
Per això, si es parla d'acreixement en els drets d'ús o habitació es fa de manera impropia,
en el sentit d'augment quantitatiu o expansió en el dret, però no en el sentit tècnic d'acreixement
com a resultat d'una crida solidària1038.

5,4.2.- El llegat d'aliments
Els aliments no constitueixen un dret real de gaudi -com l'usdefruit, ús i habitació-, sinó

que el dret d'aliments és simplement el dret de reclamar de l'obligat "tot el que sigui necessari
per al manteniment, l'habitatge, el vestit, l'assistència mèdica i l'educació de l'afavorit" (art. 298
CS). No consisteix en el dret de reclamar una quantitat fixa de diners per atendre a aquestes
necessitats -donat que els aliments estaran sempre en funció de les necessitats de subsistència de
l'alimentat i per tant desapareixerà el dret quan aquell pugui "mantenir-se per ell mateix"-, i ni

lilulus De usu, et usufructu et c. per legatum, vel fideicomissum datis, sedsimpliciter, De usufructu accrescendo, nt
inlelligamus, his accrescendi non, ut in usufructu, ita & in usu locum habereposse" (Cap. X, quaest. XI, núm. 2, pàg.
204)- també es feia per altra banda ressò de l'opinió de BARTOLUS en sentit contrari: "...Habere locum in legato usus
secundum BART. in d. § cum ita, n. 5, vers. item fallit, Sed cum usus sit individuus...Consequens est, ut in eo, nec ius
accrescendi, nec ius non deccrescendi locum haberepossit...nisifortè respiciamus adutendi commoditatem, adquam
sine dubio respiciíur, cum dicimus, &frucluarium in usu concurrere cum usuario, & sic re coniunctum esse, quoties uní
kgatur usus, alteri vero frucíus...scilicet, quia usus non inestfructui, utserviíus, sed, utcommoditas..." (Cap. VI, quaest.
XX, núm. 40 a 42, pàg. 203).

10381, en aquest sentit impropi, es podria parlar d'acreixement en dos casos o des de dos punts de vista:
•Ir.- Quan, a conseqüència de la disminució del nombre de beneficiaris (la familia del titular) augmenta el dret dels altres.
Ara bé, aquest augment sempre tindrà un límit marcat per les necessitats de la família en qüestió.
•2n.- Quan havent-se constituït diversos drets d'ús o habitació sobre una mateixa cosa, l'extinció d'algun d'aquells drets
pogués aprofitar al titular i beneficiaris dels altres drets. Ara bé, en aquest cas cal fer una sèrie de matisacions:
•fil gaudi d'aquests drets està limitat a les necessitats del titular i de la seva família, de manera que l'admissió de
Nugment» podria anar contra la pròpia essència del dret si sobrepassés les esmentades necessitats. Únicament en el cas
fe la concorrència d'altres titulars impedís a cadascun satisfer-se segons les pròpies necessitats i les de la seva família,
o podria admetre un acreixement. En aquest sentit, Nicola DISTASO "II diritto di accrescimento nel legato di uso e di
áilazione" & II foro italiano, 1950, volume LXXIIII, pàg. 959 a 966, assenyala que "L'accrescimento però non pitó
^(repassaré il limite cui è possibile estendere i diriíti anzidetti e che è segnato dal bisogno dei íitolari dei medesimi.
%/tó, se il superstite íragga dal suo diritto quanta necessita ai bisogni suoi e dellafamiglia, nonpuò accrescerlo con
« quota spettante al deceduto, perché U suo bisogno è soddisfatto, avendo raggiunto il limite estremo. Ma se ogni
%«/o/7'0 non trae dal legato quanta è necessària ai suoi bisogni, in tal caso il diritto di accrescimento opera, sino al
'Vmmgimento del limite che circoscrive il suo diritto " (pàg. 692 i 693).
^'n relació a l'habitació, cal tenir en compte que juntament amb l'habitació en sentit estricte poden existir altres elements
** immoble d'ús comú que siguin utilitzats per l'habitacíonista. Aquests elements s'utilitzen de manera solidària, i
'̂ «íord amb una quota que fixarà la intensitat de l'ús. La falta d'algun dels cotitulars del dret no permetrà utilitzar les

acions que aquell deixi vacant, però sí augmentar la quantia de la seva quota en aquells elements d'ús comú.
yuant al dret d'ús, els problemes sorgeixen a conseqüència de la discutida i incerta posició jurídica de l'usuari,

ivament, no és una qüestió resolta la de la naturalesa del dret atribuït a l'usuari: si és un simple perceptor de fruits,
' ..'Seran entregáis pel propietari o l'usufructuari, o si també té el gaudi directe de la cosa -exclusiu, si té dret a la
; 'al dels fruits, o compartit amb el-propietari o l'usufructuari- (Vegeu sobre la qüestió Joaquín RAMS ALBESA, a
, i ano de! Código Civil cit., pàg. 1385). Mentre segons la primera posició no tindria dret d'acréixer (més que per
•* t ''fventua' insuficiència dels fruits), en la segona sí que el seu dret d'utilització de la cosa (dret que tindria a
^ ̂ «encia del seu gaudi directe) augmentaria.

*'UnK "augment" es podrà produir tant abans com una vegada ja s'ha produït l'adquisició. Així ho admetia
-,. tsjw- en relació al llegat d'habitació (cap. 7, qua. 59, núm. 124, pàg. 657): "Ius accrescendi...procedit, non sohim
*tftí- UCj''' Se<^ etiam in aH*s servitutibus personalibus: Nam in Us etiam post acquisitionem locum habet ius
, ,̂  j ; llt ifl habitatione...lía BART. in d.l. haeres mei, 57, § cum ita, num.4, in fi. et nu.5 vers. ¡tem fallit, et vers.
f*> libT"1^ ff' ad Treb'Paris' cons' 43> nU-7> vol'2; ALCIA' cons' 39>num' 13>vers- <luiaa is> et num-16 vers-sed

'''*% 'ALB' cons- 31> num'2; MANTIC. de con. ult vol. lib. 11, tit. 5, num. 23: PEREG. de fideic. art. 15, num.57.
"-«S?6 >am in US11 secundum BART., in d. § cum ita, num.5, vers. item fallit, et vers. si vero loquimus, PEREG. de art.

'" °«, qualiter sit accipiendum facile erit ex Us intelligere..."
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tan sols podem dir que sempre tingui per objecte una quantitat de diners, donat que l'art. 268 9
CF permet que el deutor dels aliments pugui "optar per satisfer els aliments acollint i manteni
a casa seva la persona que té dret a rebré'ls..."

El caràcter personal dels aliments fa que, com succeïa en els drets d'ús i d'habitació n
tingui raó d'ésser l'acreixement1039. Es tracta d'un llegat de titularitat individual, ja que està
delimitat per les necessitats de l'alimentat, arts. 261 i 267 CF. No es pot dir que hi hagi un
cotitularitat en el dret, sinó que, a conseqüència del seu caràcter personal, hi hauria, en el seu cas
varis drets d'aliments i, per tant, varis objectes, amb la qual cosa mai podria tenir lloc un
acreixement. El que sí podria donar-se seria que, quan a conseqüència de la concurrència de varis
alimentats no es pugues satisfer íntegrament a tots ells, la falta d'algun d'ells "aprofitaria" als
altres. En "augmentar" el patrimoni de l'obligat, es podria fer front a les necessitats reals de
l'alimentat1040.

El mateix tracte que el llegat d'aliments entenem que hauria de tenir el llegat de renda o
prestació periòdica en concepte d'aliments. Es tracta d'un llegat que tindria un únic titular i, per
tant, no podria haver-hi acreixement, però quan la pensió s'hagués de restringir pel fet d'haver-se
fet varis llegats en favor de varis alimentats i el capital no fos suficient per pagar-los, la falta
d'algun legatari podria aprofitar als titulars dels altres llegats1041.

6.- ELS EFECTES I LA FORMA D'ACTUACIÓ DE L'ACREIXEMENT ENTRE
COL·LEGATARIS

Finalment, es farà referència a la manera com es produirà l'acreixement entre col·legataris.
L'art. 42 CS només conté una regla específica en relació a la renúncia i a l'assumpció de

1039 A la doctrina clàssica així ho entenia BELLONUS, donat que els aliments estaven limitats a les necessitats
de l'home. Igualment, si els fruits o l'usdefruit d'una finca d'un altre es deixaven en concepte d'aliments, tampoc hi havi»
acreixement. Al capítol VI, quaest. XX, núm. 47 i 48, pàg. 203, assenyalava BELLONUS que "Plane in fegfll»
alimentorum magis est, ut ius accrescendi cesset...quia cum alimenta naturaliter homini taxata sint, consequens esl, vi
incrementum recipere nonpossint...ídem est, & sifructus out etiam ususfrucius alicuiusfundi legeturpro alimentis,.^
iía etiam videntur intelligendi, qui scripserunt in usufmcíu cessaré ius accrescendi, quoties isfuit ad cerium,»
determinatum usum relicíus...Sentiunt enim de usufrucíu relicto pro alimentis. Quae raíione sit, ut, & si quidannuu®
pauperibus relinquatur, cesset in eo ius accrescendi, propíerea, quodcenseiur relicíumpro alimentis...Et similí ralion<
si legetur ususfrucius, & ex coniecíuris, aut ex praesiimpia mente testatoris legatum restringatur ad alimentó, w|'"
specie...& in omnibus casibus, in quibus legatum ususfrucius relictum uxoripropíer liberorum existentiam restringí v*
ad alimenta... non habebit in eo locum ius accrescendi..." I, en general, afirmava BELLONUS que l'acreixement cess»
en aquells llegats la causa dels quals no era reiterable: "Denique cessat ius, accrescendi in omnibus legatis, quae cau*
reiterabilem non habent..." (Cap. VI, quaest. XX, núm. 49, pàg. 203). ,.,

1040 Efectivament, els aliments no tenen una quantia fixa, sinó que són variables. Estableix l'art. 267.11 H
"La quantia dels aliments es determina en proporció a les necessitats de l'alimentat i als mitjans econòmics i» '
possibilitats de ¡apersona o les persones obligades aprestar-los", jsi desapareix algun dels alimentats podria augni
la quantia dels aliments.

1041 L'art. 299 CS regula el llegat de pensions periòdiques, qutf'es distingeix del llegat de rendes o pres » .̂
periòdiques en concepte d'aliments bàsicament en què no és de quantia variable, sinó fixa, i en què no té caràcter p
(altres diferències vegeu-les a GIMÉNEZ DU ART, Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña dl, p

Cal tenir en compte, no obstant, que si no s'ha expressat la seva quantia, s'entendrà "que és la mateixa qi<e e

ha pagat durant la seva vida al legatari" i que, "si na és així, es considera com un llegat d'aliments" (art. 29"-
procedència d'acreixement en aquest llegat seguirà el mateix règim que el llegat de quantitat, amb l'única díte
possible acreixement després de l'adquisició.
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àrregues, per la qual cosa en relació a la resta d'aspectes s'aplicarà la normativa general de
facreixement hereditari.

í j,. L'acreixement entre els col·Iegataris és renunciable i es produeix amb subsistència dels
ns

L'art. 42.2 CS estableix que "El dret d'acréixer és renunciable i té lloc subsistint els
s, els fideicomisos i les altres càrregues no personalíssimes imposades pel testador al

que no hagi arribat efectivament a ésser-ho". Per tant, a diferència de l'herència en què
l'acreixement és forçós, en els llegats l'acreixement té caràcter potestatiu, en el sentit que es podrà
renunciar, però si no es fa la renúncia es produirà l'acreixement, subsistint les càrregues no
personalíssimes imposades al legatari.

Tot i que el caràcter renunciable de l'acreixement entre legataris, i la subsistència de les
càrregues, són dues qüestions diferents, les tractem de manera conjunta perquè tant la doctrina
com el Codi de Successions -art. 42.2, com acabem de veure-, les relacionen, fent-se dependre
en moltes ocasions -de manera injustificada- una característica de l'altra.

6,1.1.- La qüestió a la tradició jurídica
Els autors del "ius commune" distingien, en relació a la renunciabilitat de l'acreixement,

segons operés el dret d'acréixer o el dret de no decréixer. I pel que fa a la seva onerositat, la
distinció es feia segons la causa que havia donat lloc a la vacant i, en alguns casos, també en
funció de si actuava el dret d'acréixer o el de no decréixer. Per tant, renunciabilitat i onerositat
no anaven lligades directament, però sí de manera indirecta, ja que ambdues es donaven quan
procedia el dret d'acréixer, mentre que si operava el dret de no decréixer l'acreixement era forçós
¡"sine onere". Aquesta correspondència entre va ser apreciada per la doctrina més moderna, la
pal en moltes ocasions prescindia de la referència a si actuava el dret d'acréixer o el de no

' ^créixer, i feia dependre de manera directa l'onerositat de la voluntarietat.

; Com hem dit, el caràcter "cum onere" o "sine onere" de l'acreixement depenia de la causa
f W havia originat la vacant, distingint-se segons la porció es tingués per "non scripta" o fos
- fiasicaduca" o "caduca". FEBRERO1042 exposava alguns exemples de cadascuna d'aquestes

*gotïes que ens serviran per delimitar-les:
,, «porció es tenia per "no escrita" quan algun dels instituïts havia mort, natural o civilment ("v.g.
- i)r«yber sido deportado, ò condenado a minas, ó cárcel perpetua"), al temps de fer-se el
i '»ament, "si era religioso profeso de San Francisco", o si era indigne o incapaç d'heretar;

- tt ,

fluasicaducitat" tenia lloc quan l'instituït vivia al temps de la institució però estava mort al
ue moria el causant;

* Ca(Jucitat" es produïa quan l'instituït, vivint al temps de la mort del testador, va repudiar
n ' r
porció o morí sense acceptar-la.

i-, FEBRERO, Librería de Escríbanos é Instrucción jurídica theorico práctica de Principiantes, Parte
' H° Se8undo, "Comprehensivo del juicio de partición entre los herederos del difunto ex testamento, yito H , ,

!!*%ra" ',?esPues de reintegrada su viuda; y de la forma de estender el inventario, y partición por Contadores, y
' Madnd, Oficina de la Viuda de Marin, 1790, pàg. 506 a 508.
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6.1.1.1.- L'opinió del autors del "ius commune"
a) Pel que fa als autors del "ius commune" europeus, BELLONUS feia una sèrie de distincions
En relació a si l'acreixement es podia renunciar, es mostrava favorable a la renúncia al dret
d'acréixer mentre que el dret de no decréixer es produïa forçosament: "... in legatis non habere
locum ius accrescendi, invito legatario, sed éo tantum volente...Potest enim in legatis \ur\
accrescendi renuntiari...Plane, si tractemus de iure non decrescendi, magis est, ut idetiam invito
legatario locum habeat...ita, ut ei renuntiari nequeat... "1043 El problema era, com anteriorment
s'ha apuntat, determinar quines conjuncions donaven origen a l'acreixement i quines al no
decreixement. Existia coincidència en declarar que el dret d'acréixer derivava de la conjunció
"verbis tantum", i el dret de no decréixer de la "re tantum", però era dubtós el cas de la conjunció
"re et verbis", donada la seva naturalesa mixta. BELLONUS assenyalava que "re & verbis
coniuncti secundum veriorem sententiam veniunt per ius accrescendi^^, per la qual cosa
l'acreixement era per a ells renunciable1045.

Quant a l'onerositat, BELLONUS1046 distingia segons la causa que havia donat lloc a, la
vacant: "... in legatis portem, quae pro non scripta habetur, accrescere sine oner e, earn verò,
quae f acta est caduca aut quasi caduca, cum oner e..." Per tant, segons BELLONUS:
- si la porció es tenia per "no escrita", l'acreixement era "sine onere", ja que la càrrega era
accessòria respecte a la porció, i per tant si la porció no subsistia la càrrega tampoc1047;

1043 BELLONUS, cap. VI, quaest. XX, núm. 20, pàg. 202.
1044 Cap. VIII, quaest. XVI, núm. 18, pàg. 29.nuïn. AU, pàg. ¿*j,

1045 No obstant, com veurem, aquesta qüestió no estava clara dins la doctrina clàssica.
1046 BELLONUS, cap. VI, quaest. XX, núm. 22, pàg. 202.
1047 Assenyalava BELLONUS (cap. VIII, quaest. XIII) que "...In legatis & fideicommissis, quando poríio

accrescens habeturpro non scripta, ut, cum illifilit relicta, qui tempore testamenti non erat in rerum natura...Et in hoc
casu certi iuris est, paríem illam regulariter sine onere accrescere... Quod rationi naturali dicitur esse subnixum in dl.
un. § in primo, scilicet, quia, cum onus illudiam ab initio non consistat, consequens est, ut in alium transferri nonpossit,
ex regula, non entis nullae sunt qualitates...Non consistere autem initiopatet ex multis, & primo ex eo, quia, cum non
consistat principóle, nempe legatum, quod habetur pro non scripto, nee per consequentias consistere poiesl
accessorium, nempe onus, quodab illo dependet...Secundo, quia, cum testator onus adiicit legato, vel fideicommisso,
non censetur illud imponere rei, sed personae...Quamobrem debet subesse persona, in qua gravamen fundamentan
accipiat. Cum igitur in proposito nulla substit persona, in quae gravamen fundetur, cum nominata, tamquam non
existens in rerum natura, nec honorari, nec per consequentias onerari potuerit...Consequens est, ut onus tamquatn
personae fundamento destitutum iam ab initio non consistat, & per consequentias non possit in alium transferri" (núm,
1 a 5, pàg. 24 i 25).

Afegia BELLONUS que aquest acreixement "sine onere" es produïajant si eren conjunts "re et verbis" corn
si ho eren "verbis tantum" (núm. 6 a 8,pàg. 25): "Hoc autem adeo venim est, utprocedat, non solum, si legatarii, &
fideicommissarii sint disiuncti (quod dubio caret, cum hi paríem etiam caducam, aut quasi caducam sine ullo gravamine
consequantur...) sed etiam, si sint coniuncti: nam, Us, licet pars caduca, aut quasi caduca cum suo own
accrescat...accrescit tamen sine onere, si pro non scripta habeatur...sive sint coniuncti re & verbis...sive etiam (pósito
communi) verbis tantum..." ,, í

'') ' a l f l

No obstant, hi havia una sèrie de casos en què l'acreixement en la porció "non scripta" tenia lloc "cum onere.
- quan el llegat es tenia per no escrit per culpa del propi legatari: "Primum enim, si legatum pro non scripto habeatu
facto, seu culpa ipsius legatarii, puta, quia sibi, & Titio legatum adscripserii, magis est, ut cum onere p°rí

accrescat...quia re vera subest persona, in qua gravamen recipitfundamentiim...Nam, cum persona nominata sit
rerum natura, & capax, sit, ut legatum, & per consequentias etiam onus ei adiectum valeat, licet authoritate •>•
Libonianipro non scripto habeatur..." (núm. 13 i 14, pàg.^ZS).
- l'acreixement també era "cum onere" en una sèrie dejfegats en raó al seu objecte: llegat d'aliments, per les despe
de funeral, i per causa de pietat (núm.17 a 20, pàg. 25): "Secundo, si onus legatu adiectum sitfavorabile, puta, </*"
iniuncta praestatio libertatis, quae est favorabilis, licet principals legatum pro non scripto habeatur, nihilo»1
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, i si la porció era "caduca" o "quasicaduca", BELLONUS assenyalava que en principi era "cum
onere", si bé distingia segons el tipus conjunció que donava lloc a l'acreixement:

- si la conjunció era "verbis tantum", l'acreixement era "cum onere": "Portio legati, aut
Meicommissi caduca, vel quasi caduca accrescit coniuncto verbis tantum cum onere "1048;

- si la conjunció era "re tantum", assenyalava BELLONUS que "Portio legati, aut
Meicommissi caduca, vel quasi caduca, pertinetad re tantum coniunctum sine onere"1049, si bé
en alguns casos l'acreixement era "cum onere"1050;

- i si la conjunció era "re et verbis" la qüestió era més polèmica, si bé BELLONUS,
seguint la posició de la majoria de la doctrina, entenia que era "cum onere", donat que els
conjunts "re et verbis" adquirien segons ell per dret d'acréixer1051, si bé es feia ressò d'alguns

accrescet cum onere praestandae libertatis..ídem est, &, si sit iniunctum onus alimentorum...vel impensae
fitmris...Denique idem est, & in omni onere legati, inpiam causam relicti: Nam, quia & ipsum estfavorabile, ideo, licet
principóle legatumpro non scripto habeatur, nihilominus cum suo onere accrescet.."
-1, en tercer lloc lloc, també era "cum onere" si aquesta semblava ser la voluntat del testador: "Tertio, si constet, aut ex
verbis, aut ex coniecturus, mentem testatorem fuisse, utetiam coniunctus praesteí onus, verins est, parlem cum onere
accrescere, etiamsi pro non scripta habeatur: Ñeque enim dubitandum est, quin testator possit faceré, ut cum onere
accrescatportio, quae àlias ad coniunctum sine onere pertineret, cum totum hte testatoris aestimetur..." (núm. 21 i 22,
pàg. 25).

1048 Cap. VIII, quaest. XIV, núm.l. La raó, assenyala BELLONUS, era doble:
-en primer Hoc, perquè els conjunts "verbis tantum" no són cridats a la porció vacant per dret propi, sinó pel dret d'un
altre. Per tant, no han d'obtenir un guany: "Verbis tantum coniuncti non veniunt adportionem vacantem iure proprio,
& ex proprio legato, cum testator eis non, nisi partes legaverit, sed veniunt iure alieno, quasi adlegatum alteri relictum.
Qiiamobrem non debent agnoscere lucrum, & onus respuere, quod à deficiente praestandum erat, sed utrumque, quasi
a illius legato, & iure venientes debent agnoscere..." (núm.5 i 6).
- i, segonament, per la pròpia força de la conjunció: quan el testador ha cridat de manera conjunta a vàries persones,
també els ha imposat la càrrega de manera conjunta: "Altera ratio est, quae colligitur à natura coniunctionis: nam
¡estator, quipluribus eandem rem coniunctim, & cum onere relinquit, censetur eos, etiam in onere coniungere, & velle,
utunhis deficientis pars, tàm lucri, quàm oneris alteri accrescat..." (núm.7).

1049 Cap. VIH, quaest. XV, núm.l, pàg. 27. La raó era que els conjunts "re tantum" no eren cridats pel dret d'un
¡tltre, sínó pel seu propi dret, i solidàriament. Per tant, no havien de suportar les càrregues imposades a un altre: "Re
tol/H/H coniunctus non venit ex alieno iure, sed ex iure proprio, quasi ad legatum sibi insolidum relictum, cum testator
w manifesté rem solidam legaverit. Quamobrem non debet aliud omís agnoscere, quam, quod sibi iniunctum est..."
Mm.4). I una altra raó derivava de la naturalesa de la disjunció, de la qual es deduïa la voluntat del testador que les
"•''fregues anessin per separat: "Altera verò ratio deducitur a natura disiunctionis, ex qua testatoris voluntatem
wligimits: Nam quemadmodum testator, quiplures in legato coniungit, censetur eos etiam in onere coniungere, ita &
'-onlra, qui disiungit in legato, censetur etiam in onere separaré, & velle, ut uniusque suum, non alienum onus agnoscat:
''"oquin enim si contrarium voluisset, milla erat difficultas coniunctim disponendl." (núm.5).

1050 Assenyalava BELLONUS (Cap. VIII, quaest. XV) els casos següents:
- yuan la vacant es produïa després de l'adquisició, com era el cas de l'usdefruit. En aquest cas, no tenia lloc el dret
NO decréixer, sinó el dret d'acréixer: "Si post acquisitionem portio deficiat, & nihilominus disiuncto accrescat, ut
*""'« usufructu..,receptum est, earn addisiunctum cum onerepertinere quia non defertur per ius non decrescendi,

*«per hiss accrescendi..." (núm. 7 i 8).
"ir". certs llegats: "Si omís iniunctum deficienti sit favorabile, puta libertatis, alimentorum, aut relicti adpias causas,

e'iam a disiuncto, qui venit per ius non decrescendi praestandum, ut de onere libertatis...de onere verò
•)f ^

toriltn-.Denique de onere legati relicti adpias causas..." (10 i l l ) .
^ ' Constava que aquesta era la voluntat del testador: "Si constet, aut ex verbis, aut ex coniecturis, testatorem voluisse,

!(l e' m a re tontum coniuncto praestari, dubium non est, quin etiam ei cum onere portio deferatur..." (12).
-•¡'ni ' testador va imposar la càrrega a tots els conjunts "re tantum": "Si testator nominaíim omnibus re tantum
** !/ 0nUS 'mP°sliet'ti' deberé iinum quemque id agnoscere, etiam pro parte deficientis... quia testator eospariter

"O videtur in onere coniunxisse, &per consequentias voluisse, ut portio deficientis cáptente praesteíur, secundum
ue non es( necesse fác nenm repeleré" (núm. 14 i 15, pàg. 27 i 28).
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casos en què l'acreixement era "sine onere111052

1051 BELLONUS (Cap. VIII, quaestio XVI) es feia ressò de les dues opinions:
a) Com a defensors de la tesi segons la qual l'acreixement tenia lloc "sine onere" BELLONUS citava PETR. DEBELLAP
quem referí BALD, in 1. quae conditio 39, in prin. num. 3, ff. de cond. et dem. Et sequuntur PAPIENS. inform. Jib. nUQ

ag. ex subst. in verb. breviloce, mim.37. Port in § si eadem nu.l, instit. de leg.; IO. GAUD, in dl. re coniuncti, nu 46
et 74: ANDR. FACH. lib. 4, controv. cap. 94, vers. adtertium, els quals es basaven en els següents arguments:
- que, a l'igual que els conjunts "re tantum", els conjunts "re et verbis" eren cridats de manera solidària a la cosa de
manera que no adquirien el dret d'un altre sinó el seu propi dret: "Prima, qiiia ratio, propter quam dicimus re tantum
coniunctos non deberé praestare onus iniunctum deflcienti, militat etiam in re, & verbis coniunctis: Nam ideo illi no»
praestant onus, quia, cum testator eis rem insolidum reliquerit defectus non capientis nonfacitt, ut quicquam aliis
accrescat, ita, ut alienum legatum lucran videantur, sed, ut nihil eis decrescat, & proprium legatum integrum, nee
diminutum retineant...At haec ratio locum habett etiam in re & verbis coniunctiss quoniam, & ipsis rem insolidum
testator relinquit...ideoque secundum receptiorem sententiam, & ipsi veniuntper ius non decrescendi, & iure suo, quasi
adproprius non alienum legatum...Ergo & in eis debet habere locum eadem inris dispositio, ut scilicet, & ipsipartem
vacantem sine ullo onere consequantur..." (núm.2, pàg. 28).
- que el conjunt "re te verbis" era més "estimat" que el "verbis tantum", per la qual cosa el legatari no podia ser de pitjor
condició, de manera que acreixeria "sine onere": "Secundo moti sunt, quia magis dilecto plus estfavendum, quam minus
dilecto...Sed re,& verbis coniunctus magis est dilectus, quam coniunctus re tantum, quodpatet ex eo, quia huic ¡He
praefertur...Ergo, si re tantum coniunctus partem sine onere consequitur, multo magis earn sine onere consequi debet
coniunctus re,& verbis" (núm.3, pàg. 28).

No obstant, eren més els autors que defensaven que l'acreixement era "cum onere" (entre ells BELLONUS
citava CASTR. num.6, ff. de cond. et dem. gl. in d.l. un, § ne autem, in verb. lucrante...;AZO. in summ. C. eod. num. 17;
BART, in d.l. re coniuncti, num.24 et 55...CROTT. num. 109; RIP. num.194...GOMEZ tom.l varia, resol, cap.10,
num.43, vers.4, PEREG. de fideic. art. 16, num.79, entre d'altres), els quals es basaven, entre d'altres, en els següents
arguments (núm. 5 i ss.):
- La lex si quis legata;
- Que l'acreixement "cum onere" era la regla general, com ho provava el fet que per als disjunts es preveia l'acreixement
"sine onere" com a excepció: "Quia exceptio in uno casu denotat regulam in contrarium, & earn in omnibus aliis casibus
confirmat...proponitur excepció in disiunctis, dum scribitur, eos retiñere partem deficientis sine gravamine. Ergo in
omnibus aliis, &per consequentias etiam in re, & verbis coniunctis obtinebit regula contraria, ut scilicet eis pars cum
onere accrescat" (núm. 12, pàg. 29);
- Que segons la majoria de la doctrina els conjunts "re et verbis" adquirien per dret d'acréixer, per la qual cosa havien
d'adquirir "cum onere": "Qui venit per ius accrescendi, debet praestare onus iniunctum deficienti...Sedre & verbis
coniuncti secundum veriorem sententiam veniunt per ius accrescendi...Debent igitur onus iniunctum deficient!
praestare" (núm. 18, pàg. 29);
-la presumible voluntat del testador, que imposava la càrrega als "re et verbis" de manera conjunta, per la qual cosa si
un d'ells faltava la part vacant acreixia a l'altre amb la càrrega: "Altera verò ratio est, quia talis censetur mens testatoris.
Nam, cum duos re&verbis coniungit, & gravat, censetur eos, ut in lucro, ita & in onere coniungere, & consequents?
velle, ut unius, deficientis pars accrescat alteri cum suo onere" (núm.21, pàg. 29).

BELLONUS s'adheria a aquesta segona opinió (que l'acreixement té lloc "cum onere") dient que en els conjunts
tenia lloc el dret d'acréixer, per la qual cosa s'adquiria el dret d'un altre, i en conseqüència amb la càrrega que li era
annexa. En canvi, els disjunts (els "re tantum") conservaven un dret propi, per la qual cosa no tenien perquè suportaria
càrrega imposada a un altre: "Partem deficientis ad coniunctos cum onere pertinere, ad disiunctos verò sine, tto
secundum nos esse acccipiendum, ut coniunctorum appellatione non contineantur, nisi, qui re & verbis coniungiinluf,
disiunctorum verò, qui re tantum, At secundum communem sub coniunctis, iàm verbis tantum, quam utroque nexu ivnch
continentur.. .Nec enim respectu oneris aliqua est inter praedicta coniunctorum '¿enera differentia... .

Ratio autem diversitatis inter coniunctos, & disiunctos secundum nos èSt duplex. Una, quia coniuncti venium
per ius accrescendi, tanquam ad lucrum, seu legatum alienum, ideoque non surft ferendi, si velint lucrum amplectt, *
onus illi anexum respuere...At disuncti veniunt per ius non decrescendi, ft. sic iure propio, & tanquam adproprW1

legatum. Quamobrem non debent aliudonus agnoscere, quaam, quodsibi impositum est...Altera verò ratio est, qiiia>al
 (

censetur mens testatoris, quippe, qui coniungendo, out disiungendo declarat, uírum velit, onus esse commune, on ve
propthim, & separatum...At secundum communem, praedictae rallones verae sum respectu coniunctorum verbis tann •
sed respectu coniunctorum re & verbis, non, nisi posterior diversitatisj:atio consideran potest..." (núm. 30 a ¿/, P °
30). ' /

1052 BELLONUS (Cap. VIII, quaestio XVI) assenyalava el següents casos, que eren comuns als "re et verbis
i als "re tantum": .•
- quan aquesta era la voluntat del testador: "Si, aut ex verbis, aut ex coniecturis constet, talem esse mentem deji
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I aquesta opinió de BELLONUS podem dir que va ser seguida en general pels altres
autors del "ius commune"1053.

b) Entre als autors castellans, GÓMEZ seguia la mateixa doctrina. Així, pel que fa a la
volimtarietat de l'acreixement, deia que si els legataris estaven units per una conjunció "re
tanturn", actuava el dret de no decréixer de manera forçosa, mentre que si operava el dret
d'acréixer aquest era voluntari1054.

En relació a l'onerositat de l'acreixement, distingia segons la causa que havia donat lloc
a Ja vacant1055: si la porció es tenia per "no escrita", entenia que el gravamen no tenia fonament,
de manera que l'acreixement es produïa "sine onere"1056; i si la porció esdevenia "quasi caduca"

dubium non est, quin etiam coniunctus sine onere paríem vacantem consequatur... " (núm.49, pàg. 30);
. sí la càrrega era una condició casual (no una de potestativa), donat que no es podia reproduir: "Si onus sit conditionis
(íHiialis, magis est, ut in coniunctum legatarium, autfideicommissarium non transferatur, & sic ut eius portio sine onere
accrescat...Quod enim diximus, accrescere cum onere conditionis, procedit in conditione potestativa.. .non etiam in
castiali, quippe, quae non intelligitur in legaíis repetita...cum re vera non coníineat unus ob id, quod nulli per earn
affertiir commodum... " (núm.52 a 55, pàg. 30 i 3 1);
• quan la condició era potestativa, però no consistia en una prestació de donar, sinó en una activitat personal: "Ne
potestativa quidem conditio semper in coniunctum transfertur: Nam, licet transferatur, si consistaí in dando, scilicet,
(¡uia dato per alium semper expediri potest. . . non tamen semper transfertur si consistat in faciendo, sed tune demum,
cumfactum tale est, utper alium impleri possit, ut evenit, cum quis iubetur insulam, vel monumentum, vel aliud tale suis
sumptibiis faceré, vel rem ab haerede testatoris emere, vel locationem, autfldeiussionem subiré, & si quid huiusmodi
facli simile sit. . . Censetur enim in his omnibus casibus, & aliis similibus conditio personalis. , . ideoque in alium transferri
non potest... " (núm. 56 a 62, pàg. 3 1 ) ; .
• i, finalment, quan la càrrega hagués estat imposada de manera nominativa al legatari: "Paríem cum onere coniuncto
accrescere procedit, si onus communiter omnibus sit impositum. . . Coeterum, si nominatim uni lantum, receptum est, sine
onere transiré... " (núm. 63 i 64, pàg. 31).

1033 Així, VINNIUS (Arnoldo VINIO, Comentario Académico y Forense del celebre jurisconsulto Amoldo
Vinio á los cuatro libros de las Instituciones imperiales de Justiniano, anotado por el jurisconsulto J. Gottlieb Heineccio,
tomo I, Barcelona, Librería de D. J. Oliveres, editor, 1 867, pàg. 659) deia que ". . . cuando se ha legado á dos la misma
(«sa copulativamente (conjunció "re et verbis" i, per tant, actuava el dret d'acréixer), ¡aparte del que falta solo acrece
al otro queriendo pero con carga; mas si se ha legado disyuntivamente (conjunció "re tantum" i per tant dret de no
decréixer), lo acrece contra su voluntad, pero sin las cargas. La razón de esto es porque defiriéndose al unido la porción
*' que falta en consideración a la persona de este último, puede dejar de admitirla, pues también pudo este no
reptarla; pero una vez admitida debe soportar todas las cargas que á la misma van anejas. Entrambas cosas suceden
f» el desunido, porque este tiene el todo por su misma persona, y mas bien retiene lo suyo sin disminución, que no
wnsígue lo ageno, de suerte que á este mas bien parece que no le decrece la porción del que falta... "I, en el mateix
«ntit, CUJACIUS (Jacobi CUJACII, Praelectiones in Institutiones Jusiiniani, Claromontii, È Prelis Augusti Veysset
'ypographi, 1824, pàg. 211), en relació únicamenet a l'onerositat, deia que "Haec est differentia enter con/uncios re et
!«ws sinnil eí re tantum conjunctos, quod Ule qui re tantum conjunctus e'st, deficiente collegatario, paríem ejus non
"^ Qcquirit, quàm retinet, et eampotiiis habetjure non decrescendi, qiiàmjure accrescendi; ideoque onus quodfuerat
0 legatario impositum non sustinet, id est, portio deficientis accrescit sine onere; at vero tile qui re et verbis conjunctus

' a" iniíio partes facit; ideoque uno deficiente, pars ejus collegatario jure accrescendi acquiriíur, ita ut onus ei
JtlPositum sustineat; Ule enim qui in jus alternis succedit, et sentit commodum successionis, debetpariter incommodum
Wire..."

54 "Si vero loquimur inpluribus, & diversis legatariis, tune distingue, aut veniuntper ius non decrescendi,
. 9 su^ conjuncti re, & habet locum inter invitas. . . , aut per ius accrescendi, & tune non accrescit invitis, textus est in

• única, § ¡bi autem, Cod. de caduc, tolien. & ibi communiter Doctores, tenet etiam magistraliter B ART. in d. 1. re
" . 10, colum. 4, quaest. prin." (GÓMEZ, Ob. cit., cap. X, núm. 42, pàg. 205).

1055 GÓMEZ, Ob. i loc. cit., núm. 43, pàg. 205.

••tila "—quod in legatis particularibiis portio deficiens pro non scripta ollius, qui no'n erat viviis tempore
f'av •"'' accrescit conjunció vel substituto, vel revertitur ad haeredes testatoris sine aliqiio onere, ubi millo

ne nisiperrarò in hoc pro non scripto superveniente. Cujus ratio, est, quia tali casu istudonus vel gravamen
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o caduca", i la conjunció era "re et verbis" o "verbis tantum", l'acreixement era "cum onere11

mentre que si la conjunció era "re tantüm", es produïa "sine onere". La raó de la diferenciació e/
que mentre que si la conjunció era "re tantüm", actuava el dret de no decréixer de manera que 1
totalitat de la cosa s'aconseguia "iure propio", si la conjunció era "verbis", ja que s'adquirial
porció d'un altre, porció que estava gravada amb una càrrega i que debia acompanyar la dit
porció1057

c) Pel que fa als autors catalans, CÀNCER seguia el sistema utilitzat per la doctrina clàssica de
distingir segons tingués lloc el dret d'acréixer o el de no decréixer. No obstant, existia una
diferència essencial envers la doctrina majoritària, donat que CÀNCER considerava que els
conjunts "re et verbis" adquirien per dret de no decréixer, per la qual cosa l'acreixement entre ells
es produïa de la manera contrària a l'assenyalada per GÓMEZ, de manera que tenia lloc
forçosament i "sine onere"1058.

6.1.1.2.- L'opinió de la doctrina dels segles XIX i XX
La doctrina més moderna seguia, com hem dit, l'opinió dels autors del "ius commune",

non habeat radicem velfundamentum, in quopossiífundan: unde mérito annullatur"
1057 GÓMEZ (Ob. i loc, cit., núm. 43) deia que "Tertia conclusió quod in praedictis legatis particularibus portio

deficiens quasi caduca illius qui erat vivus tempore mortius ipsius testatoris, accrescit conjunció, vel substituto,
revertitur ad haeredes testatoris cum onere... Cujus ratio est, quia j am illud onus, vel gravamen semel valuit in persona
primi, cum erat vivus tempore testamenti: unde mérito ex post f acto durat... Quarta conclusió quod in praedictis legatis
particularibus portio deficiens caduca illius, qui erat vivus tempore testamenti, & tempore mortis testatoris, sed postea
fuit exclusus repudiatione, vel alia causa accrescit conjunció vel substituto, vel revertitur ad haeredes testatoris cum
onere...Cujus ratio est illa, quam superius assignavi, quia jam illud onus & gravamen valuit, & habuit fundamentum
in persona primi: unde accrescit alteri cum suo onere. Advertendum tamen, quodpraedicta habent locum, qitando
legatarii essent conjuncti conjunctione reali & verbali simul, vel verbali tantüm: secüs verd, si sint conjunct!
conjunctione reali taníüm, quia tune indistinctè portio deficiens non accrescit alteri cum onere...Cujus ratio est, quia
conjunctus re tantüm nondum dicitur aliquid ab alio consequiper ius accrescendi, sed iure propio persona consequiíw
totam rem. & per ius non decrescendi conservatur, & retinet earn, postquam alius noluií conseguí portem per
concursum..."

1058 Efectivament, en relació a la renúncia CÀNCER (Ob. cit., cap. XXII, núm. 198 a 202) assenyalava que el
dret de no decréixer era forçós, mentre que el dret d'acréixer era potestatiu donat que no existia el perill que el testador
morís part testat i part intestat: "Ad hcec portio deficiens accrescit hceredibus invitis, ne testator decedat pro parís
testatus, & pro parte intestatus. In legatariis autem, cum cesset ista ratio, non accrescit ipsis invitis, sedvolentibits, d.l.
única, § in his, 1. qui ex duabus, § 1, 1. si quis heeres, 1, et 1. cum haereditas, ff. de acquirend. hasredit...Erf etiam
animadversione dignum, quod etiam in legatis ius non decrescendi datur invitisrut notat BARTOL. & alií in d.l. re
coniuncti, ubi reddunt rationem, quia nonpossunt scindere legatum, 1. neminem, 4, cum gloss, ff. de legat. 2".

Respecte a l'onerositat, també distingia segons la causa que havia originat la vacant. La porció "no escrita
acreixia igualment "sine onere" (CÀNCER, Ob.cit., cap. XXII, núm. 192 i 19,3, deia que "Inter hos modos deficient
hoc interest, quod pro non scripta accrescit sine onere, quia relictum habetur, :ac sifactum nonfuisset, & simililer onus
ei iniunctum, 1. cum quis, 35, de leg. 3,praeter quam in duobus casibus qui, traduntur in d.l. única, § in primo, in gtos^
vers. Perraro. Et hoc intellige in legatis: nam in hcereditatibus portio pro non scripta accrescit coniunctis, vel disuncu
cum onere..."). En canvi, respecte a les porcions "caduca" i "quasicaduca" feia una nova distinció, segons operés eNre
d'acréixer o el de no decréixer: el primer era "cum onere" (i potestatiu, com s'tía dit), mentre que el dret de no decreixe
era "sine onere" (i forçós). CÀNCER, Ob. cit, cap. XXII, núm. 195 i 196, establia que "Portio autem caduca, velq"asl

caduca, etiam in legatis accrescit cum onere, d.l. única, § ubi autem. Quod intellige ubi essent legatarii verbis coniuM >
& sic haberet locum ius accrescendi, nam si essent re conpéicti, aut re & verbis, quia tune haberet locum his n

decrescendi, iuxta superius tradita, onus iniunctum ei, c^uíis portio defecit, non sequeretur coniunctum, in quo na
locum ius non decrescendi, d. § ubi autem. Ratio est, quia in iure accrescendi acquiritur ius alienum, in iure vet'on
decrescendi, totum iure propio retinetur..."

372

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



oerò vinculant directament onerositat i voluntarietat de l'acreixement, sense passar, en general,
pel punt de connexió que suposava l'actuació del dret d'acréixer o el de no decréixer, fruit tot això
d'una construcció més simplificada, o d'una crítica a la distinció entre dret d'acréixer o dret de

no decréixer.
a) Entre els Pandectistes, MAYNZ -que posteriorment seria citat respecte a aquesta qüestió per
BORRELL I SOLER-afírmava que "Para los re et verbis coniuncti, el acrecimiento es
facultativo, pero si el coniunctus usa de su derecho, asume las cargas con que estaba gravada
¡aparte vacante, á escepción de las que tienen un carácter esclusivamentepersonal. Para los
re tantum coniuncti, por el contrario, el acrecimiento es forzoso, pero se hace sin cargas, sine
onere"1059-I aquesta podem dir que era l'opinió generalitzada de la Pandectística1060.

b) La doctrina castellana del segle XIX va seguir igualment la "communis opinió". Era clara
l'exposició de GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ1061, dient que "En el caso de conjunción, el
colegatario es libre de aceptar ó no la por don vacante, pero si la acepta es con cargas. En el
de disjuncion el colegatario recibe la porción vacante, pero como la adquire mas por el derecho
de no decrecer que por el de acrecer, estará exento de pagar las car gas y obligaciones que á sus
colegatarios hubiese impuesto el testador"1062. No obstant, aquesta opinió pràcticament unànime
no es va plasmar ni en el Pr. 1851, que, sense fer cap distinció, va establir el caràcter onerós i
forçós de l'acreixement (arts. 818 i 816), ni el vigent Codi civil (art. 984) que únicament al·ludeix
a què l'acreixement té lloc "cum onere".

Efectivament, l'art. 818 Pr. 1851, en relació a la forma d'actuació de l'acreixement entre

1059 MAYNZ, Ob. cit., tomo III, pàg. 745. I criticava que el fonament d'aquesta distinció fos l'actuació del dret
d'acréixer o el dret de no decréixer, dient que "P ara justificar las particularidades de la segunda hipótesis, Justiniano
dice que el re coniunctus no tanto adquiere el legado de otra persona, como conserva el suyo intacto, lo que ha hecho
decir á los intérpretes modernos que tiene más bien un ius non decrescendi que un ius adcrescendi. El razonamiento
tí emperador no es serio. El testamento es, en efecto, uno é indivisible: al instituir á varias personas como
^legatarios, el testador entiende siempre necesariamente limitar la parte de uno por el concurso de los demás, y esto
M¡ cuando los legados son hechos en cláusulas diferentes como cuando son hechos en una sola y misma disposición ".

1060 Així, per exemple, podem citar les opinions de MACKELDEY i WARNKOENIG. El primer deia que "El
wsjunctus no puede evitar el derecho de acrecer, pero recibe el aumento sine onere en cuanto á la porción que se le
a8rega; al contrario, el mixtim conjunctus tiene á su arbitrio el aceptar ó no la porción vacante, pero le acrece cum
Poneré" (MACKELDEY, Ob. cit., pàg. 464). I WARNKOENIG (Ob. cit., pàg. 203) afirmava que "Coniuncto igiíur
wlegatarii pars accrescit volenti tantum sed cum onere; non coniuncto, i.e. re tantum coniuncto, et invito accrescit,
vd sine onere".

Dins la doctrina italiana del segle XIX, val la pena fer-se l'opinió de SERAFINI (A Instituciones de Derecho
™mano cit., tomo II, pàg. 502) donat que va ser citada posteriorment per MARTÍ I MIRALLES i TRÍAS I GIRÓ: "Los

^otarios conjuntos solamente por la identidad de la cosa legada (re coniuncti) adquieren la parte vacante aunque
9 '« quieran, pero sin gravámenes, puesto que son llamados separadamente a la totalidad de la cosa; pero los

iit °lec^os con e^ niismo legado en la misma cláusula, adquiren la parte vacante, si les place, pero con la obligación
°poríar la carga con que hubiese sido gravada por el testador".

m Ob. cit., tomo 7°, pàg. 368.

/¡} '°62 En termes similars, entre d'altres, FERNÁNDEZ ELÍAS (Ob. cit., pàg. 152), que deia que "Es claro que
ftsi'le vacante se dividirá en proporción á lo que á cada legatario corresponda, y que cuando la conjunción sea
^ °«o de una sola disposición, acrecerá con todas las cargas, pudiendo, sin embargo, renunciar al derecho; por
*&fi '.W7>0' Cllando la conjunción nazca de distintas disposiciones, el colegatario que hubiese aceptado tendrá

Cl°n de tomar la totalidad de la cosa, pero quedando exento de las cargas".
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legataris, es remet a les regles de l'acreixement hereditari1063, de manera que d'acord amb l'art
816.2,3, l'acreixement es produeix amb subsistència de les càrregues i de manera forçosa1064. per

tant, no solament es prescindeix de la distinció segons actués el dret d'acréixer o el dret de no
decréixer, sinó que es trenca la correspondència entre voluntarietat i onerositat. GARCÍA
GOYENA, es limita a assenyalar que s'ha seguit en aquesta qüestió el règim del Codi Civil
Sard1065, però no justifica el canvi d'orientació respecte al règim tradicional1066.

I, pel que fa al Codi civil vigent, ha tret la referència al caràcter forçós de l'acreixement
el que ha fet que la doctrina hagi discrepat sobre la qüestió1067.

c) I, pel que fa a la doctrina catalana, podem dir que l'opinió tradicional era la majoritària, si bé
no era unànime.

Entre els partidaris de la dita opinió tradicional podem citar FALGUERA qui -en la
mateixa línia que BELLONUS-, semblava unir conjunts "re et verbis" i "verbis tantum",
sotmetent-los a un règim diferent dels "re tantum". Afirmava FALGUERA1068 que "Los conjuntos
(es refereix als "re et verbis" i als "verbis tantum") acrecen la cosa queriendo y con cargas. Los
disgustos ó sean los conjuntos solo en la cosa, acrecen no queriendo y sin cargas"', i ELÍAS-
FERRATER, que distingien entre els conjunts "re et verbis", en què l'acreixement era onerós i
potestatiu, i els "re tantum", en què era forçós i "sine onere"1069, opinió que posteriorment va ser
seguida per MARTÍ I MIRALLES1070 i BORRELL I SOLER1071. Igualment, el Projecte privat

1063 Art. 818: "Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se observará igualmente en los legados".
1064 Diu l'art. 818.2,3 que "En tal caso la parte (quan té lloc el dret d'acréixer) del que no quiere ó no puede

aceptar acrece a la del coheredero ó coherederos con las mismas cargas y obligaciones. El coheredero ó coherederos
no pueden aceptar su parte personal, y renunciar la que acrece, ni al contrario ".

1065 L'art. 872, en relació als efectes de l'acreixement entre legataris, es remetia al règim de l'acreixement
hereditari: "Le rególe sovra stabilite negli articoli 867 e 868 rispetto agli obblighi cuifossi sottomesso il coerede
mancante, si estendono anche al collegatario a cuiprofltto si verifica il diritto d'accrescimente, ed all'erede a citlfavore
si rende caduco il legato". L'art. 867 establia l'onerositat (sent el precedent de l'art. 816.2 Pr. 1851): "I coeredi ai quali
in f orza del diritto di accrescimentoè devoluta laporzione dell'erede mancante, sottentrano agli obblighi ed ai caríchi
cui sarebbe sottoposto il mancante"', i l'art. 868 (precedent de l'art. 816.3 Pr. 1851) assenyalava la irrenunciabilitat de
l'acreixement: "// coerede, a cui favor e si accresce laporzione del mancante, non lapuò ripudiare, se alio stesso lempo
non rinuncia alia propria porzione ereditaria".

1066 Deia GARCÍA GOYENA, Ob. cit., pàg, 210, que "«Con las mismas cargas». Asi estava dispuesto por
Derecho Romano respecto de los herederos, pero había diferencia entre 'los legatarios. Si eran conjuntos re et verbis,
partió deficiens volenti tantum, vel separaíim invito quidem sed sine onere, ley única, párrafo 11, título 51, libro 6 des
Código. La razón en que funda Justiniano esta diferencia no satisface, aunque la haya adoptado Rogron en su
comentario al artículo 1045 Francés, y se ha preferido la sencillez del artículo 872 Sardo que iguala los legatarios»
toda especie con los herederos. «El coheredero». Queda esplicado con lo} dicho arriba, y es conforme á mies»0

- artículos 706 y 707, y á los 868 y 872 Sardos: el Código Francés no es^tá espreso sobre este párrafo y el anterior •
1067

1068

Vegeu en el capítol cinquè relatiu als efectes de l'acreixement hereditari, §1.1,3.

Apuntes de Notaria cit., pàg. 411.
1069 Ob. cit., § 4569 i 4570, basant-se també en C. 6,5^,11^
1070 "Notas sobre el derecho de acrecer..." cit., pàg/374, basant-se en SERAFÍN!, Instituciones de

Romano, tomo II, trad, de TRÍAS I GIRÓ, pàg. 349, a q'ui cita expressament.
1071 Ob. cit., vol V-I, ed. de 1923, pàg. 301, basant-se en C. 6,51,1, i citant MAYNZ, III, pàg. 745.
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¿'apèndix d'ALMEDA-TRÍAS1072 es feia ressò de la dita distinció.
Altres autors, en canvi, no feien cap distinció en funció del tipus de conjunció que donava

lloc a l'acreixement, establint amb caràcter general que l'acreixement operava de manera
voluntària i amb subsistència del les càrregues. En aquest sentit, PELLA Y PORGAS -que es
limità a reproduir el par. 11 de C. 6,51,1, on s'establia el caràcter potestatiu i onerós de
l'acreixement, sense fer cap distinció- i els projectes privats d'apèndix de l'ACADEMIA DE
pERECHO DE BARCELONA1073, i el de ROMANÍ-TRÍAS1074, que podem que constitueixen
els precedents de la regulació del Codi de Successions1075.

6.1.1-3.- Els projectes oficials d'apèndix i compilació, i la Compilació de 1960
La majoritària posició de la doctrina catalana dels segles XIX i XX favorable a la

distinció del caràcter de l'acreixement en funció del tipus de conjunció que l'originava, semblava
que s'havia de reflectir en els projectes oficials d'apèndix, més i tot si tenim en compte que dos
dels més destacats membres que formaven part de la Comissió de juristes catalans encarregada
de redactar l'apèndix -MARTÍ I MIRALLES i BORRELL I SOLER- havien expressat la seva
opinió en aquell sentit. No obstant, l'art. 331 Pr. 1930 no feia cap distinció, sinó que simplement
establia el caràcter renunciable de l'acreixement entre legataris1076, havent-se d'entendre el seu
caràcter "cum onere" per l'aplicació de les normes de l'acreixement hereditari1077.

La posició tradicional sí es va plasmar, en canvi, en el Pr. 1955 per influència de ROCA
SASTRE, qui havia exposat el règim romà sobre la qüestió de la mateixa manera que ho havia
fet la doctrina clàssica, és a dir, distingint segons operés el dret d'acréixer o el de no decréixer,

1072 gj pr ALMEDA-TRÍAS, en el seu art. 249, distingia entre els conjunts "re et verbis", en què l'acreixement
«a "cum onere" i potestatiu, i els conjunts "re tantum", en què era forçós i "sine onere": "Cuando el derecho de acrecer
K verifica entre los que son llamados en una misma cláusula o frase, el acrecimiento de la porción vacante, salvo
«aposición expresa en contrario del testador, es facultativo, y se realiza con las cargas y obligaciones que llevase
anexas, a excepción de las que tengan un carácter exclusivamente personal. Cuando se verifica entre los que son
"ainados en cláusulas o frases distintas, el acrecimiento es obligatorio y no deberán cumplirse los gravámenes que se
valeren impuesto a la porción vacante, salvo, también, disposición expresa en contrarío del testador".

1073 El Pr. de l'ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA establia el caràcter onerós i potestatiu de
«creixement entre col·legataris en els arts. 112: "El derecho de acrecer tendrá también lugar entre los
notarios...realizándose el acrecimiento de la porción vacante con las mismas cargas y obligaciones que llevase

"tfxas", i 116; "El derecho de acrecer, cuando haya lugar a él, queda al arbitrio de los legatarios y usufructuarios".
1074 Efectivament, el Pr. ROMANÍ-TRÍAS no distingia segons el tipus de conjunció. L'art. 811 establia el seu

*er potestatiu ("£a aceptación de la parte vacante por derecho de acrecer es siempre forzosa en las herencias i
• Motiva en los legados"), i el 812 que tenia Hoc "cum onere" ("Los herederos y legatarios á quienes acrezca una parte

oníe sucederán en iodos los derechos y obligaciones, cargas y modalidades que tendría el que no quiso ó no pudo
"¡a, salvo los que por naturaleza ó disposición del testador fuesen personales").

Peí que fa al Pr. PERMANYER-AYATS, el règim dels llegats no contenia en aquest punt cap especialitat,
Val cosa s'aplicava la normativa relativa als hereus, segons la qual l'acreixement era forçós i onerós.

1076 y ,;*wj ar*:' 331.5 Pr. 1930 deia que "En ningún otro caso tiene lugar el derecho de acrecer entre legatarios, ni
°--si el colegatario o colegatarios renuncian a su derecho de acrecer".

1077 o

fin no establir-se res en relació als llegats, s'havia d'entendre que s'aplicava l'art. 361.fin Pr. 1930, que
la dita onerositat.
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règim que considerava lògic i coherent1078. Així, va redactar l'art. 510.2 del Pr. de 1955 de 1
següent manera: "El derecho de acrecer tendrá lugar subsistiendo los legados, fideicomisos
otras cargas no personalísimas impuestas por el testador al legatario que no haya llegad
efectivamente a serlo, pero tal derecho será renunciable. En cambio, si en cláusulas u oracions
distintas cada legatario es llamado en todo al mismo legado, el acrecimiento no será
renunciable pero caducarán los legados, fideicomisos u otras cargas impuestas al legatario que
falte".

L'esmentada norma del Pr. de 1955 no va passar a la Compilació (com a conseqüència
del fet que no va incorporar la regulació dels llegats, sense que tampoc passés a formar part del
capítol relatiu al dret d'acréixer). La Compilació res deia respecte a com havia d'operar el dret
d'acréixer en els llegats. L'article 268.1 CDCC simplement establia que "Entre els legataris
cridats ensems a un mateix llegat serà procedent el dret d'acréixer, si el testador no l'hagués
prohibit". Tot i que l'amplitud i la no imperativitat de l'expressió "serà procedent el dret
d'acréixer", en front la fórmula utilitzada per a l'hereu -"adquirirà de dret la que acreixi a favor
seu"- podria constituir un argument en favor del caràcter potestatiu de l'acreixement, el fet que
no es parli expressament de "renúncia" i l'aplicació de les normes relatives a l'acreixement
hereditari va fer que la doctrina es pronunciés en favor de la no renunciabilitat de l'acreixementj
i el seu caràcter "cum onere"1079.

6.1.2.- La regulació del Codi de Successions
El Codi de Successions ha establert en el seu art. 42.2 una norma que, per una banda, no

ha estat la seguida per la doctrina clàssica, i que, per altra, no es trobava en els seus precedents:
ni en el Pr. 1955 ni el CDCC1080. L'art. 42.2 in fine CS disposa que "El dret d'acréixer és
renunciable i té lloc subsistint els llegats, els fideicomisos i les altres càrregues no
personalíssimes imposades pel testador al legatari que no hagi arribat efectivament a ésser-
ho"im. Per tant, a diferència de l'opinió de la doctrina clàssica i de la norma de l'art. 510.2 Pr,

1078A"Dictamen núm. 36 ..." cit, pàg. 382 i 383: "En estas conjunciones (la "re tantum")... parece que las
palabras del testador asignan a todos la totalidad de la cosa. Por esto los autores hablan aquí de la existencia de vn
«ius non decrescendi», más bien que de un «ius adcrescendi». Debido a ello en esta clase de conjunción el derecho de
acrecer se opera forzosamente pero sin subsistir las cargas que hubieran sido impuestas a Ticio («sine onere»)... Y asi
puede decirse que así como en la conjunción «re tantum», la acrecían se opera como fenómeno de la incrementación
por vía de escompresión, en la «re et verbis» se produce a modo de adquisición dé cuota. Por consecuencia, si bien esta
última conjunción da derecho de acrecer, con todo este derecho tiene una actuation especial acomodada a aquella ideo
departe o cuota, pues la acrecían es potestativa y con las cargas impuestas a ja porción vacante «cum onere»). Va'a

dir que aquesta argumentació també la va fer respecte a l'herència, peroren canvi en el Pr. 1955 no es va distingir en
funció del tipus de conjunció, sinó que l'acreixement hereditari tenia sempre caràcter forçós i "cum onere" (vegeu a «I
llamado derecho de acrecer..." cit., pàg. 235. <

1079 Manuel ALBALADEJO, a Comentarios al Código civil y Compilaciones /orales cit, tomo 29-3, pàg. 44 'i
i Luís PUIG FERRIOL, Encarna ROCA TRÍAS, a Fundamentos dal Derecho civil de Cataluña, Tomo III, Vol. 1°, Bosch
Casa Editorial, Barcelona, 1979, pàg. 114 i 115, que es remeten a les normes de l'acreixement entre cohereus.

loso pero tampOC podem dir que es tract d'una norma desconeguda, donat que era el sistema seguir per
Y PORGAS i pels projectes de l'ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA i ROMANÍ-TRÍAS.
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1955 -que distingien segons la conjunció que donava lloc a l'acreixement, de manera que si la
conjunció era "verbis" l'acreixement era potestatiu i "cum onere", mentre que si es tractava de
Ja conjunció "re tantum" l'acreixement era forçós o "sine onere"- i de la Compilació -en què tenia
caràcter forçós i "cum onere"- en el Codi de Successions l'acreixement entre legataris és
potestatiu i "cum onere", sigui quina sigui la conjunció que l'origini.

6.1.2.1.- El caràcter renunciable de l'acreixement entre legataris
El caràcter potestatiu de l'acreixement entre legataris, com ja vàrem apuntar en tractar del

concepte d'acreixement, entenem que és de difícil justificació, ja que sembla excloure la
caracterització de l'acreixement com una crida inicial a la totalitat de l'objecte feta a vàries
persones, de manera que la concurrència efectiva d'aquestes persones concretarà la quantia del
dret que correspondrà a cadascuna (quota de participació efectiva). Si es parteix de la idea que
l'acreixement no suposa una nova delació, no hauria de ser potestatiu sinó forçós donat que, a
l'igual que en l'herència, l'art. 268.1 CS no permet l'acceptació parcial del llegat: "L'acceptació
parcial del llegat comporta la seva total acceptació"10*2. Per tant, sembla que el Codi de
Successions posi en entredit la idea que en l'acreixement en els llegats s'origini en virtut d'una
crida solidària a la totalitat, sinó que més aviat dóna a entendre que s'adquireix una quota
separada. Ni tan sols es distingeix, com feia la doctrina clàssica, segons hi hagi un acreixement
o un no decreixement, sinó que sembla que actui només el "dret d'acréixer" en sentit estricte.

Cal esbrinar la raó de la norma de l'art. 42.2.in fine CS. Cal determinar si la norma que
permet renunciar l'acreixement implica un canvi en la configuració jurídica d'aquest -de manera
que el dret d'acréixer en els llegats s'acostaria a la substitució vulgar recíproca en posar-se en
entredit la idea d'objecte únic-, o si constitueix únicament una norma excepcional que no afecta
l'essència de l'acreixement.

Nosaltres entenem que la regla de la renunciabilitat de l'acreixement, malgrat la seva
indubtable importància i transcendència, no ha de fer variar la concepció unitària de l'acreixement
wm una crida a la totalitat de l'objecte únic, fent-se les parts pel concurs.

Abans de justificar el caràcter renunciable de l'acreixement entre legataris com una
excepció o especialitat envers el règim general de l'acreixement, cal fer una sèrie de matisacions:
la, La norma de l'art. 42.2.II.pr. CS no coincideix ni amb el règim de l'acreixement hereditari,
ni amb el de l'acreixement en el llegat d'usdefruit:
• En relació a l'acreixement hereditari, l'art. 38.4 CS diu que "L'hereu que accepta la quota

1081 Val a dir que en el treball base de PUIG FERRIOL preparant el Codi de Successions (Generalitat de
Catalunya, Departament de Justícia, Arxiu Central, Capsa 8155), l'art. 305.2 CS seguia el projecte de 1955. Deia el
Wcepte que "Ei dret d'acréixer serà renunciable i tindrà lloc amb subsistència dels llegats, fideicomisos i demés
pegues no personalíssimes ordenades pel testador a càrrec del qiti no hagi arribat a ésser legaíari. Si en clàusules
Içrents cada legatari és cridat a un mateix llegat, l'acreixement no serà renunciable, però caducaran els llegats,

•'^comisos i demés càrregues imposades al legatari que falti". Va ser amb la redacció donada per TARRAGONA
ROMINA (Capsa 8157, carpeta 4), que portava data de 8 de gener de 1991, quan es va introduir la norma que va
sar al Codi de Successions. L'art. 259.2 CS deia que "El dret d'acréixer serà renunciable i tindrà lloc subsistint els

%ats< fideicomisos i les altres càrregues no personalíssimes imposades pel testador al legatari que no hagi arribat
c tvoment a ser-ho". Es va suprimir per tant l'incís relatiu als legataris instituïts en clàusules diferents, sotmetent tots

asos a' mateix règim, i a partir d'aquest moment es va mantenir aquesta redacció.

^ A diferència del Codi civil, segons es dedueix "a sensu contrario" de l'art. 889.1 Ce: "El legatario no podrá
1 una parte del legado y repudiar la otra, si ésta fuer a onerosa".
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d'herència que li correspon directament adquireix la que acreix a favor seu". Per tant, respecte
als hereus, tampoc es distingeix segons la classe de conjunció que doni lloc a l'acreixement S
segueix la idea que quan té lloc l'acreixement hi ha una prèvia crida inicial a la totalitat, i que

l'acceptació ve referida a la quota de participació efectiva, no admetent-se l'acceptació de només
una part d'aquesta quota efectiva (que seria la quota de participació hipotètica), ja que aniria
contra l'art. 25.1 CS.

Ara bé, hem de reconèixer que el títol d'hereu es caracteritza pel seu caràcter universal
(art. 1.1 CS), per la qual cosa es podria dir que la irrenunciabilitat de l'acreixement hereditari no
deriva del fet que l'acreixement impliqui necessàriament una crida a la totalitat, sinó que deriva
de la universalitat del títol d'hereu. És a dir, es podria argumentar que en l'acreixement pot haver-
hi o no una crida al tot, però en l'acreixement hereditari sempre hi ha aquella crida a la totalitat
en virtut del principi d'universalitat del títol d'hereu.
- I, pel que fa al llegat d'usdefruit, l'art. 304.4 CS dóna a entendre que l'«increment» és
irrenunciable, en no preveure la possibilitat de renúncia. Afirmat que, d'acord amb l'art. 304.4
CS, si es fan parts no hi ha acreixement, el precepte seria congruent amb la idea clàssica segons
la qual l'acreixement és forçós quan hi ha una crida al tot, sense parts, que és precisament quan
hi ha acreixement d'acord amb l'art. 304.4 CS. Però, en qualsevol cas, l'art. 304.4 CS s'aparta en
aquesta qüestió del règim general de l'art. 42.2.II.pr. CS.
2a. Però és que, fins i tot l'art. 42.2.II.pr. CS va contra el règim general del Codi de Successions
en matèria d'acceptació de llegats. Efectivament, tot i que partíssim de la idea segons la qual en
l'acreixement en els llegats hi ha dos objectes diferents, és a dir, que l'acreixement no suposa la
concreció de la quota pròpia sinó l'adquisició d'un llegat fet a un altre, no seria possible acceptar-
ne un (el que s'adquireix per dret propi) i renunciar el que s'obté per via d'acreixement, quan
aquest últim sigui onerós, d'acord amb l'art. 268.2 CS, que diu que "el legatari afavorit amb dos
llegats pot acceptar-ne un o repudiar V altre, llevat que el renunciat sigui un llegat onerós o que
el testador hagi disposat una altra cosa". Sembla una contradicció que si a un legatari se li fan
dos llegats, no pugui repudiar l'onerós, mentre que sí pugui en canvi renunciar la porció
acrescuda malgrat que sobre aquesta porció recaigui una càrrega. L'existència d'aquesta càrrega
serà precisament la raó que donarà lloc a la renúncia per part del col·legatari.

En definitiva, observem doncs que la regla de l'art. 42.2.II.pr. CS no tan sols va contra
la configuració que hem donat de l'acreixement hereditari com una concreció de la quota de
participació efectiva, sinó que també contradiu el règim general d'acceptació i repudiado dels
llegats. Per això, entenem que la norma de l'art. 42.2.II.pr. CS s'ha de considerar com una norma
"excepcional", és a dir, com una excepció a les regles generals, però no té suficient força com per
fer-nos canviar la configuració que hem fet de l'acreixement. Cal intentar explicar aleshores les
raons que justificarien la regla de l'art. 42.2.II pr. CS: ; i , , *
la. Que la voluntarietat de l'acreixement és una conseqüència necessària del seu caràcter onerós,
volent-se evitar que l'acreixement produeixi conseqüències perjudicials negatives per al legatafl
que acreix. Ja s'ha vist com a la tradició jurídica quan l'acreixement era "cum onere" tem

/
-'"'"

_.

Ara bé, aquest argument pot ser contestat per vàries raons:
- el que la porció acrescuda sigui onerosa no és considerat pel Codi de Successions com una r
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que justifiqui la seva renúncia, sinó tot el contrari, com es desprèn de l'esmentat art. 268.2 CS,
que diu que si el llegat que es vol renunciar és un llegat onerós no és permesa la renúncia;
. a la tradició jurídica, com s'ha dit, no es vinculaven directament onerositat i voluntarietat de
l'acreixement entre legataris, sinó que aquestes característiques tenien lloc quan s'adquiria per
dret d'acréixer, en contraposició a quan s'adquiria per dret de no decréixer, distinció que el Codi
de Successions no té en compte als efectes que ens ocupen.
2n. El llegat suposa una càrrega per al subjecte gravat, i es vol facilitar l'extinció d'aquesta
càrrega permetent al legatari la renúncia de la porció acrescuda.

Ara bé, si es vol beneficiar a la persona gravada, la manera de facilitar l'alliberament del
gravamen que suposa el llegat hauria d'haver estat excloent l'acreixement entre legataris, i no
establint simplement la possibilitat de renunciar-lo, possibilitat que queda a l'arbitri del legatari.
Normalment aquest renunciarà l'acreixement quan el llegat sigui onerós, amb la qual cosa la
càrrega haurà de ser assumida per la persona gravada.
3r. PUIG FERRIOL i ROCA TRÍAS justifiquen la possibilitat de renunciar l'acreixement en el
fet que "la part vacant tindrà sempre un destinatari i no regeix aquí el principi de l'increment
forçós"m3. Efectivament, cert és que en els llegats, si no actua l'acreixement, no es donaria lloc
a una porció vacant sinó que el llegat del qui falti quedaria "absorbit en l'herència o el patrimoni
de la cosa gravada"im. Ara bé, el fonament de l'acreixement no es troba en intentar que tota
porció tingui un destinatari, sinó en atribuir la porció de qui falti a qui presumiblement hauria
volgut el testador.

En base a totes aquestes consideracions, entenem que no és justificada la norma de l'art.
42.2.II.pr. CS.

6.1.2.2.- L'acreixement es produeix amb subsistència de les càrregues no personalíssimes
imposades pel testador al legatari que no hagi arribat efectivament a ésser-ho

Com s'ha vist, a la tradició jurídica l'onerositat depenia de dos factors: de la causa que
tevia donat lloc a la vacant, de manera que si la porció es tenia per "no escrita" l'acreixement era
'sine onere", mentre que si la vacant es produïa per la "caducitat" o "quasicaducitat" s'havia de
distingir segons actués el dret d'acréixer (voluntari i "cum onere") o el dret de no decréixer
(forçós i "sine onere". El Projecte de 1955 ja va disposar que en els casos en què la disposició
«teniaper "non scripta" (que eren els casos de nul·litat de la disposició) no hi havia acreixement
w. 505.2.fm Pr. 1955), mentre que quan la porció esdevenia "caduca" o "quasicaduca" se seguia
«istingint segons actués el dret d'acréixer o el de no decréixer. El Codi de Successions ha recollit
en l'art. 39.2.fin la regla de l'art. 505.2.fin Pr. 1955, però ha unificat el règim quan opera

: acreixement, sense distingir el tipus de conjunció que l'origina. Així, l'art. 42.2,11 CS segueix
* leW que l'acreixement "té lloc subsistint els llegats, els fideicomisos i les altres càrregues no

I >írsonalíssimes imposades pel testador al legatari que no hagi arribat efectivament a ésser -
- Com en l'acreixement hereditari, ea configuren els legataris com a substituts "ex lege"

Institucions del Dret Civil de Catalunya. Dret de Successions, cit. volum III, 4" edició, pàg. 83.
1084 Article 267.2 CS.
1085 -.,

Vegeu el capítol relatiu als efectes de l'acreixement hereditari, respecte al concepte de càrregues.
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en el compliment.

6.2.- L'acreixement entre col·legataris es produeix "ipso iure", de manera proporcional
amb caràcter retroactiu, i aprofita l'adquirent

A l'igual que l'acreixement hereditari, l'acreixement entre col·legataris es produeix de
manera automàtica, proporcional, retroactiva i aprofitant als adquirents de la porció, d'acord amb
la remissió general de l'art. 42.4 CS a les normes de l'acreixement hereditari,
a) L'acreixement té lloc "ipso iure". La porció acrescuda es pot renunciar, però si així no es fa
s'entén adquirida "ipso iure", sense necessitat d'acceptació, d'acord amb les regles generals
d'adquisició dels llegats1086.
b) Com ja assenyalava BELLONUS1087, l'acreixement entre col·legataris no es produeix "viriliter"
sinó proporcionalment. El Codi de Successions no ho estableix expressament, però així s'ha de
deduir de la remissió general a les regles de l'herència (art. 42.4 CS).
c) L'acreixement té caràcter retroactiu, en base a la remissió de l'art. 42.2 CS a l'art. 40.2 CS, de
manera que s'entén adquirit en el mateix moment que la porció originària1088.
d) I, finalment, en cas de transmissió, l'acreixement aprofita als adquirents del llegat, excepte,
com hem vist, en el llegat d'usdefruit. Per tant, a l'igual que succeeix en el cas de transmissió
d'herència, "portio portioni accrescat"1089.

. VIII, quaest. II) assenyalava que en els llegats l'acreixement tenia lloc "ipso iure", encara
que s'ignorés, a no ser naturalment que es repudiés el llegat: "In legatis verò, &fideicommissis constat, hand dubiè portem
vacantem ipso iure accrescere, ut scribunt ANG. DE GAME, in diet, tracta, de testam. gl. 42 numer.3 versicul. 2; VASQ,
libr.2 Illustr. controv. capit. 69, numer. 3; MANTIC. de con. ult. vol. libr. 10 tit. 3 numer. 19. Et est de mente eonim
omnium, qui simpliciter scripserunt, paríem vacantem ipso iure accrescere non distinguentes legato ab haereditatibus,
qitos retulimus in quaest. praeced. num.2..." (núm.l)...«m repudientur 1. servum filii 46, § 1; 1. si tibi homo 88, §
cumservus, ff. de leg. 1; 1. legatum 82, ff. de leg.2,1.1, § utrumff. si quid in fraud patró. Et scribunt BART. in 1. fmverss,
Tu dic, et ibi ALEX, num.3; IAF. num.6 et 7, vers. glo. in verb. c. de legat (núm.3)...ac/eo u/ quaerantur etiam ignoraníi-
bus 1. cum pater 79, § surdo, ff. de leg.2; 1. qui in domini 114 et 1. filius 16 ff. de testa; 1. si paríem 19 § si per fundum,
et ibi glo. in verb. caeperat ff. quemad.serv. amitt. Et scribunt CIN. in 1. un. in prin. n.5 C. de cad. toll; IMOL. in 1.
legatum 7, num.11, ff. de leg. primo, DEC. in 1.1 in 2 lect. nu.19 vers. Nunc ulterius, et in 3. nu.40 C. qui ad. ...(num.4).

1087 Havia estat una qüestió discutida si entre els legataris l'acreixement es produïa de manera igualitària o a
prorrata. La primera opinió anava lligada amb la idea que quan les parts fossin desiguals no hi hauria acreixement, per
la qual cosa l'acreixement es produiria sempre de manera igualitària. No obstant, si s'admet l'acreixement en els instituïts
en parts desiguals, aquest s'havia de produir a prorrata. BELLONUS (cap. VIII, quaest. XI, núm. 4 i 5, pàg. 23) afirmava
que "Sed est verius, quod alií frequentius tradiderunt, scilicet etiam in legatis, &fideicommissis paríem vacantem pro
rata, seu pro portione data accrescere. ..Probatur autem haec seníeniia:
Primo, 1. Maevio 42 inprinc.ff. de leg. 2, ubi lalovenus, quia, inquit, cum separatim, et partes fundi, et totus legaW
sit, necesse est, ut ea pars, quae cessat, pro portione legati cuique eorum;iquibus fundus separatim legatus est,
accrescat.
Secundo probatur eadem ratione, quam in haeredibus consider-avimus. Nam, guia portio legati, &fideicommissi, non
personae, sed portioni accrescit...ideo iustum videtur, ut, qui plus habej in parte principali, plus etiam
accrescenteeferat..." f

1088 Ja BELLONUS afirmava (Cap. IX, quaest. XLVII, núm. 1 a 3, pàg.; 161) que "Portio accrescens censeaítir
acquiri eo tempore, quo acquiritur portio principalis. Itaque, ut portio legati principalis acquiritur ex die
haereditatis...ita etiam ex eodem die censetur acquisita pars postea qccrescens".

1089 BELLONUS (Cap. VII, quaestio 57, núm, 14 a ^assenyalava que "Portio legati, veí fldeicomissi
accrescit emptori, non venditori". Efectivament, al núm4,j4, pàg. 687, deia que "In legatis, & fideicomissis p®'
vacantem, non accrescere venditori, sed emptori, & cuilibet alii successor! singulari, puta legatario, vel cessions
Ita enim censuerunt BART. in d.l. re coniuncti n.26 et ibi ALCIA. n. 43 vers. addit, ubi ait, transiré etiam in legatario .
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6.3.- La preferència entre legataris
Pel que fa a la preferencia entre legataris, tot i que no es reprodueixi expressament el

criteri de preferència per grups recollit a l'article 38.2 CS, entenem que els legataris del mateix
grup acreixen amb preferència als altres. No cal l'establiment exprés de la regla de l'article 38.2
CS, ja que és una conseqüència lògica de l'article 141.2 CS aplicat als legataris. Efectivament,
si els membres d'un mateix grup es consideren com una sola persona als efectes de la divisió del
llegat, en lògica correspondència han d'acréixer preferentment entre ells1090.

La diferència respecte al règim dels hereus es troba en el fet que l'art. 42.2.1 CS estableix
la preferència dels conjunts "re et verbis" sobre els "re tantum": "L'acreixement es produeix
preferentment entre els legataris que a més d'ésser cridats conjuntament a un mateix llegat ho
són en una mateixa clàusula". Es considera als conjunts "re et verbis", quan concorren amb
conjunts "re tantum", com un grup, de manera que, als efectes de la divisió del llegat,
constitueixen una sola persona i, si falta algun d'ells, la seva porció acreixerà als altres.

6.4.- Les conseqüències de la no actuació de l'acreixement: l'alliberament parcial del
gravamen imposat a la persona gravada

L'art. 42.3 CS estableix que "Si per causa aliena a les expressades en el paràgraf 3 de
l'article 38 no pot tenir lloc el dret d'acréixer, la part vacant del llegat resta en benefici de
l'hereu, del legatari o de la persona gravada amb el dit llegat"1091. Per tant, les conseqüències
de la no actuació del dret d'acréixer seran l'alliberament parcial del gravamen en favor del

ei POLIT. n.58. vers. 4 et IÓ. GAUD, nu.88 versic. quod si dicas, ANG. DE GAMB. de testa, gl.42, n.8 in fin, ALEX,
in l,eum ex filio 39, § ult. n.5 vers. pro dicto, ff. de vulg.; EM. ZOAR. in suo Thes recept, sent in verb, accrescendi ius,
ubi testatur, ita communiterD. tenere GOMEZ to.l, variar, resol, cap.10. nu.44, vers. 2 vero casu; CRASS, in d. § ius
accrescendi, q.12, n.8; DUAR. lib.2 de iur. accr. c.6 vers. ego autem, et vers Itaque..." BELLONUS es feia ressò dels
següents arguments:
•que en el llegat i el fideïcomís la porció acreix la porció, per la qual cosa l'acreixement es produïa en favor de qui tenia
la porció: "In legatis, & fideicommissis porfió portioni accrescat 1. si Titio 39, § 1, ff. de usufr.Consequens est, ut
accrescat ei, quiportionem habet, sedemptor. Ergo, non illi, sedhuic debetportio, vacans accrescere" (núm. 15, pàg.
«7 i 688);
• l'analogia amb el que succeeix amb l'al·luvió, en què l'acreixement es produeix en favor del comprador: "Ius
«ccrescendi, quod in legatis, & fideicommissis locum habet, comparatur alhivioni...Sed, quo per alluvionem accedit, non
Winet advendiíorem, sed ad emptorem..." (núm. 16, pàg. 688));
•Que quan es ven una cosa llegada, s'entén venuda en la seva totalitat, incloent les coses accessòries, per la qual cosa
s«3 d'entendre comprès també el dret d'acréixer, com a dret accessori de la cosa principal: "Vendita re legata censentur
^ndtta ea omnia, quae ad rem illam considerantur, ut accessòria.,,Atqui pars accrescens consideratur, ut accessòria
«f parlem principalem, cuisit accessio...Ergo vendita parte principal!, quae fuer at legata, censetur etiam venditapars
descens" (núm. 19, pàg. 688).

109° En contra, MEZQUITA DEL CACHO (Ob ,cit., pàg. 152) qui, en base al fet que no es recolleix a l'art. 42.2
'f,
 e' criteri de preferència per grups, afirma que "Ello obliga a entender (ya que esa forma es simple indicio preferen-

'" ^forzado, no exigencia excluyente) que, de no darse esta cualificación, se daría el reparto del acrecimiento entre
os 'os conjuntamente llamados al mismo legado, indiscriminadamente y en proporción a la participación asignada

j ¿. Se segueix l'art. 510.3 Pr. 1955, que establia que "Sipor causa ajena a las expresadas en el último párrafo
í :-t ' _ W i no puede tener lugar el derecho de acrecer, ¡aparte vacante del legado quedará en beneficio del heredero,

' °persona gravada con el mismo", norma que no va passar a la Compilació. El Pr. d'apèndix de 1930 ja havia
que 'En todos los casos en que no existe o cesa el derecho de acrecer entre legatarios, la cosa que es objeto

V A f'° ° ̂ aParte de ella que no es adquirida cede a favor del heredero o herederos o de la per sona a cuyo cargo
" lahecho ellegado"(art. 331.6 Pr. 1930, reproduït per l'art. 285.6 Avpr. 1931).
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subjecte gravat. Si els col·legataris no són conjunts, o el testador ha prohibit l'acreixement, o es
renuncia l'acreixement, i sempre que no hagi d'operar una delació preferent a l'acreixement
(substitució vulgar, dret de representació o dret de transmissió), la vacant aprofitarà a la persona
gravada amb el llegat. La naturalesa del llegat com a gravamen permet que, a diferència del que

succeeix en l'herència, no puguin quedar parts vacants, per la qual cosa l'acreixement no es en
capeas "necessari".

I, tot i que no es digui expressament, les càrregues imposades al legatari que falti
subsistiran a càrrec de la persona gravada a qui aprofita la vacant, sempre que no siguin
personalíssimes (per aplicació de l'art. 42.2.11 CS)1092.

7.- L'APLICACIÓ DEL RÈGIM DELS LLEGATS A LES DONACIONS PER CAUSA DE
MORT

La donació "mortis causa" està regulada als arts. 392 a 396 CS, i es tracta d'una institució
de naturalesa discutida. La qüestió està en determinar si es tracta d'una donació entre vius amb
eficàcia "post mortem" (d'una donació "especial", en definitiva) o si és un títol successori (un
llegat atorgat en forma de donació). La qüestió podria tenir per tant transcendència en relació al
dret d'acréixer, ja que procedeix entre legataris (art. 42 CS) però no, per norma general, entre
donataris (art. 637 Ce). En la doctrina s'han donat ambdues posicions respecte a la seva
naturalesa jurídica, i l'art. 392 CS estableix que, juntament amb la seva regulació específica, es
regirà en uns aspectes per les normes de les donacions entre vius i en uns altres per les normes
dels llegats. Nosaltres, seguint CASANOVAS MUSSONS1093, entenem que les donacions
"mortis causa" són donacions, si bé amb una "naturalesa especial" (art. 392. in fine CS), de
manera que la mort del donant no és un element estructural del negoci, sinó un requisit accidental
d'eficàcia: un simple fet-condició d'un negoci entre vius1094. D'acord amb aquesta configuració

1092 Així ja ho deia, com hem assenyalat, GÓMEZ (Ob. cit., cap. X, núm. 43), qui deia que les càrregues
subsistien tan a càrrec del substitut, com del col·legatari, com de la persona gravada.

1093 Anna CASANOVAS MUSSONS, "Les donacions per causa de mort: la seva regulació en el títol VI del
Codi de Successions", a Setenes Jornades de Dret català a Tossa, Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona, PPU, 1994,
pàg. 171 a 205.

1094 Alguns autors defensen la naturalesa successòria de les donacions "mortis causa". Encarna ROCA TRIAS
(Comentarios al Código Civil y Compilaciones Parales, tomo 29, vol. 2, EDERSA, Madrid, 1984, pàg. 320 i 321), a la
llum de la Compilació, afirma que les donacions "mortis causa" són actes de disposició de béns per causa de mort
diferents de la institució d'hereu i dels llegats, que es contenen en formes diferents també dels testaments i dels codicils,
actuant la mort de la mateixa manera que en l'obertura de la successió, és a dir, pom a supòsit de la mateixa existència
del títol i no només de la seva eficàcia. Es basa en els següents arguments: , „
Ir. En les disposicions del Text Compilat es dedicava un títol autònom a les Üonacions "mortis causa", després de I»
regulació de les disposicions testamentàries i amb independència entre elles i les donacions entre vius.
2n. L'article 245.2 de la Compilació (l'actual 393 CS) assimilava a les''donacions per causa de mort les fetes sota la
condició suspensiva de sobreviure el donatari al donant, la qual cosa vol dir que es reconeixia una diferència entre to
dos tipus de donacions. t/'
3r.La doctrina catalana clásica (FONTANELLA, RIPOLL, CÀNCER) considerava la mort del donant com un elenien
estructural de la donació. / "~" ,

No obstant, nosaltres entenem que la mort del donant és una simple condició, i que per tant es tracta
donacions entre vius amb eficàcia "post portem", an base>^uè: _w
1 r. L'article 3.1 CS estableix que "La successió es defereix per heretament, per testament o pel que disposa la llei ,s

fer cap referència a la donació per causa de mort, i la tracta en el títol VI, al final del Codi, com si no veiés massa
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(Je la donado "mortis causa" com una donació, podría semblar que, d'acord amb l'art. 637 Ce, no
ni hauria acreixement entre els donataris conjunts. No obstant, observem una sèrie de diferències
entre la donació entre vius i la "mortis causa" que ens mostren com la solució ha d'ésser diferent,
fvtentre en la donació entre vius hi ha una adquisició actual de béns1095 i, per tant, se seguiria la
norma general d'acord amb la qual el dret d'acréixer no té lloc amb posterioritat a l'adquisició,
en les donacions "mortis causa" no hi ha adquisició actual de béns (llevat del cas de l'art. 395.2
CS) i malgrat que pugui haver-hi acceptació (art. 394 CS), la donació segueix sent revocable (art.
396 CS) i quedarà sense efecte en cas de premoriència del donatari al donant. Per tant, en relació
a l'efecte adquisitiu, la donació "mortis causa" s'assimila al llegat1096, de manera que l'art. 392
CS1097 estableix que "les donacions "mortis causa" es regiran per les normes dels llegats tocant
al dret d'acréixer entre els donataris"ms.

on posar-la. La Compilació tampoc contenia una normativa molt més clarificadora. Bé es cert que la regulava dins el
Llibre II, sobre les successions, però l'article 97 CDCCestablia que "L'herència es defereix per testament, per contracte
opelque disposa la llei". Per "contracte" es podria entendre que es feia referència a la donació per causa de mort, ja
que a més estava regulada al Títol III, entre els títols II, sobre la successió testada, i IV, sobre la intestada, i en canvi els
heretaments s'incloïen en el títol IV del Libre I relatiu a la família.
2n. L'article 393 CS no estableix una diferenciació entre donació atorgada sota condició suspensiva de sobreviure el
donatari al donant i donació per causa de mort, sinó entre la primera i la regulada a l'article 395.2 CS, en què es produeix
la transmissió immediata de la propietat de la cosa donada sota condició resolutoria de revocació o premoriència del
donatari.
3r, Com afirma B ADOSA COLL (Fernando B ADOS A COLL, a Notas a Derecho de Sucesiones, de Theodor KIPP, vol.
I, pàg. 723), la mort del donant és un simple fet-condició d'un negoci entre vius, i la donació "mortis causa" no és un títol
successor). És simplement una adquisició gratuïta per raó de la mort, que es distingeix de les pròpies adquisicions "mortis
causa":
•en què la mort és únicament un requisit accidental d'eficàcia del negoci jurídic, i no un aconteixement que atribueix
valor jurídic al negoci;
• en què el títol adquisitiu té una doble eficàcia : dispositiva (privació de la titularitat del titular anterior), i adquisitiva
(investidura de la titularitat en el nou subjecte). En canvi, el títol successori (resultant del negoci "mortis causa"), té una
eficàcia exclusivament de destinació, sense suport en cap fonament dispositiu, ja que és la mort, i no la voluntat, el que
daña lloc a la pèrdua de titularitat en el subjecte anterior;
•per la relació negoci jurídic-títol: el títol adquisitiu el constitueix el propi negoci jurídic entre vius, mentre que en les
adquisicions "mortis causa" el negoci per causa de mort és únicament el fonament del títol successori (BADOSA
COLL,/Votoí... cit., Vol. I, pàg. 720 i 721).

1095 Per norma general. L'art. 393 CS contempla un supòsit de donació entre vius en què l'adquisició no es farà
fe a la mort del donant.

1096 Assenyala CASANOVAS MUSSONS, Ob. cit, pàg. 195 i 196, que "D'entrada, donació per causa de mort
"tegat discrepen en l'efecte dispositiu: el donant es desprèn voluntàriament dels béns donats; el testador, en canvi, perd
® Mularitat pel sol fet de la seva mort. Ara bé, donació per causa de mori i llegat coincideixen en l'efecte adquisitiu
*Wf«. És precisament en base a aquesta coincidència que l'art. 392 estableix que «les donacions per causa de mort
tsregeixen per les normes dels llegats»pel que fa a una sèrie de punts relatius a aquest efecte adquisitiu comú..."

1097 Que té el seu precedent en l'art. 522 del Pr. de 1955.

i . 109S Ja la doctrina clàssica entenia que en la donació "mortis causa" hi havia dret d'acréixer, assenyalant que si
es donacions "mortis causa" es regien per les normes dels contractes en relació a les formes i solemnitats, una vegada

,e s f'eciuiparaven als llegats i per tant procedia el dret d'acréixer. Així-ho deia GÓMEZ (cap. X, núm.7): en les
_ Çions "mortis causa" també tenia lloc el "ius accrescendi", ja que si bé formalment s'equiparaven als contractes, en
^ o als seus efectes s'assimilaven a les disposicions d'última voluntat: "Tertiò quaero, an in donatione causa mortis
ç , wcum ius accrescendi; breviter & resolutiva dico, quad sic: quia licet quoad formam, & solemnitatem
%« e^llr c°ntractui, tamen quoad conflrmationem, & effectum eius aequiparatur ultimae voluntati, quia confirmatur

\ . ' * '" ea trànsit dominium recta via, sicut in legatis, ut latè & magistraliter dixi, & probavi in repetitione
í ,-q. , ""> in matèria donationis causa mortis: & iedò in ea habet locum ius accrescendi, & in expresso ita disponit
\ -( . í'"Swfc»·/1s..."(núm. 7).CÀNCER (Ob. Hoc. cit., núm. 67 i 68) es va fer ressò d'aquesta opinió i assenyalava que
I accrescendi habeat locum in donatione causa mortis? Dico quòdsic: nam donatio causa mortis licetproitt est
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Més discutible seria que hi hagués acreixement en el supòsit de l'art. 395.2 CS, és a dir
quan hi hagués una transmissió immediata de la propietat feta sota la condició resolutoria de
revocació o premoriència del donatari. Hi ha una adquisició però revocable. La qüestió està en
si aquesta adquisició -tot i que revocable, com diem- fa modificar la regla de la procedència de
l'acreixement. Entenem que no, a conseqüència precisament del caràcter revocable que té
l'adquisició. Es tracta d'una donació per causa de mort només provisionalment ferma1099, en la
qual si es produeix una vacant en algun dels donataris conjunts actuarà l'acreixement.

in fieri assimilatur contractibus, postquam tamen est facia, aequiparatw legatis, & sic ultimae voluntati...Et sic in ea,
ut in caeteris ultimis voluntatibus debet habere locum ius accrescendi, per text. adhocfatis expressum, in d.l. única, §
haec autem omnia, C. de caduc. toll. ubi in terminis not. BART. & BALD, idem BART, in d.l. re coniuncti, n.69 de leg.
3 & ibi IAS. n.251 dicit ibidem communem RIPA n.232 & CROT. n. 146 sequitur ANT. GOM. lib. 1, resol. c. 10, n.7;
CASSANE. cons. 51, n.4; GABRIEL de iure acérese, regula 90; MICHAEL GRASSUS de success. § ius accrescend,
q.16; MATBENÇO lib. 5 novaRecop. tit. 10, leg.7, gloss. 2 n. 42, & MATHEACI.'de legat, et fidecom. lib. 3, c.7, n.4".

BELLONUS s'ocupa de la qüestió al cap. VI, quaestio XXII: i es preguntà si hi ha dret d'acréixer en la donació
per causa de mort. Comença assenyalant que la donació per causa de mort participa de la naturalesa dels contractes, i
donat que per norma general en els contractes no té lloc el dret d'acréixer, sembl£ que no hauria d'haver-hi acreixement
en la donació "mortis causa": "Donatio causa mortis in multis participat de natura contractum...(!)...cum igitw{n

contractibus regulariter non habeat locum ius accrescendi...consequens videtur, ut nee in mortis causa donatione loctim
habere debeat (núm.7 i 8). j

No obstant, assenyala BELLONUS que "Sed hoc non obstante verins & receptius est, ius accrescendi etiain
in mortis causa donatione habere locum" (núm.9), basant-se en què la donació per causa de mort també participa de
naturalesa dels actes de darrera voluntat: "Donatio causa mortis mixtum videatur esse genus participans de nww
contractuum, & ultimarum voluntatum.." (núm.10). /

La norma de l'art. 391 té el seu precedent en el pr. de 1955, art. 522.
1099 CASANOVAS MUSSONS, Ob. cit., pàg. 193.
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Capítol setè: L'ACREIXEMENT EN LA SUBSTITUCIÓ
FIDEÏCOMISSÀRIA

D'acord amb l'art. 182 CS, "En la substitució fideïcomissària, elfiduciari adquireix
¡'herència o el llegat amb el gravamen que, finalitzat el termini o complerta la condició, faci
trànsit al fideïcomís s ari la totalitat o la quota fideïcomesa de l'herència o el llegat". El
fideïcomís implica per a l'instituït (fiduciari) un gravamen de restitució en favor d'una altra
persona (fideiïcomissari) per a quan arribi un termini o es compleixi una condició; i tant pot ser
universal -quan té per objecte una herència o quota d'ella- o particular -quan el seu objecte és un
llegat o una part alíquota d'aquest1100-.

Admès, d'acord amb la normativa del Codi de Successions, que tant el fiduciari com el
fideïcomissari són hereus o legataris -segons es tracti d'un fideïcomís universal o particular,
respectivament1101-, l'acreixement entre ells s'hauria de regir segons el règim general de

1100 L'art. 183 CS estableix que "El fideïcomís d'herència o universal té per objecte la mateixa herència o quota
d'aquesta deferida a l'hereu fiduciari, i atribuïda, en la seva unitat, per a després d'aquest, al fideïcomissari, o bé una
massa de béns genèricament diferenciada que el fideïcomitent hagi adquirit com a hereu d'una altra persona. El
fideïcomís singular, o sia l'imposat al legatari, té per objecte el mateix llegat o una part alíquota d'aquest".

Ara bé, el fideïcomissari tindrà la consideració de legatari en els casos de l'art. 184.1 CS: "Tenen la
consideració de llegats i es regeixen per les normes d'aquests els fideicomisos imposats a l'hereu l'objecte dels quals
són béns o drets singulars o conjunts de coses, empreses o béns anàlegs, o un usdefruit, baldament sigui universal, o
sobre part alíquota de l'herència. Si el fideïcomís és depart alíquota i no quota hereditària, té la consideració de llegat
depart alíquota". I si s'ha imposat un fideïcomís al legatari que tingui per objecte "béns singulars o parts d'aquests
compresos en el llegat", tampoc estarem pròpiament davant d'un fideïcomís sinó que es tractarà d'un subllegat (art. 1 84.2
CS).

1 'OI No obstant, la consideració del fiduciari i del fideïcomissari com a hereus del fideïcomitent no ha estat
pacífica al llarg de l'evolució històrica de la institució.

Els fideicomisos romans varen sorgir per eludir les lleis que impedien disposar "mortis causa" en favor de certes
persones. Carlos MAYNZ, Curso de Derecho Romano, Tomo III, Barcelona, Jaime Molinas Editor, 1 888, pàg. 579 i 580,
assenyalava com a limitacions que "los legados solo podían ser dejados en testamento y á personas que tengan la
^stamenti factio; debemos añadir que solamente podrán ser impuestos á una persona instituida heredera, y debían ir
precedidos de la institución de heredero; y habían de ser ordenados en lengua latina y bajo forma de orden verbis
dlrectis vel imperativis". Quan es volia afavorir aquelles persones, el que es feia era simplement encomanar a l'hereu que
transmetés els béns en qüestió a l'incapaç. Es tractava d'un encàrrec no obligatori, de manera que el seu compliment
quedava a la bona fe de l'hereu. El fiduciari era un simple intermediari del qual es valia el testador per fer arribar a l'hereu
mcapaç els béns fídeïcomesos. Aquesta situació va durar fins al final de la República ( MAYNZ, Ob. cií., pàg. 580).

A partir d'AUGUST es varen començar a dictar certes disposicions protegint les persones afavorides pel
"tfeïcomís. Assenyala MAYNZ (Ob. cit., pàg. 580 i 581) que "Augusto ordeno en algunos casos a los cónsules que
^osen de su autoridad en favor de personas favorecidas por fideicomisos. Claudio instituyó dos pretores para juzgar
as cuestiones concernientes á este género de liberalidades «praetores fideicommissarü», y atribuyó la misma
^dicción á los gobernadores de provincias". Per tant, varen començar a teñir una certa eficacia obligatoria. El

«eicomissari per tant havia de ser plenament capaç, i en conseqüència la naturalesa del fiduciari havia de ser una altra:
a espècie de mandatari del testador. Paral·lelament es va anar dotant als fideicomisos d'un règim jurídic, que cada

,epda es va anar aproximant més als dels llegats, fins a arribar a una pràctica assimilació amb els llegats "per
flamnationem".
, Per altra banda, es va anar distingint entre dos tipus de fideicomisos: aquells que tenien per objecte una cosa

erminada, i els que es referien a una herència o quota d'ella. En un primer moment tots dos estaven considerats com
Recessions a títol particular, però a partir de TREBEL·LIÀ se'ls va diferenciar, reconeixent que el fideïcomissari

j i . j s'assemblava més a un successor universal que a un legatari. Per tant, es podia distingir entre:j
MA Y?com'sos particulars, el règim dels quals era molt similar al dels llegats, amb només algunes lleugeres diferències -
I . ™Z deia que "en el fondo las dos instituciones solo se diferenciaban en dos conceptos: en primer lugar, en que

Sodas exijian siempre un testamento; mientras que los fideicomisos estaban dispensados de toda responsabilidad;
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l'acreixement entre hereus testamentaris i entre legataris. No obstant cal, amb caràcter previ f
una sèrie de matisacions.
a) La identitat és patent en el fideïcomís particular. Tant en un cas com en un altre poden haver-K'
una pluralitat de subjectes gravats, i una pluralitat de "beneficiaris", podent existir per tant
acreixement entre ells. Però una altra possibilitat a considerar seria que, atès que el llegat i el
fideïcomís particular suposen un gravamen per a un subjecte (l'hereu o la persona gravada amb
el llegat, i el fiduciari, respectivament) la "falta" del legatari o del fideïcomissari aprofités al
subjecte gravat.
b) En canvi, la simetria no és tan absoluta entre herència i fideïcomís universal, sinó que hi ha
algunes diferències:
-Mentre el fideïcomís universal suposa un gravamen per al fiduciari, l'hereu no podem dir que
estigui gravant ningú. Així com la "falta" del fideïcomissari podria "alliberar" al fiduciari si
l'hereu no arriba a ser-ho no desapareix cap gravamen, i podria quedar una porció vacant.

en segundo lugar, porque la acción que tendía á la persecución de un fideicomiso estaba abandonada á la Ubre
apreciación del juez, mientras que la «condictio ex testamento» continuaba sometida a las reglas severas del derecho
civil"- que cada vegada s'anaven debilitant més, fins quan JUSTINIÀ va fondre ambdues institucions. El fideïcomissari
tenia una acció personal contra la persona encarregada de la prestació del llegat per tal de fer valer el seu dret.
b) Fideicomisos universals, que presentaven algunes diferències amb l'anterior a conseqüència del seu caràcter universal,
A partir de JUSTINIÀ, d'acord amb sengles disposicions anteriors de TREBELIÀ i PEGASIÀ. Constituïa una veritabl
successió hereditària. El fideïcomissari tenia la consideració d'hereu i, donat que per a l'eficàcia del fideïcomís era precisa
l'acceptació del fiduciari, se li concedia l'estímul de la quarta trebeliànica. I si malgrat aquest benefici no acceptava,
podien produir-se els efectes de l'acceptació, entenent-se feta l'addició, si bé el fiduciari no adquiriria els béns ni hauria
de fer front a les càrregues de la successió (MAYNZ, Ob. cit., pàg. 754), En canvi, si el gravamen no era un fideïcomís
sinó un llegat, no es podia obligar l'hereu a acceptar l'herència, sinó que només se li oferia l'estímul de la quarta falcidia,

Per altra banda, es podia parlar de diverses modalitats de fideïcomís: fideïcomís de restitució, en què els béns
havien de fer trànsit immediatament al fideïcomissari, i fideïcomís a termini o condicional, en què la restitució s'havia
de fer després de complerta la condició o arribat el termini. En aquesta darrera modalitat, el fiduciari era hereu, el qual,
d'acord amb el principi "semel heres, semper heres" també conservava aquesta qualitat després de la restitució dels béns
fideïcomesos, de manera que, per exemple, els dret de caràcter religiós, com el "iura sepulchri", quedaven exempts del
gravamen restitutori.

Els autors del "ius commune" seguien sense considerar al fideïcomissari com a hereu. XAMMAR (loannis Pauli
XAMMAR, [segle XVII] Rerum iudicarum in sacro regio Senatu Cathaloniae, Barcinonae, 1657, Expensis ettypis
Narcisi Casas, Definitio 35, núm.32, pàg. 201) afirmava que "Fideicommissarius, si haeredis loco habeatur, haeres
tomen non est, nec Ule qui ex testamento adivit, et per fideicommissum restituit,- haeres esse definit". I PEREGRINAS
(M. Antonius PEREGRINUS, De fideicommissis praesertim universalibus, Augustae Taurinarum, Apud loannem
Dominicum Tarinum, MDCX, art. 32, núm.81, deia que "Fideicommissarius est loco haeredis, sed non est haeres,
appellatione haeredis non continetur".

En la Compilació se seguia distingint entre fideïcomís pur i substitució fideïcomissària. Respecte al primer,
assenyalava O'CALLAGHAN (A Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo XXIX, vol. l'i
EDERSA, Madrid, 1988, pàg. 26) que "se debe negar al fiduciario, en esta clase de fideicomiso puro, el carácter di
heredero, legatario o donatario, y en consecuencia, no adquiere la titularidad de los bienes fideicomitidos, ni«
propiedad sobre los mismos, ni derecho real alguno sobre ellos. El fiduciario, es un mero ejecutor de la voluntad del
fideicomitente, el cual es el sujeto activo de la disposicióm fideicomisaria, 'tsujeto titular del negocio jurídico, y «
fiduciario debe simplemente cumplir tal disposición a favor de otro, el fideicomisario. En el fideicomiso puro, pues, ü°
hay más que un solo heredero, legatario o donatario, y éste no es otro sino el fideicomisario..." En canvi, en la
substitució fideïcomissària, tant el fiduciari com el fideïcomissari eren hereus (o legataris, segons la modalitat o*
fideïcomís). Deia O'CALLAGHAN (Ob. cit., pàg. 31) que "...el fideicomisario sucede al fideicomitente con elmistn»
título que ostentó el fiduciario. Si éste fue heredero, igualmente lo será el fideicomisario, y lo mismo sifué legatario
donatario". J

En el Codi de Successions, suprimit el fideïcomís pur; podem dir que sempre fiduciari i fideïcomissari titwr*
el mateix títol. En arribar la delació fideïcomissària, ei fiduciari deixarà de ser hereu, qualitat que adquirirà t
fideïcomissari, el que suposa una excepció al principi "semel heres, semper heres".
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A mes, mentre en l'herència l'acreixement és necessari, a conseqüència de la vigència del
rincipi "nemo pro parte", de manera que si no operés la incrementació s'hauria d'obrir la
iccessió intestada, en el fideïcomís universal, si no actués la incrementació, no s'obriria
arcialment la successió intestada, sinó que la "vacant personal" podria tenir una altra destinació:
,«[liberaría al fiduciari. Per això, en el fideïcomís l'acreixement no és necessari.

Aquestes diferències fan que, des del punt de vista que contempla l'acreixement com un
gravamen, el fideïcomís universal s'assimila més als llegats que a l'herència, en ser l'acreixement

no necessari i poder aprofitar la vacant al gravat. Per això, entre fideïcomissaris no podrà actuar
mai l'increment hereditari, sinó només l'acreixement, per la qual cosa es requerirà l'existència de
conjunció (art. 39.1 CS), o la concessió del dret d'acréixer per part del testador (art. 39.2 CS).

Tot seguit s'estudirà el règim de l'acreixement en el fideïcomís, distingint segons "falti"
un fiduciari o un fideïcomissari. Les especialitats que justifiquen un tractament separat de
l'acreixement en el fideïcomís es troben, per una banda, en el fet que si falta un dels
fideïcomissaris una possibilitat a considerar seria que la vacant aprofités al fiduciari, alliberant-lo
parcialment del gravamen que suposa el fideïcomís. I, si el que faltés fos un dels fiduciaris, es
podria cridar directament al fideïcomissari.

Val a dir, finalment, que el règim que tot seguit s'exposarà respecte a la substitució
fideïcomissària serà aplicable igualment tant al fideïcomís de residu com a la substitució
preventiva de residu1102.

1.- L'ACREIXEMENT ENTRE FIDUCIARIS
El fiduciari és un hereu o un legatari al que se l'imposa un gravamen consistent en la

restitució dels béns en el moment en què es compleixi la condició o arribi el termini. Com a tal
hereu o legatari, quan fossin varis els fiduciaris, l'acreixement entre ells es regiria en principi per
les regles de l'acreixement entre hereus i legataris, de manera que entre aquests seria precisa la
conjunció per a la procedència de l'acreixement, mentre que, tractant-se d'hereus testamentaris,
podria operar tant l'acreixement per conjunció com l'increment hereditari de l'art. 41 CS.

Així doncs, per la consideració del fiduciari com un hereu o un legatari "gravat", ni la
doctrina1103, ni els cossos legals, han fet referència a l'acreixement entre fiduciaris, considerant
w conseqüència que es regien per les regles generals. La porció que deixi vacant un fiduciari
s atribuiria al seu substitut, transmissari, persona gravada o als cofiduciaris, d'acord amb les
regles generals dels arts. 38 i ss. CS.

Ara bé, també es podria cridar directament al fideïcomissari, possibilitat que està prevista,
amb caràcter general, als arts. 169.2 CS i 205.11 CS i, en relació a la seva preferència envers
'acreixement, a l'art. 38.3 CS. D'acord amb els esmentats preceptes, sembla que, respecte a la

,, 102 En aquest sentit, MEZQUITA DEL CACHO, a Comentarios al Código de Sucesiones...cit., comentari a
la t t '42CScit.,pag.l53.

La doctrina clàssica donava per suposat que hi havia acreixement entre fiduciaris, i únicament es plantejava
j 'emes concrets, com per exemple si es podia detreure la quarta trebel·liànica corresponent a l'hereu que no havia

a'a ser-ho. La doctrina moderna no fa referència a la qüestió.

387

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



porció que deixa vacant un dels fiduciaris, es crida directament com a substitut vulgar al
fideïcomissari, sense que es produeixi l'acreixement en favor dels altres fiduciaris.

Així doncs, la qüestió de l'acreixement entre fiduciaris queda pràcticament reduïda a
l'anàlisi del significat de la norma dels arts. 38.3,169.2 i 205.11 CS, donat que, respecte a la resta
de la qüestions, s'aplicarà el règim general de l'acreixement. Però cal veure la interpretació que

s'ha de donar als esmentats preceptes, ja que d'ella dependrà que pugui haver-hi o no
acreixement.

1.1.- La qüestió de si la substitució vulgar tàcita en favor del fideïcomissari exclou
l'acreixement entre fiduciaris

Quan la vacant es produeixi en algun dels fiduciaris, es planteja la qüestió de si aquesta
vacant aprofitarà als altres cohereus o al fideïcomissari. Com s'ha vist en el capítol relatiu a
l'acreixement hereditari1104, el fideïcomissari s'entén cridat com a substitut vulgar en fideïcomís
(art. 169.2 CS). I l'art. 205 CS estableix que "Sempre que elfiduciari cridat no arriba a ésser
hereu o legatari per qualsevol causa, opera en primer lloc la substitució vulgar. A manca
d'aquesta substitució, el fideïcomissari passa a ser fiduciari, si hi ha fideïcomissari posterior,
i en defecte d'aquest passa a ésser hereu o legatari lliure. En aquest cas no té lloc el dret de
transmissió"1105. Per tant, el precepte corrobora l'art. 169.2 CS, assenyalant que si no s'ha designat
un substitut vulgar al fiduciari (de manera expressa), el fideïcomissari passarà a ser hereu o
legatari lliure, o fiduciari, segons s'hagin designat o no fideïcomissaris posteriors. I l'art. 38.3 CS
aplica aquesta idea en relació a l'acreixement, assenyalant la preferència del fideïcomissari sobre
els hereus conjunts.

Per tant, sembla arribar-se a la conclusió evident que, faltant el fiduciari, s'ha de cridar
directament al fideïcomissari, de manera que s'exclou el dret d'acréixer. Ara bé, entenem que cal
matisar aquesta conclusió.

a.- El fideïcomissari només serà cridat com a substitut vulgar quan ho sigui precisament i
específicament del fiduciari que falta, però no quan ho sigui de tots els fiduciaris cridats de
manera conjunta. Observem la diferència entre aquests dos exemples:
- "Institueixo hereus fiduciaris A i B, si bé l'herència passarà al fideïcomissari C l'any 2010";
- "Institueixo hereus A i B. A està gravat amb un fideïcomís en favor de C si mor sense fills".

Mentre en el primer cas, si algun dels hereus fiduciaris no arriba a ser hereu la seva part
entenem que acreixerà l'altre fiduciari i la crida al fideïcomissari C no es produirà fins al moment
en què arribi el termini, en el segon supòsit, si A falta, es cridarà directament al seu substitut.

Entenem, doncs, que la substitució vulgar tàcita en favor del fiduciari operarà quan l'únic

1104 Capítol cinquè, §3.3.3.2.
1105 Per tant, d'acord amb l'incís final d'aquest precepte, en el cas que'el fiduciari tingués el "ius delationis, P

morís sense exercitar-lo, s'exclou expressament la possibilitat que ̂ peri el "ius transmissionis" -com semblaria
principi, d'acord amb les regles generals, que hauria de succeir,<*art. 29.3 CS-, equiparant-se aquesta situació al ca
què no hi ha delació, donat que simplement parla del fiducíari cridat que "no arriba a ésser hereu o legato" "
qualsevol causa". BRANCÓS NÚÑEZ assenyala que-és podria mantenir que l'art. 205 CS té un sentit merame

¡)J

interpretatiu, i que per tant cediria si el testador ha ordenat el dret de transmissió (BRANCÓS NÚÑEZ, Comenta"
al Código de Sucesiones de Cataluña cit., pàg. 769).
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0 tots els fíduciaris conjuntament cridats no arribin a ser-ho, però no en canvi quan no faltin tots
els fiduciaris als que ha de substituir unitàriament. Quan són varis els fíduciaris gravats per una
única substitució fídeïcomissària -el que implica un únic objecte i una única condició o termini-,
¡jo es cridarà en la part vacant al fideïcomissari, sinó que hi haurà acreixement en favor dels
fíduciaris. El fideïcomissari no és substitut de cadascun d'ells, sinó de tots ells considerats com
una única persona, i per tant només serà cridat com a substitut vulgar quan faltin tots els
fíduciaris1106. En canvi, si s'han parts separades en l'herència fïdeïcomesa -el que s'endevina, per
exemple, per haver-se imposat a cada part diferents condicions o terminis, o per cridar-se a
diferents fideïcomissaris-, estarem davant de distints fideicomisos i per tant podrà operar la
substitució vulgar tàcita en favor del fideïcomissari. En conseqüència, si al que procedís fos no
l'acreixement, sinó l'increment successori, sempre tindria preferència la substitució vulgar tàcita,
donat que no hi hauria l'objecte únic que és inherent a l'acreixement.

b,- L'efectivitat de la substitució vulgar tàcita no sempre implicarà la delació en favor del
fideïcomissari, sinó que en alguns casos caldrà esperar al compliment de la condició, i en altres
casos es retardarà la producció d'efectes. Efectivament, cal tenir en compte que, en alguns casos,
l'aplicació de la regla dels arts. 169.2 i 205 CS podria produir algunes conseqüències no
volgudes per al testador quan la intenció d'aquest hagi estat precisament ajornar per al
fideïcomissari el gaudi dels béns fideïcomesos. Efectivament, si s'apliquessin els arts. 169.2 i 205
CS s'anticiparia el moment en què el fideïcomissari començaria a gaudir del fideïcomís, el que
podria xocar amb el termini o la condició que li han estat imposats. Per això, cal plantejar-se la
qüestió de si, malgrat que operi la substitució vulgar tàcita, se segueixen mantenint la condició
1 el termini.

Tot dependrà de la interpretació de la voluntat del testador. Quan es digui per exemple
que la restitució fideïcomissària s'haurà de fer en el moment de la mort del fiduciari, sembla que
no vagi contra la voluntat del testador que, si el fiduciari no vol o no pot aceptar, el
fideïcomissari entrarà immediatament en el gaudi dels béns fideïcomesos, sense haver d'esperar
al moment en què s'hagués produït la mort del fiduciari. No sembla que hi hagi en aquest cas una
«special intenció d'ajornar el gaudi dels béns per al fídeïcomissari, sinó que s'atén
fonamentalment a l'interès del fiduciari: se'l vol afavorir concedint-li el dret a gaudir dels béns
fideïcomesos durant tota la seva vida.

Però hi ha altres casos en els que el que s'ha volgut fer ha estat precisament ajornar el
i dels béns fídeïcomesos per part del fideïcomissari, imposant-li un termini o sotmetent-lo
condició, com per exemple quan es nomena fiduciaria l'esposa i únic fideïcomissari al fill

*b la condició que acabi la carrera de Dret abans dels 24 anys. Si la condició s'acompleix,
«acord amb l'art. 185 CS l'herència es deferirà al fideïcomissari en el moment de complir-se la

1106 L'art. 168.1.1 CS, en relació a la substitució vulgar, preveu que varis hereus puguin ésser substituïts per un
• {.

 tlíut> podent-se interpretar que la voluntat del testador és que el dit substitut només entri quan faltin tots els instituïts
'•• ^tament (en contra, Manuel ALBALADEJO, a Comentario del Código civil cit., pàg. 1918, comentari a l'art. 778
i .¿.'I"' assenyala que en aquest cas en realitat el substitut no ho és de tots, sinó només de l'últim que falti). La RDGRN
f ^ 5 de setembre de 1987 (Anuario de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 1987, pàg. 175 a 182)
j tendre que en defecte d'un dels designats inicialment havia de cridar-se al substitut vulgar. No obstant, nosaltre
í j,£*m -amb CALATAYUD SIERRA (Comentarios al Código de Sucesiones...cit., pàg. 665)- i PUIG FERRIOL i

* TRIAS (Institucions...cit., vol. II, pàg. 240), que el que preval és la interpretació de la voluntat del testador.

389

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



condició, mentre que "si la condició s'incompleix, no produeix efectes el fideïcomís i l'herència
o el llegat queden lliures de la substitució" (art. 185.1 CS). En aquest cas, contradiría la voluntat
del testador el fet que, si la mare premorís o repudiés l'herència, el fideïcomissari passés a ser
hereu "pur", sense esperar al compliment de la condició.

Així doncs, cal diferenciar tots dos casos. Caldrà esbrinar quina ha estat la intenció del
testador. En el primer exemple apuntat, quan no s'hagi volgut especialment ajornar el gaudi del
fideïcomissari, aquest podrà entrar immediatament en el gaudi dels béns. En el segon cas, caldrà
veure si es pot mantenir la condició o el termini.
- Si el fideïcomís està sotmès a una condició, entenem que la substitució fideïcomissària
condicional es convertirà -per la "falta" del fiduciari- en una institució d'hereu o un llegat
condicional, amb l'aplicació del règim dels arts. 154 i 155 CS i 262 a 265 CS, respectivament.
-1 si el fideïcomís està subjecte a un termini, caldrà distingir segons es tracti d'un fideïcomís
universal o particular. En aquest darrer cas, s'aplicarà el règim del llegat sotmès a un termini
suspensiu (arts. 262 a 265 CS). En canvi, si el fideïcomís és universal, en no admetre's la
institució d'hereu a termini (ni suspensiu, com seria el cas, ni resolutori, art. 154.1 CS), el termini
es considerarà com a no formulat i, en conseqüència, el fideïcomissari entraria immediatament
en el gaudi dels béns fideïcomesos. Es tracta d'una solució que contradiu la voluntat del testador,
però que és la imposada en virtut del principi "semel heres" (art. 154.1 CS).

c.- Finalment, es planteja la qüestió de la sort del fideïcomís faltant el fiduciari i no podent operar
la substitució vulgar tàcita en favor del fideïcomissari per no tenir capacitat per succeir. En aquest
cas, d'acord amb l'art. 186.1 CS, la substitució fideïcomissària esdevé inefectiva, de manera que,
si es donen els seus requisits, podrà tenir lloc el dret d'acréixer, sense que els hereus en favor dels
quals es produeixi l'acreixement quedin gravats pel fideïcomís en favor de la persona que era
incapaç en el moment de la delació per via de la substitució vulgar tàcita1107.

1.2.- Els efectes de l'acreixement entre fiduciaris en relació a la quarta trebel·liànica
L'art. 229.1 CS estableix que "Qualsevol hereu fiduciari que accepta l'herència

fideïcomesa i practica el degut inventari té dret a la quarta trebel·liànica, si el testador no l'ha
prohibit". I, si són varis els cohereus, disposa l'art. 233.1.II CS que "Elfiduciari cohereu té dret
a una part de la trebel·liànica proporcional a la seva quota hereditària fideïcomesa". Cal
determinar com afecta l'acreixement entre fiduciaris als efectes de la detracció de la quarta
trebel·liànica.

La doctrina clàssica admetia la possibilitat de detracció de la quarta trebel·liànica respecte

• ;í' .
1107 Ara bé, cal tenir en compte que, tractant-se de fideicomisos establerts1 en favor de no concebuts, es podrien

donarsituacions de frau contra el fideïcomís, ja que la repudiació del fiduciari (el qual podria ser cridat de nou com a
hereu intestat -art. 27.1 CS-, si no hi ha altres hereus testamentaris) extingiria el fideïcornís en anticipar-se la delació en
favor del fideïcomissari incapaç en aquell moment. Una via ver evitar aquesta conseqüència seria entendre que 1 an.
186.1 CS es refereix al cas en què la delació té lloc per arribar el termini o£omplir-se la condició, i que no s'aplica qua
s'«anticipa» la delació a conseqüència de l'operativitat de la substitució y;ulgar tàcita (art. 169.2 CS). Si seguíssim aques a
solució, repudiant el fiduciari es produiria l'acreixement o s'obriria la/successió intestada, amb subsistència del gravani
fideïcomissari. Vegeu Luís PUIG FERRIOL, El heredero fiduciario, Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho,
Barcelona, 1965, pàg. 56 i ss.
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