anys alterns: "Cessaré ius accrescendi inter eos verbis coniunctos, quibus alternis
annis legatis est eiusdem fundi ususfructus, quonian, & ipsi adres diversas vocantur" (núm.5);
- quan les parts es poden distingir visual o corporalment: "Si partes itafactce sint, ut ad oculum demostraripossint, non
habere locum ius accrescendi inter verbis tantum coniunctos, quia partes divises, & corporales res diversas toiumque
constituunt" (núm. 6).

958 Ais núms. 13 i ss. BELLONUS assenyala els arguments que aporten els defensors d'aquesta tesi, i als núms.
71 i ss. els que en el seu cas s'utilitzen per rebatre-la:
lr, EI caràcter de conjunts dels units amb una conjunció "verbal" ("verbis taníum coniuncíi legatarii utique coniuncti
sunt", núm. 13), el que és contestat dient que no entre tots els conjunts té lloc el dret d'acréixer, sinó només entre aquells
en què les parts es fan per concurs: "Non inter omnes coniunctos esse ius accrescendi, sed inter eos tantum, qui concitrsu
Partes habent..." (núm. 71).
2n, La proximitat o el nexe que existeix entre els conjunts "verbis tantum": "In verbis taníum coniunctis locum habet
fo!io, propter quam dicimus, coniunctum vacantem coniuncti portem, quasi suam occupare: nam hoc ideo sit, quia
e°niunctipropter sermonis unitatem videntur in unum quasi corpus redacti...Sedhaec ratio ita locum habet in verbis
'Wtitm coniunctis, ut in Us, quos nominum, & rei complexus iungií, quoniam & in eis adest sermonis unitas. Ergo etiam
Wrbis tantum coniuncti, tanquam eandem rationem habentes debent vacantem coniuncti paríem, quasi suam occupare "
llum. 21). A això s'al·lega no obstant que els "verbis tantum" no es consideren un únic "corpus" ni es tenen per una sola
Persona: "Verbis coniunctos regulariter non constiíuere unum corpus, nec pro uno reputan, nisi, cum tertius

ailcitur...qiio casu fatemur, inter eos locum habere ius accrescendi, quoniam verbalis coniunctio pro duplici
c°niimciione reputatur..." (num. 78).
,{' Vue la conjunció real "minor est" que la verbal. Per tant, si aquella origina l'acreixement, aquesta també (núm. 22

. Que si no hi hagués el dret d'acréixer entre els conjunts "verbis tantum", entre legataris mai hi hauria dret d'acréixer,
°nat que entre ejs conjunts "re et verbis" i "re tantum" el que procedeix és el dret de no decréixer (núm. 24).
é' El declarat a una sèrie de lleis:
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