
ala quota acrescuda1108. Els autors catalans, així com els projectes d'apèndix i compilació, han
guardat silenci sobre la qüestió1109, com a lògica conseqüència del fet que tampoc parlaven de
l'acreixement entre fíduciaris.

Admès que, d'acord amb la normativa del Codi de Successions, pot tenir lloc
l'acreixement entre fiduciaris, cal plantejar-se la qüestió de si el fiduciari té dret a una quarta part
de cada quota hereditària gravada amb un fideïcomís, o si només pot detreure una quarta part
del total, és a dir, de la suma de les quotes obtingudes per acreixement i per dret propi. És a dir,
cal determinar si als efectes de la detracció de la quarta trebel·liànica, les quotes que s'obtenen
per acreixement es consideren separadament, o de manera unitària juntament amb les obtingudes
per dret propi. Les conseqüències són ben diferents. Així, per exemple, si s'han instituït dos
hereus fiduciaris per parts iguals, i un d'ells està gravat amb un fideïcomís en la meitat de la seva
quota, i l'altre està gravat en la totalitat de la seva meitat, si aquest repudia l'herència, es planteja
la qüestió de si l'altre fiduciari també podrà detreure la trebel·liànica que correspondria a l'hereu
repudiant o, contràriament, s'ha de procedir a l'acumulació i en conseqüència s'entendria queja
ha detret la quarta trebel·liànica amb la meitat lliure que tenia en la quota obtinguda per dret
propi.

Com s'ha assenyalat, el Codi de Successions res diu sobre la qüestió. Si en seu de quarta
falcídia es contemplés el problema, seria aplicable per analogia la mateixa solució, però també
es guarda silenci, com hem vist. Nosaltres entenem que s'han d'acumular les porcions obtingudes
directament i per dret d'acréixer, en base als següents arguments:
-lr.- Com a lògica conseqüència de la naturalesa de l'acreixement, que no suposa l'obtenció d'una
quota aliena, sinó que és la concreció de la pròpia quota. Es tracta d'una única quota que
augmenta, i, per tant, una única quota s'ha de considerar als efectes de la detracció de la quarta
trebel·liànica.
-2n,- L'art. 203.II.fin CS, que, quan parla de "quota hereditària fideïcomesa" s'està referint a la
quota de participació efectiva.
•3r.-1, finalment, per lògica correspondència amb la conclusió que s'ha arribat en relació a la
quarta falcídia1110.

1108 Així ho posava en relleu BELLONUS (Ob. cit., cap. VI, quaestio 5, núm. 1 a 5) qui, després d'assenyalar
; lue en relació a l'acreixement en la quarta trebel·liànica eren aplicables els mateixos arguments que s'havien donat
; tcspecte a la falcídia ("Nunc videamus de Trebellianica, & dispiciamus, an in ea locum habeat ius accrescendi. In hac

««temquestions generaliter defmiendum est, quaecunque diximus de Falcídia, locum etiam habere in Trebellianica..:"),
eia que si hi havia dos hereus gravats amb un fideïcomís universal i un d'ells no arribava a ser-ho, la seva part acreixia

altre i aquest podia deduir la seva trebel·liànica: " Si ex duobus haeredibus institutis, & universali fideicommisso
[ «watis untis deficiaí, & eius pars accrescat alteri, potent is deducere Trebellianicam, quam defunctus detrahere

Poiinsset, scilicet, quiaportio censetur ei cum suo iure, & sic etiam cum hire detrahendi Trebellianicam accrevisse".
" canv'> si un no detreia la trebel·liànica ja perquè no volia, no podia o li havia estat prohibit, l'altre només tenia dret
weure la seva part proporcional, i no li acreixia la trebel·liànica de l'altre: "Quod, si neuter deflciat, sedunus non
fahat Trebellianicam, vel, quianolit, vel, quia non possit, fortè, quiafueriteiprohibita, non poterit alter insolidum

• ( "etrahere, sed tantum pro rata suae portionis, & hoc modo non habebit eius respectu locum his accrescendi,
cel> guia Trebellianica non minus, quam Falcidiae ratio in singulis haeredibus est habenda".

t, , Al contrari del que feien respecte a l'acreixement en la quarta falcídia que, com hem vist, va ser tractat amb
f*tiu detall,

"lo Vegeu capítol cinquè, §3.3.3.1.2.
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1.3.- La incorporació al fideïcomís de l'adquirit pel fiduciari per dret d'acréixer
Quan s'ordeni una substitució fideïcomissària respecte a una quota de l'herència (o

llegat), es planteja la qüestió de si l'obtingut pel fiduciari per acreixement s'incorpora o queda
fora del fideïcomís. Ja la doctrina clàssica assenyalava que "Accrescens portio pertinet ad
fldeicommissarium universalem"nu. I així ho ha establert el Codi de Successions en el seu art
203.1: "Elfideïcomís imposat a un cohereu o col·legatari no s'estén a la quota d'herència o el
llegat obtinguts per substitució vulgar, però sí als que ha obtingut per dret d'acréixer"1"2 gi
precepte requereix una sèrie de matisacions:
-la.- Es tracta d'una norma de caràcter dispositiu, que cedirà davant voluntat contrària del
testador1113. A més, caldrà en molts casos interpretar la voluntat del testador per tal de veure si
la incorporació del que s'obté per acreixement al fideïcomís és realment el que ell ha volgut. Així
la regla de l'art. 203.1 CS entenem que es refereix al cas en què tota la quota obtinguda per dret
propi estava gravada amb el fideïcomís. Ara bé, quan només una part de la quota estès gravada
de restitució, entenem que la porció acrescuda no estarà subjecta en la seva totalitat al fideïcomís
sent una qüestió d'hermenèutica testamentària si la porció acrescuda estarà gravada en la
proporció que ho estava la quota adquirida per dret propi, o quedarà totalment al marge del
fideïcomís.
-2a.- Es planteja la qüestió de la justificació de la diversitat de tracte entre el dret d'acréixer i la
substitució vulgar. La raó es troba en la unitat i diversitat d'objectes que caracteritzen el dret
d'acréixer i la substitució fideïcomissària, respectivament. Mentre en el dret d'acréixer hi ha una
sola crida a un objecte únic, de manera que quan el fldeïcomitent ordena el fideïcomís ho fa
respecte a l'objecte l'extensió del qual no està definitivament concretada (tant en l'herència com
en el llegat), en la substitució vulgar hi ha dos objectes perfectament determinats, adquirint-se
en el cas a què fem referència, un objecte que no està gravat.
-3a.- A l'igual que el que s'obté per dret d'acréixer, entenem que l'obtingut per l'increment
hereditari de l'art. 41 CS queda igualment sotmès al fideïcomís, basant-nos en dos arguments:
- l'equiparació entre els efectes del dret d'acréixer i l'increment hereditari (art. 41 CS);
- que així ho preveia expressament el precedent de l'art. 203.1 CS, l'art. 362.2 Pr. 1955, que deia
que "El fideicomiso impuesto a un coheredero o colegatario no se extenderá a la cuota de
herencia o de legado obtenida por sustitución vulgar, pero sí a lo que dicho fiduciario obtenga
en virtud de lo dispuesto en los arts. 504 y 507"1114.
-4a.-1, finalment, cal assenyalar que l'acreixement pot tenir lloc "post restitutionem". En aquest

Ull PEREGRINUS, Ob. cit., art. 10, núm.25: "Et pro fideicommissario (ut adspeciem nostram revertatnw)
...ubiportio accrescensper ius accrescendiportionifideicommissariae, & ipsafldejcommisso continetur, sicuti noíatff
in illis iuribus, &per BARTO. in 1. Marcelhts, § quídam liberis, col.2ff. eodBAÚp. & SAL. in I. cum virum..."

Posteriorment, si bé no de manera tan clara, BROCÀ-AMELL (Obljcit., pàg. 3 86) i DURAN I BAS (Ob. cil,,
pàg. 382), varen seguir la posició de PEREGRINUS, en el sentit de no fer cap distinció. DURAN I BAS deia que "ç*
fiduciario debe verificar la restitución con las accesiones". Per "accesions" es podria entendre els augments físics dels
béns fideïcomesos, com també els "jurídics": el que s'havia obtingut per dret d'acréixer.

1112 Seguint l'art. 362.2 Pr. 1955, norma que no va passar ala Compilació.
/•f

pàg. 764.

! En aquest sentit, Josep Ma VALLS XUFRÉ, a Compútanos al Código de Sucesiones cit., vol. II, art. 203,

* L'art. 507 Pr. 1955 era el que feia referència a l'increment hereditari.
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as l'acreixement també aprofitarà al fideïcomissari -d'acord amb l'art. 40.3 CS. Es tracta del

s en què adquirint el fiduciari i, per tant, no sent cridat el fideïcomissari com a substitut vulgar

en virtut de l'art. 169.2 CS, es complís la condició o arribés el termini i per tant tingués lloc la
delació fideïcomissària, i posteriorment es produís una vacant personal en algun dels cohereus
del fiduciari. Aquest supòsit està contemplat a l'art. 40.3 CS, que estableix que la porció
acrescuda correspondrà al fideïcomissari, no al fiduciari, que ja ha deixat de ser hereu a causa
de la delació fideïcomissària. Es pot posar com a exemple el cas que el testador nomeni tres
hereus (A, B i C), i gravi A amb un fideïcomís en favor de D per quan mori. Si A accepta
l'herència, B també i C res diu, i posteriorment A mor i D adquireix per tant el fideïcomís, si
posteriorment C repudia sense tenir nomenat substitut vulgar, la seva porció acreixerà per parts
iguals a B i a D, d'acord amb l'art. 40.3 CS, segons el qual l'acreixement aprofita al
fideïcomissari, no al fiduciari1115.

Es planteja en aquest cas la qüestió de si el fiduciari podrà veure augmentada la quantia
delasevatrebel·liànica. Entenem que sí, d'acord amb l'esmentada configuració del dret d'acréixer
com un únic objecte11I6.

2,-L'ACREIXEMENT ENTRE FIDEÏCOMISSARIS
La procedència de l'acreixement entre fideïcomissaris quan algun d'ells no hagi arribat

a ser-ho no ha estat una qüestió indiscutida, sinó que algunes opinions han defensat l'alliberament
parcial del gravamen per al fiduciari. Després de fer una referència a la qüestió segons l'opinió
de la doctrina clàssica, s'analitzarà el règim del Codi de Successions.

2.1.- L'opinió majoritària favorable a l'admissió de l'acreixement entre fíduciaris a la
tradició jurídica

A la tradició jurídica es pot afirmar que ha estat majoritària l'opinió favorable a
l'acreixement entre fideïcomissaris.

BELLONUS, després d'assenyalar que "verius, & certius est, infideicommissis olim non
habuisse locum ius accrescendi" a conseqüència de l'assimilació dels fideicomisos amb els
llegats "per damnationem"1117, afirmà que a partir de JÜSTINIÀ, que va sotmetre tots els llegats

1115 Vegeu al capítol V, §5.2.3.
1116 Així ja ho entenia FINESTRES, qui distingia segons si el fiduciari va acceptar per la força, o si ho va fer

^Pontàniament. En el primer cas el fideïcomissari s'ho quedava tot, mentre que en el segon havia de dividir l'acreixement
™ el fiduciari, abonant-li la part que li corresponia en concepte de quarta trebel·liànica: "Quaestionis est, an

i wicommissarius, cm ex S. Cto. Trebelliano restituía est pars hereditatis, inri adcrescendi gaudeat in portione post
Witutionem vacante? Distingint CUIACIUS Observ. lib.12, cap.12 quem multi seqmmtur, interfiduciarium sponte, &
,®cle adeuntem, ac restituentem. lili assent adcrescere pro portione, qiiam ex S.Cto. retinet, pro reliqua

eic°nwiissarío; ast ei qui coactiis adiit, & restituït, nihtt qiiidquam adcrescere, sed toíum adcrescere fideicommissario,
„ P°rtionem integramjam habet, nt nova actions non indigeat ad paríem adcrescentem. Effectu rei considérate,
m, . °PMonem probo; at, si quid hire ipsofiat inspidarmis, nihil nmqnam fideicommissario adcrescere contendo "

b-' l°c. cit., num. 52, pàg. 441).
1117 Ob. cit., cap. VI, quaest. XXI, núm.5, pàg. 204.
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al mateix règim, l'acreixement estava clar en els fideicomisos particulars1118, però no tant els els
universals1119, respecte als quals es feia ressò de dues opinions diferents:
- la molt minoritària, que entenia que entre ells no hi havia acreixement1120, basant-se en què la
raó que justificava l'acreixement (el principi "nemo pro parte") cessava en els fideicomisos
universals: "Quia cessat in fldeicommissis universalibus iuris accrescendi causa, quae est, ne
testator decedat pro parte testatus, & pro parte intestatus, nam, licet portio fideicommissi
deficiens coniuncto non acer escot, non tomen decedet testator pro parte testatus, & pro parte
intestatus, quoniam illa portio remanebit apud haeredem gravatum, qui testan causam
substinebit. Debet igitur in Us cessaré ius accrescendi... "1121;
- la que entenia que, donat que la raó de l'acreixement no era el principi "nemo pro parte", sinó
la conjunció, entre conjunts havia de procedir l'acreixement1122, que era la defensada per la

1118 Ob. i loc. cit., núm.19 i 20, pàg. 205: "Sed hodie subíalo constitutione lustiniani legatorum per
vindicationem, & per damnationem discrimine...& simili modo subíalo discrimine legatorum, &
fideicommissorum.,.dubium non est, quin eliam in fldeicommissis locum habeat ius accrescendi".

1119 Ob.i loc. cit., núm.21 i 22: "Sed, quia fideicommissorum quaedam universalia sunt, quaedam verò
singularia...de singularibus quidem nulla est dubitatio, quin ius admittant acrescendi d.l. un.§ ubi autem legatarii, C.
de cad. toll. et scribunt CURT. IUN. cons. 259, num.13; RIP. in d.l.re coniuncti, num.179, et ibi ALCIA. nurri.49;
GÓMEZ d.tom.l. variar, ressolut. cap,10,num.38; MANTIC., de con.ultim vol. lib.10, tit.3, num.l; PEREG. de fideic.
artic.9,num.l; CRASS, in § ius accrescendi, q.21, num.2, vers, contrariara; MEN. consil. 611, num.4; VIN. decis. 406,
num.6".

1120 Ob. i loc. cit, núm.23: "Prima enimfuit existimantium, in Us ius accrescendi locum non haber e, Quae fuit
opinió PAPIEN. in form, libell. quo agit. ex subst. gl. ult. num.l, et BERET, cons. 104 num.8 qui verius esse profitetur,
ut indistincte locum non habeat ius accrescendi in fldeicommissis universalibuus. ídem censuit ANT. GON. de iur. accr.
num.22".

1121 Ob. Hoc. cít., núm. 24.
1122 Ob. i loc cit., núm.32, pàg. 206: "Quando fideicomissarii universales sunt omnímodo disiuncíi...inter eos

non habere locum ius accrescendi...quia cessat causa, propter quam dicimus in habere locum in haereditatibus inter
omnímodo disiunctos...Quando fideicommissarn universales sunt coniuncti, vel, re & verbis, vel re tantum, vel etiam
(ut nostris communiter visum est) verbis tantum, verius est inter eos locum habere ius accrescendi...Nee enim in hoc
casu venim est, cessaré causam iurus accrescendi quoniam in legatis, & fldeicommissis eius causa non deducitur ab
alia regula, qua vult, neminem posse decedere pro parte testatum, & pro parte intestatum, sed vi & natura
coniunctionis...Alioquin, ne inter legatarios quidem, &fldeicommissariosparticulares locum haberet ius accrescendi,
cum in Us cessetpraedicta ratio...quodíamenperspicuè faltum est. Magis igitur est, ut data coniunctione, & sic data
iuris accrescendi causa detur etiam ipsum ius accrescendi, tarn infideicommissus universalibus quam in particularibus,
quippe quorum idem ius est in materia iuris accrescendi, eademq; natura..Contra verò data omnímoda disiunctio ne
cesset, lam in his, quam in illis ius accrescendi".

Altres arguments que en favor d'aquesta posició citava BELLONUS (Ob. -i loc. cit., num. 28 i s.) eren els
següents:
lr.El declarat a la 1. un. § haec autem omnia, C. de caduc, toll., que diu l'acreixernent té lloc en els fideicomisos, sense
especificar, per la qual cosa s'ha d'entendre que es refereix a tots el fideicomisos, tant als singulars com als universals:
"lis locis, in quibus indefinite scribitur, ius accrescendi habere locum infideiepmmissis...nam, cum indefinita oralto
equipolleat universali...perinde est, ac, si dictum esset, habere locum in omnibus fldeicommissis, &per consequential
etiam in universalibus" <

2n. El declarat a la lex filiusf., 117, § Divi primo, ff. de leg. primo (D.30.1.114). Orquesta llei assenyalava BELLONU8

que es desprenia que "si plures sintfideicommissarn, quibus sub conditione tf'estiíui debeat haereditas, singtuonii»
interesse, ne restitutio fiat ante conditionis eventum, non solum, quia possunt interim fieri sui iuris, quo casi
fideicommissum ipsismetfiliis acquiretur, sed etiam, quia, si aliquiséx usante decesserit, quam dies fideicommissi ceda>
non ómnibus erit haereditas restituenda, quo casu ceterorum'interesse non pptest consideran, nisi rations W'
accrescenddi, quia, cum soli super sint tempore, quo dies fideicommissi ceddit, ipsis solis haereditas restituí
Omnímodo igitur etiam in fldeicommissis universalibus locum habet ius accrescendi" (num.30)
3r. El declarat a la lex cum pater, 79, § haereditatem, ff. de leg.2 (D.31.1.77).
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majoria de la doctrina"23.

Entre els autors castellans, GÓMEZ va admetre igualment l'acreixement entre
fídeïcomissaris: "Et in tantum hoc est verum, utprocedat, & habeat locum nedum in haeredibus
directis, sedetiaminfideicommissariis universalibus; unde si testator instituït Titium haeredem,
& gravavit de restituenda haereditate duobus velpluribus haeredibus, & unus eorum repudiet
fideicommissum accrescit alteri, & non remanetpenes haeredem gravatum... "1124

La doctrina clàssica catalana, d'acord amb l'opinió majoritària, també va admetre
l'acreixement entre fídeïcomissaris. CÀNCER assenyalà que l'acreixement no tenia lloc en virtut
del principi "nemo pro parte", donat que no existia el perill d'obertura parcial de la successió
intestada, sinó que, a l'igual que en els llegats, operava en virtut de la conjunció. Per tant, entre
els fídeïcomissaris conjunts podia haver-hi acreixement, fent-se ressò de la sentència de
l'Audiència de 8 de febrer de 1599 en aquest sentit1125. I afegia CÀNCER que l'acreixement
també procedia si el fideïcomís era condicional1126.

La doctrina catalana del segle XIX i començaments del XX no s'ocupà amb detall de la
qüestió. PELLA Y PORGAS es limitava a fer-se ressò de l'opinió de CÀNCER1127. En canvi, dos
projectes privats d'apèndix, el de PERMANYER-AYATS i l'ALMEDA-TRÍAS es van
pronunciar expressament sobre la no admissió de l'acreixement1128. Efectivament, l'art. 1261.2
del Pr. PERMANYER-AYATS deia que "El derecho de acrecer no existe entre los substitutos
fideicomisarios; y, en consecuencia, si en el momento de purificarse la substitución hubiere
quedado vacante la parte de alguno de ellos no acrece a los demás substitutos cualquiera que
sea la forma en que vengan llamados, sino que queda de libre disposición del heredero
fiduciario, a menos de que otra cosa hubiere dispuesto el testador". I l'art. 243 del Pr.
ALMEDA-TRIAS establia que "En la substitución fideicomisaria, si falta o repudia uno de los
substitutos, no tiene lugar el derecho de acrecer entre los demás: la porción a aquél

1123 "Verüm his non obstantibus verius est, quod alii frequentiüs tradiderunt, habere scilicet itis accrescendi
loccum eíiam in fideicommissis universalibus Ita enim censuerunt BART. cons.53, num.1, lib.l; BALD, in d.l. un.
wm.13 et ibi SEE. SAP. nu.48; CASTR. in L. lucius 78 § pater puerum; ANG. DE GAMB. de testa, gl. 42, n.3, versic.
¡us accrescendi; ALEX, cons. 109, num.2, vol.2; IAS. in d.l. re coniuncti, num.206 et ibi POLIT, num.78 in fi; RIP.
wm,179; ALCIA. num.49; IOAN. GAUD, num.70; SOC.SEN. cons.94; CORN. cons. 238; CURT. IUN. cons. 83, MEN.

. 'onsil. 209, num.112, i altres....Et hoc, sive fideicommissa sintpura, sive conditionalia" (Ob. i loe, cit., num. 26).
1124 GÓMEZ, Ob. cit., cap. X, num. 23, àg. 195 i 196.
1125 CANCER tractà aquesta qüestió alsnúms. 37 a 42 del seu cap. XXII: "...inter haeredesfideicommissarios

•- "obeat locum ins accrescendi, ...& haec est vera sententia, ubi adest coniuncíio verbalis inter fideicommissarios: quia
>Kèt in fideicommissis cesset regula 1. ius nostrum, tamen militat ratio coniunctionis, quae parit effectum iuris
"Descendí, & ita declarat PA UL. DE CASTR. in d. § qua habebat, dicens inter dishmctos non habere locum ius

- accrescendi in fideicommisso universali, sicut in haereditate: nam in haereditate, si non accresceret, sequeretur
tnc°nveniens, d.l. ius nostrum, quod non est in fideicommisso, & sic opus est, ui sint coniuncti, ui habeat locum ius

[ ac^'escendi..."
1126 Ob. cit., núm. 43: "Etpraedicta sententia procedit etiam in fideicommisso conditionali..."

" "27 Ob. cit., pàg. 33. ELÍAS-FERRATER i BROCÀ-AMELL guardaven silenci sobre la qüestió.
] . "2S Els altres dos projectes privats d'apèndix (el de l'ACADEMIA i el de ROMANÍ-TRÍAS) res deien respecte
I lla qüestió.
Í
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correspondiente, queda a favor del heredero fiduciario",
No obstant, aquesta posició no va ser seguida pels projectes oficials d'apèndix

Efectivament, els arts. 359.1 Pr. 1930 i 313.1 Avpr.1931, seguint l'opinió de BORRELL I
SOLER1129, van admetre l'acreixement, assimilant hereus directes i fideïcomissaris: "Cuando el
testador no ha dispuesto de toda la herencia y cuando alguno de los herederos directos y
fideicomisarios válidamente instituidos no puede o no quiere adquirir la parte de herencia que
se le ha deferido, ésta acrece a los demás coherederos..." El Projecte de 1955 ja va regular d'una
manera més detallada la qüestió, exigint la conjunció per a la procedència de l'acreixement. Deia
l'art. 511.1,2 Pr. 1955 que "En las substituciones fideicomisarias dispuestas a favor de varios
fideicomisarios llamados conjuntamente, la cuota o parte de herencia o legado fideicomitidos
que una vez deferido el fideicomiso habría correspondido al que de ellos no llegue por cualquier
causa a ser fideicomisario, acrecerá a favor de los demás que efectivamente lo sean, salvo
siempre el derecho de transmisión que en las substituciones fideicomisarias a término reconoce
el art. 125, así como la substitución vulgar en fideicomiso si el testador la hubiere establecido.
Este derecho de acrecer se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior (el que feia referència
a l'acreixement en els llegats), en lo que le sea aplicable"1™. El precepte va passar a la
Compilació de 1960, art. 268.2, si bé es va suprimir el segon incís de l'art. 511 Pr. 1955, relatiu
a l'aplicació subsidiària del règim del llegat1131.

1129 Ob. cit., vol. V, pàg. 193 i 194, basant-se en la presumible voluntat del testador favorable a l'acreixement
entre conjunts: "Situant la qüestió a Catalunya i tenint en compte que els fideicomisos condicionals, que són els més
freqüents, es disposen per tal que l'herència es conservi dins la família, i per això es criden fideïcomissaris, perquè no
passi als hereus particulars del fiduciari, que poden ser persones estranyes o de la família de l'esposa; i, tenint en
compte també que la predilecció que pogués tenir el testador pel fiduciari, amb preferència als fideïcomissaris, no s'ha
de presumir que l'estengués pels hereus d'aquell -que és als que passaria, si no s'apliqués el dret d'acréixer, tota vegada
que el fideïcomís no sol deferir-se fins a la mort del fiduciari-, per tot això s'ha de presumir que la voluntat del testador
és favorable al dret d'acréixer entre els fideïcomissaris conjuncti re" (pàg. 194).

1130 Se seguia l'opinió d'un dels membres de la Comissió, ROCA SASTRE, qui a "El llamado derecho de
acrecer", dins dels seus Estudios de Derecho Privado IIcit, havia manifestat que "Ha sido bastante debatida la cuestión
de si procede el derecho de acrecer entre los fideicomisarios, tanto en el fideicomiso universal como en el singular. A
pesar de que haya conjunción de llamamientos entre los fideicomisarios, en ellos siempre cabe la duda de si el testador
quería al acrecimiento entre ellos, o bien, si su deseo era que la porción vacante quedase en la herencia, o sea. en poder
del fiduciario, deviniendo éste libre del gravamen restitutorio respecto de la porción vacante. Siempre resultará dudoso
si el testador prefería o no que el fiduciario quedara libre, por profesarle mayor cariño que a los fideicomisarios,
llamados en grado subsidiario, y no a base de una «ordo», como en los legados, sino a una 'preces» («precavitis
verbis»). No obstante, con BORRELL, creemos que, habiendo conjunción hábil para la actuación del derecho de
acrecer, procede este derecho entre los fideicomisarios. La sentencia de 25 de noviembre de 1944 resuelve un caso
dudoso" (pàg. 248). No obstant, el mateix ROCA SASTRE, a "Dictamen núm. 36..." cit., pàg. 390, semblava més aviat
partidari -si bé no molt decididament- de la posició contrària: "Es cuestión discutida -dice BORRELL- si los
fideicomisarios llamados conjuntamente tienen derecho de acrecer entre ellos, o si la parte que alguno de los mismos
deje vacante quede, en la herencia del fiduciario. En materia de fideicomisos surge una pugna entre los fideicomisarios
que pretenden absorber por vía de acrecimiento la porción vacante y el propietario gravado de restitución que tiende
hacia la libertad del dominio. Por ello, en caso de duda acerca de si entre los fideicomisarios se da derecho de acrecer,
es más racional inclinarse en contra de la existencia de este derecho...En el derecho de acrecer entre fideicomisarios,
en el supuesto inclusive de que exista conjunción, siempre cabe la duda de si el testador, encaso de vacante o ineficacia
del llamamiento de uno de los fideicomisarios, prefería que quedara libre el fiduciario por profesar mayor cariño a éste
que a los demás fideicomisarios, llamados subsidiariamente, o bien si deseaba queja parte vacante acreciera a éstos .

1131 L'art. 268.2 CDCC disposava que "En les substitucions fideïéómissàtïes disposades a favor de diversos
fideïcomissaris cridats conjuntament, la quota o part d'herència o Jlégat fideïc ornes os que, una vegada deferit el
fideïcomís, haguessin correspost al qui per qualsevol causa no arribi a ésser-ho, acreixerà a favor dels altres qve
efectivament ho siguin, tot quedant, però, salvat el dret de transmissió en les substitucions fideïcomissàries a termini
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2.2.- L'admissió de l'acreixement en el fideïcomís en el Codi de Successions
El Codi de Successions, seguint la Compilació i el Projecte de 1955, ha seguit aquesta

línia d'admetre l'acreixement entre els fideïcomissaris conjunts. L'art. 42.5 CS estableix
simplement que "En les substitucions fideïcomissàries disposades a favor de diversos
fideïcomissaris cridats conjuntament, la quota o la part d'herència o el llegat fideïcomesos que,
una vegada deferit el fideïcomís, hagin correspost al qui per qualsevol causa no arribi a ésser -
ho, acreix a favor dels altres que efectivament ho són, tot quedant, però, salvat el dret de
transmissió en les substitucions fideïcomissàries a termini i la substitució vulgar en fideïcomís,
expressa o tàcita"1132. Tot seguit farem referència a una sèrie de qüestions que es poden
plantejar.

2.2.1.- La conjunció com a fonament de la norma de l'art. 42.5 CS que permet l'acreixement
entre fideïcomissaris

Com ja va posar en relleu BELLONUS, el que justifica l'acreixement no és el principi
"nemo pro parte", sinó la intenció del testador favorable a l'acreixement, intenció que es pot
manifestar de forma implícita mitjançant la conjunció (art. 42.5 i 39.1 CS), o de manera expressa
concedint el dret d'acréixer (art. 39.2 C S)1133. Tot i que mai podrien concórrer hereus
íestamentaris i intestats, i per tant l'acreixement no és "necessari" -donat que si no operés
l'acreixement el fiduciari veuria reduït el seu gravamen i en cap cas es cridaria als hereus intestats
del fideïcomitent (si el fiduciari hagués mort aquesta part aniria als seus hereus, testamentaris o
iníestats, per la qual cosa hi hauria una concurrència d'hereus testamentaris i intestats, però de
diferents causants)-, la Llei concedeix l'acreixement basant-se en la voluntat del testador.

Pel que fa als fideicomisos particulars, en aquest cas no hi ha cap raó per apartar-se de
la normativa general dels llegats. L'acreixement tampoc no és necessari, donat que en les
atribucions a títol particular mai existirà la possibilitat d'obertura parcial de la successió intestada,
sinó que la vacant sempre podrà aprofitar al gravat. Per això, només hi haurà acreixement quan
es desprengui que aquesta és la voluntat del testador.

2.2.2.- Els requisits de l'acreixement en la substitució fideïcomissària
Els requisits perquè pugui tenir lloc l'acreixement entre els fideïcomissaris són

essencialment els mateixos que anteriorment s'han apuntat respecte als hereus testamentaris i els

' la substitució vulgar en fideïcomís, expressa o tàcita". Val dir, per altre que el Codi civil -com tampoc va ser el Pr.
1851- no feia cap referència a l'acreixement en el fideïcomís. ROCA SASTRE (Ob. cit., pàg. 248) afirmava que "El
Código civil no alude al derecho de acrecer entre los fideicomisarios; pero no ofrece obstáculo alguno para que sea
admitido". I la RDGRN de 17 de març de 1966 (RJA 1405) va admetre aquest acreixement, com abans ha havia fet la
STS de 25 de novembre de 1944 (RJA 1195).

1132 El precepte diu "hagin correspost..." quan hagués hagut de dir "haguessin correspost", com feia el Pr. 1955,
'a Compilació, la primera redacció donada a l'Avantprojecte de Codi de Successions per PUIG FERRIOL i per
TARRAGONA COROMINA i fins i tot el Pr. CS presentat al Parlament i publicat al BOPC núm. 310 del dia 6 de
novembre de 1991, pàg. 21256.

1133 Concessió expressa del testador que, com vàrem assenyalar, és una innovació del Codi de Successions,
SeguintelPr. 1955.
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legataris, amb Íes matisacions que tot seguit es faran. Cal tenir en compte que si no procedeix
l'acreixement la porció vacant quedarà absorbida pel fiduciari.

2.2.2.1.- La crida conjunta
Com s'ha dit, el que justifica l'acreixement en favor dels fideïcomissaris és la voluntat del

fideïcomitent favorable a l'acreixement, manifestada de manera expressa (concedint el dret
d'acréixer) o de manera implícita mitjançant la conjunció, que, d'acord amb el règim general
podrà ser tant "re tantum", com "re et verbis" com "verbis tantum"1134. Entre hereus
fideïcomissaris no hi haurà l'increment hereditari de l'art. 41 CS, ja que no existeix la raó que el
justifica: el principi "nemo pro parte". Com s'ha dit, l'acreixement no és necessari.

Com hem dit, d'acord amb el règim general, s'admet la conjunció "verbis tantum", per la
qual cosa podrà existir acreixement malgrat la separació de parts. D'aquesta manera, quan el
moment en què s'hagi de fer la restitució fideïcomissària sigui diferent per a tots els cridats -com
per exemple quan es nomenessin diversos fideïcomissaris ("Nomeno fideïcomissaris a B,C i D"),
havent-se de fer la restitució fideïcomissària no en el moment de la mort del fiduciari, sinó quan
cada fideïcomissari arribés a la majoria d'edat- si algun dels fideïcomissaris repudiés la seva
quota, hi hauria igualment acreixement, ja que, d'acord amb el règim general en un altre lloc
exposat, la separació de parts no exclou l'acreixement, sempre que vagi acompanyada d'una
conjunció "verbis" o d'una prèvia institució inicial en la totalitat.

2.2.2.2.-^ L'existència d'una vacant
L'acreixement pot tenir lloc quan algun fideïcomissari cridat conjuntament "per qualsevol

causa no arribi a ésser-ho" (art. 42.5 CS). Per tant, la vacant haurà de ser "personal "i no "real",
En aquest punt entra en joc l'aspecte de càrrega del fideïcomís de tal manera que, com succeeix
en els llegats, el testador pot establir o no el fideïcomís, i si ho fa pot recaure sobre tota l'herència
o una part d'ella, sense que en aquest darrer cas hi hagi cap necessitat de donar una destinació a
la part no gravada (a l'igual que en els llegats, simplement no hi ha càrrega i quedarà lliure per
al fiduciari).

La vacant "personal" es produirà quan el fideïcomissari no arribi a ser-ho per les causes
que en altres capítols s'han vist respecte als hereus i els legataris. Ara bé, en relació a la
premoriència, cal tenir en compte que, com veurem, aquesta produeix diferents efectes segons
tingui lloc abans o després de la mort del fideïcomitent.

1134 Així ho va entendre també la doctrina clàssica. Així, PEREGR1NUS, (Ob. i loc cit., núm. 2, fol. 46) després
d'assenyalar que "Inter fideicommissarios omnino disiunctos cessat ius accrescendi, guia ut dm, quo ad eos cessat
timor, ne testator decedat pro parte testatus, & pro parte intestatus...", afirma que e'ntre els conjunts tindrà lloc el no
decreixement si són "re tantum" o "re et verbis", mentre que si són "verbis tantum" operarà l'acreixement, entenent per
conjunts "verbis tantum" els cridats en una mateixa frase a diverses porcions que no es poden distingir corporalment.
"Cum eadem res in duabus diver sis orationibus, vel in una, duobus, autpluribus simpliciter relinquitur: quoniam re, vel
re&verbis coniuncti sunt: & cuique iure proprio solidum debetur: & partes sibi faç/unt per concur sum: idcirco inter
eos locum esse iure non decrescendo cpncedunt iura.,.Exemplum, quia dictum sit, post mortem haeredis mei, volo bona
meapervenire inA.&Bnam ambo in eadem oratione ad eadem bona suní vocàti: vel quia dixisset, substiluo A in bow ^
meis, item in eisdem substituo B. & per alia exempla, quibus leges, &ylfoct. utrutur in coniunctis re, vel re&verbis qu
adparticularia relicta...Alia est conclusió, cum testator plures voc-mper iinicum verbum dispositivum ad eandetn w
constitutis portionibus non pro diviso, sed pro indiviso, ita ut corporaliter videri nequant: hos quidem verbis
esse constat, ac idcirco inter eos est locus inri accrescendi..." (Ob. i loc. cit., num. 7 i 8).
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2.2.2.3.- Que la Llei no prevegi una delació preferent
Com s'ha fet esment en tractar de l'acreixement entre hereus i entre legataris, existeixen

dues delacions que, per ministeri de la Llei, són preferents a l'acreixement: el "ius transmissionis"
¡ el dret de representació.

2.2.2.3.1.- La preferència del "ius transmissionis" sobre l'acreixement
D'acord amb les regles generals, el "ius transmissionis" exclou l'acreixement. En la

substitució fideïcomissària l'actuació del "ius transmissionis" presenta una sèrie d'especialitats
a causa de la rellevància de dos moments diferents: la mort del fideïcomitent (delació fiduciaria)
i quan es compleix la condició -generalment la mort del fïduciari- o arriba el termini (delació
fideïcomissària). Distingirem tots dos moments.
a) Després de la delació fiduciaria (mort del fideïcomitent) però abans del compliment de la
condició o l'arribada del termini, la situació jurídica del fideïcomissari és diferent segons es tracti
d'una substitució fideïcomissària a termini o condicional:
- Si la substitució fideïcomissària és a termini, l'art. 186.2 CS estableix que "En la substitució
fideïcomissària a termini, el fideïcomissari que viu o ha estat concebut quan l'herència o el
llegat són deferits al primer fïduciari, adquireix el seu dret al fideïcomís i aquest forma part de
l'herència per ell relicta, encara que mori abans de deferir-se l'herència o el llegat a favor seu.
El testador pot excloure aquesta transmissibilitat". El correcte enteniment del precepte és que
en la substitució fideïcomissària a termini, a partir de la delació fiduciaria, el fideïcomissari ja
té delació, de manera que pot acceptar o repudiar el seu dret. Per tant, és lògic que si mor sense
haver-lo exercitat, transmeti aquest dret als seus successors. Però si ha exercitat la delació, els
hereus del fideïcomissari hauran d'estar a les resultes d'aquest exercici, de tal manera que si ha
repudiat, no tindran cap dret al fideïcomís ja que aquell ja no formarà part de la seva herència,
i si ha acceptat, el fideïcomís quedarà incorporat a l'herència del fideïcomissari, de tal manera que
els seus hereus, si accepten la seva herència, adquiriran també els béns fídeïcomesos1135.

En el cas que hi hagi varis fideïcomissaris, l'art. 42.5 CS estableix la preferència del "ius
transmissionis" sobre l'acreixement. Efectivament, l'art. 42.5 CS es refereix al cas que el
fideïcomissari, en la substitució fideïcomissària a termini, hagi mort després que el fideïcomitent
però abans d'arribar el termini, sense haver exercitat el "ius delationis", i assenyala que aquest
dret és preferent a l'acreixement1136.
• En canvi, si la substitució fideïcomissària és condicional, d'acord amb l'art, 186.3 CS "...si el
fideïcomissari mor abans de complir-se la condició, encara que sobrevisqui al fideïcomitent, no
adquireix cap dret al fideïcomís". Per tant, la delació es produeix en el moment de complir-se
w condició, de manera que si mor abans res adquireix i res transmet als seus hereus1137, per la

cosa si hi han varis fideïcomissaris conjunts podrà actuar l'acreixement.

: "3S En aquest sentit, VALLS XUFRÉ, a Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit., pàg. 728.

í "36 Seguint la línia del Projecte de 1955, art. 511, i la Compilació, art. 268.2.

, ~ , 113? Així ho assenyalava ja CÀNCER, Ob. i he. cit., núm.44: "Est tamen observartdum, quad si omnes
eico>nmissarii praedecessissent haeredi gravato, dum fldeicommissi conditio pendebat, & spes fideicommissi non

•- f
 nstn'ssa fuisset, quod quando sit, declaratiim fiiit in praecedente capite de transmissione, quad tune haeredi tas

. Qtteretpenes haeredem gravatum, & non haberet locum ius accrescendi interfideicommissarios" (pàg. 428).
i
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b) Si el fideïcomissari mor després de produir-se la delació fideïcomissària però sense acceptar
ni repudiar, la situació és molt semblant a la que té lloc en els llegats, en el sentit que, d'acord
amb l'art. 235.2 CS, "per a adquirir l'herència o el llegatfideïcomesos no cal l'acceptació del
fideïcomissari, però aquest, mentre no els accepti expressa o tàcitament, pot renunciar-los"
Aquesta adquisició automàtica no implica, per tant, que no es pugui repudiar, per la qual cosa
es pot dir que existeix delació, la qual, d'acord amb l'art. 29.3 CS, es pot transmetre als hereus-
"El ...fideïcomissari que, després d'haver-li estat deferit el ...fideïcomís, mor sense haver-lo
renunciat ni haver-lo acceptat, el transmet sempre als seus hereus". I, en base a l'art. 38.3 CS
que estableix -podem dir que amb caràcter general- la preferència del dret de transmissió sobre
l'acreixement, deduïm que si una vegada deferit el fideïcomís mor un dels fideïcomissaris sense
acceptar ni repudiar el fideïcomís, transmetrà aquesta facultat als seus hereus, i només si tots ells
repudien el fideïcomís podria tenir lloc l'acreixement en favor dels altres fideïcomissaris,
Efectivament, tal com succeeix respecte a l'herència i el llegat, existeix un dret preferent
d'acréixer entre els hereus del fideïcomissari. Aquests estan units per una conjunció legal que els
concedeix entre ells un dret d'acréixer preferent respecte als altres fideïcomissaris.

2.2.2.3.2.- L'actuació del dret de representació en el fideïcomís
Les raons de justícia que justifiquen el dret de representació en la successió testamentària

són aplicables igualment quan un fideïcomissari que té descendència mor abans de la delació
fideïcomissària (caldrà tenir en compte l'actuació del dret de transmissió, d'acord amb les regles
generals abans apuntades)1138.1 així ho ha reconegut l'art. 144 CS, que aplica la regla d'entendre
cridats no solament als fills sinó també als seus descendents no només al cas que els fills siguin
hereus o legataris, sinó també a "llurs substituts". I el mateix caldrà dir respecte a la institució
en favor dels parents, tot i que no ho prevegi expressament l'art. 145 C S -que parla només
d'«hereus» i «legataris»-ja que l'expressió es pot interpretar de manera extensiva comprenent per
tant també els substituts.

2.2.2.4.- Que el testador no hagi exclòs l'acreixement
El testador pot excloure l'acreixement entre fideïcomissaris expressa o tàcitament,

a) El testador pot prohibir l'acreixement en els fideicomisos, donat que no té caràcter necessari,
sinó que es basa en la presumible voluntat del testador. Per tant, és lògic que si el testador,
malgrat haver fet una crida "aparentment" conjunta, manifesta la seva voluntat contrària a la
procedència de l'acreixement, aquesta voluntat sigui respectada1139. Amb la dita prohibició el

1138 El supòsit de fet seria el següent: es nomena fiduciaria l'esposa i fideïcornissaris els tres fills per quan mori
la dona. Si algun dels fills premor al fíduciari, es planteja la qüestió de si la porció de} premort acreix als seus germans,
o s'atribueix als seus fills. 'j'

1139 Així ho va acceptar unànimement la doctrina clàssica. En relació als fideicomisos universals, PEREGRINU»
(Ob. i loc. cit., núm.2 i s., fol. 46) deia que "his accrescendi prohiben potest per tfestatorem interfideicommissano»
universales". Aquesta prohibició tant podia ser tàcita com expressa, entenent-se que la prohibició era tàcita quan s'hagu
fet el fideïcomís només per cobrir les necessitats alimentícies del fiçM'corfííssari, o quan es tractava d'una disposic
taxada o limitada: "Ins accrescendi non habet locum in taxativè^t limitative relictis, et concessis, nec in reW ^
alimentorum causa", de manera que en els exemples següents nojiraavia dret d'acréixer: "Testator taxativè, & litniW '
substituït singulos fldeicomissarios in certa quota: veluti quia dixisseí, post mortem haeredis mei substituo A. &D.
tamen A habeat uncías 9. B uncías 3. vel quia dixisset, A in 3 iantum, B in 9, nam in taxatis, & certo modo canees
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testador no estarà fent altra cosa que negar la solidaritat entre els fideïcomissaris, solidaritat
necessària per a l'existència d'acreixement.
b) El testador pot preveure expressament el cas que el fideïcomissari no arribi a ser-ho,
nomenant-li un substitut vulgar, el qual, d'acord amb les regles generals (art. 38.3 CS), tindrà
preferència sobre els cofídeïcomissaris1140. D'acord amb l'art. 42.5.fin CS la substitució vulgar
podrà ser expressa (arts. 193.1,194.1 C S) o tàcita (arts. 193.2,194.1 CS)1'"\1141

2.2.2.5.- Que almenys un dels fídeïcomissaris hagi arribat a ser-ho
Finalment, perquè procedeixi l'acreixement, cal que almenys algun dels fídeïcomissaris

hagi arribat a ser-ho, el qual haurà de ser cridat pel mateix títol que el fideïcomissari vacant.
Efectivament, d'acord amb la regla general segons la qual "Inri accrescendi non est locus inter
succedentes iure diverso", no hi haurà acreixement entre un fideïcomissari universal i un de
particular1142.

I s'ha d'entendre que no s'exclou únicament l'acreixement, sinó qualsevol possibilitat que
el fideïcomissari faci seva la disposició particular vacant (no per acreixement, sinó com a titular
d'una herència que quedaria alliberada una càrrega). La disposició a títol particular sempre
quedarà separada del fideïcomís, de manera que la seva vacant només podria aprofitar al fíduciari
o als seus hereus.

cessat incrementum contingens per ius accrescendi, vel aliter...taxativam, seu limitativam dictionem impediré ius
accrescendi". El mateix succeïa en el llegat d'aliments: "Si duobus alimenta aut vestimenta, relicta sint: nam quia
relictum moderatur usque ab initio, pro indigentia cuiuslibet, idcirco inter eos non erit locus inri accrescendi... "

Entre els autors catalans CANCER (Ob. i loe. cií., num. 150) era de la mateixa opinió: "Quad in legatis &
fldeicommissis testator ius accrescendi prohiben possit, est apudomnes in confesso, 1. dominus § I, ubi gloss, in ver.
recurrit, ff, de usufruct. 1. Lucius, 8 quae habebat, ff. ad Trebellian & communiter scribentes, in diet. 1. re coniuncti, et
in I, única C. de caduc, tollend. et inl. única, C. quan non peten part, ubi JOAN. GUTER. num.24, de communi
aUestatur". I al núm. 161, en relació als fideïcomissaris universals, estableix que "Ex his elicitur, & inter
fideicommissarios universales, ius accrescendi proculdubio prohiberi posse, cum cesset inconveniens, d.l. ius nostrum,
cum pars deficiens remaneat penes haeredem gravatum... "

1140 PEREGRINUS, Ob. i loc. cit., núm. 13, tot i fer-se ressò d'algunes opinions en contrari, afirma que la
substitució, si és eficaç, exclou el dret d'acréixer: "Pone, testator substituït per fldeicommissum universale, vel
porliculare coniunctim, Titium, & Sempronium, quibus singulariter substituït suos descendentes agnatos, & cognatos:
ponamus substiíutionem de Sempronio evanescere: quia praemortuus sit heredi gravato, hoc quippe casuplanum est,
substitutos Sempronio praeferendos esse Titio coniuncto, quia subsíitutio excludií ius accrescendi. ..Sed demus casum
swstitutioni non esse locum, per non existentiam substituíorum, aut repudiationem: an eo casu res, & portio illa
teinaneat apud haeredem gravatum, an vero íranseat ad coniunctum. Nam pro coniuncto facit: quia praefertur ei à quo
rewquitur... Contra facit, quia in his potest testator tollere ius accrescendi.. .sed in tollendo eadem est voluntas in
wbstitutione mutili".

1141 L'incís "expressa o tàcita" es va introduir a la Compilació, art. 268,2. fin, ja que no figurava en elPr. 1955.
1142 Així ho va posar ja en relleu CÀNCER, Ob. i loc. cit., núm. 72 a 75. Es tractava d'un supòsit en què un

aSficultor del Camp de Tarragona va instituir el seu fill hereu universal, disposant que si moria sense fills, quedava gravat
" Un fideïcomís en favor de la seva tia materna, excepte 500 lliures que serien per a l'oncle patern. La condició es va

mplir i la qüestió era, donat que l'oncle va morir abans, si les 500 lliures s'incorporaven o no al fideïcomís, resolent-se
.? e' Sen'it que no quedaven subjectes al fideïcomís, en base a la regla general d'acord amb la qual entre successors per

erent dret no té lloc el dret d'acréixer: "adfideicommissariam universalem iure accrescendi pertinere non posse, cum
fideicommissarius particularis, & matertera fideicommissaria universalis veniant iure diverso :ille, ut

aiïus, seu fideicommissarius particularis, haec autem uf fideicommissaria universalis, & inter succedentes iure
rs°, non esse locum locum ius accrescendi... " (núm. 73 i 74, pàg. 430).
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2.2.3.- Els efectes de l'acreixement entre fideïcomissaris
El Codi de Successions no conté cap norma respecte a com tindrà lloc l'acreixement entre

els fideïcomissaris, per la qual cosa s'aplicaran les regles generals relatives als hereus i als
legataris, que coincideixen en concedir caràcter "ipso iure"1143, proporcional1144, retroactiu i
onerós 1145

Més dubtosa és la qüestió de si és voluntari o forçós. Segons la doctrina clàssica,
l'acreixement era renunciable. Als fideicomisos particulars se'ls aplicaven les mateixes regles que
als llegats, no distingint-se entre uns i altres. I respecte als fideicomisos universals, donat que la
renúncia del fideïcomissari no atacava el principi "nemo pro parte", s'admetia igualment aquesta
renúncia1146. Ara bé, s'ha de tenir en compte que aquesta opinió estava condicionada pel fet de
la no consideració del fideïcomissari com a hereu.

L'art. 511.2 Pr. 1955 establia, com hem vist, l'aplicació subsidiària de les normes de
l'acreixement entre legataris, per la qual cosa la renunciabilitat depenia del tipus de conjunció que
donés lloc a l'acreixement. Ara bé, l'art. 42.5 C -tal com ja va fer la Compilació- va eliminar
l'expressa remissió al règim de l'acreixement entre legataris, per la qual cosa la qüestió s'ha de
plantejar sobre noves bases.

Es podria entendre que tot dependrà de si es tracta d'un fideïcomís universal o particular,
aplicant-se respectivament les normes de l'acreixement entre hereus (art. 40 CS) o entre legataris
(art. 42.2 CS), de manera que el fideïcomissari particular podria renunciar l'acreixement, però
no el fideïcomissari universal.

Ara bé, nosaltres considerem que, a falta de remissió expressa, cal aplicar en tots dos
casos la solució que es correspon amb la naturalesa de l'acreixement, i que no és altra que la del
caràcter irrenunciable de l'acreixement, a conseqüència de la crida inicial a l'objecte únic que el
caracteritza. L'acceptació es refereix a l'únic objecte, i comprèn tant el que s'obté per dret propi
com per dret d'acréixer. A més, el fet que l'art. 42.5 parli simplement de "acreix", sense preveure
la possibilitat de renúncia, pot constituir un altre argument en favor de la posició defensada1147.

1143 BELLONUS (cap.VÏÏI, quaest. II, núm.li ss., pàg. 4) afirmava que ''In legatis vero, &fideicommlsis constat,
handdubièparíem vacantem ipso iure accrescere..." « <

1144 BELLONUS, Ob. cit,, cap. VIII, quaest. XI, no distingia entre llegats i fideicomisos.
1145 En canvi, el Pr. 1955 remetia a les normes dels llegats, per la qual cosa les càrregues només subsistien si

la crida al mateix llegat es feia en la mateixa oració.
1146 BELLONUS, Ob. cit, cap. VIII, quaest. VIII, númías, assenyalava que "Fideicommissi universal pafS

non invito, sed volenti accrescit". /
1147 Si bé cal reconèixer que l'expressió "acreix" també es trobava al Pr. 1955 i, com hem vist, en alguns caso

era renunciable.
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Capítol vuitè: L'ACREIXEMENT EN ELS
HERETAMENTS

En els capítols tercer a cinquè s'ha analitzat, amb caràcter general, l'acreixement entre els
hereus testamentaris. Quedava pendent, per tant, l'estudi de l'acreixement entre els hereus
designats en el segon fonament successori de caràcter voluntari -l'heretament-, qüestió que
tradicionalment no s'ha tractat, possiblement per un triple motiu:
- pel fet que la majoria d'heretaments, d'acord amb l'origen històric de la institució, eren atorgats
en favor d'una sola persona (normalment el fill primogènit), amb la qual cosa desapareixia
lògicament tota possibilitat d'acreixement1148;
- la mala "avinença" entre l'acreixement i la institució contractual d'hereu: alguns heretaments
(els atorgats en favor dels contraents), ja impliquen l'adquisició de la qualitat d'hereu, i per tant
no es dóna el pressupòsit essencial de l'heretament que és que l'instituït hereu no arribi a ser-ho;
i uns altres heretaments (els mutuals) s'atorguen en favor d'una sola persona;
- i, en tercer lloc, si malgrat els dos obstacles anteriors procedís l'acreixement entre els hereus
contractuals, serien d'aplicació les regles generals de l'acreixement hereditari.

Potser per això, no és estrany que la doctrina hagi eludit tractar aquesta qüestió, i que els
diferents projectes legislatius (fins a arribar al Codi de Successions) semblin donar per suposat
que no hi ha acreixement entre els hereus contractuals1149.

1148 L'heretament va néixer molt vinculat a la idea de permanència de la "casa", amb la finalitat que aquesta
"casa" no es dividís, sinó que passés inalterada de generació en generació, la qual cosa es podia aconseguir mitjançant
dues vies:
•establir una vinculació amb caràcter obligatori pel fundador de la "casa", mitjançant la institució del fideïcomís;
-oque s'imposés la indivisió amb caràcter espontani i voluntari per cada titular successiu. Era molt freqüent que la "casa"
es transmetés de generació en generació en favor del fill primogènit. La institució contractual d'hereu va sorgir per
atendre els interessos d'aquest fill primogènit, el qual es quedava a viure a la casa paterna i treballava a les ordres del
pare, moltes vegades amb un sou míser, a canvi de l'atribució "mortis causa" de l'explotació familiar. Per tal de garantir
que efectivament el pare li deixaria "mortis causa" la "casa", necessitava quelcom més que la seva promesa o l'atorgament
«un testament -essencialment revocable- al seu favor. Precisava una disposició irrevocable, requisit que complia
l'heretament.

1149 L'exclusió implícita semblava clara en els arts. 359 Pr. 1930 i 313 Pr. 1931, que referien l'acreixement a
«successió testamentària i intestada exclusivament: "Cuando el testador no ha dispuesto de toda la herencia y cuando
wguno de los herederos directos o fideicomisarios válidamente instituidos no puede o no quiere adquirir la parte de
herencia que se la ha deferido, ésta acrece a los demás coherederos.. .En la sucesión intestada, la parte que quedare
v«cante acrecerá a sus coherederos". En canvi, enelPr. de 1955 l'exclusió implícita no estava tan clara, ja que l'art. 504
"°es referia tan taxativament al testador: "Instituidos conjuntamente dos o más herederos... " (expressió que en principi
** podria referir tant a l'herència deferida per testament com per heretament). I val a dir que fins al text redactat l'abril
e '991 no es va introduir en el Codi de Successions la norma de l'art. 93,3 CS. Vegeu a l'Arxiu de la Direcció General

«Dret i d'Entitats Jurídiques les capses 8155, 8156 i 8157.
En els projectes privats d'apèndix, l'exclusió dels hereus contractuals era inclús més notòria. Els arts. 238 Pr.

S i 100 ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA establien que "En las sucesiones, así
testamentarias, la parte del que falte o repudie acrecerá siempre a los coherederos" (si bé potser era

laño consideració de l'heretament com un títol successori: l'art. 340.1 del Pr. ALMEDA-TRÍAS deia que "Los
re$, en ocasión del matrimonio de sus hijos, pueden hacer a favor de éstos y de sus hijos donación del todo aparte

Pp»^ ^enes Presentes y futuros. Esta donación se llama heredamiento"). En el mateix sentit, l'art. 1252 Pr.
KMANYER-AYATS començava dient que "Si, al abrirse una sucesión testamentaría o legítima, se halla vacante
Porte de la herencia, adquieren dicha parte los demás herederos de la misma sucesión por derecho de acrecer. . . "
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No obstant, tot i que no sigui la regla general, res impedeix que alguns heretaments es
puguin atorgar en favor de vàries persones1150, i que esdevingui efectiva la crida conjunta feta
només amb caràcter preventiu, el que possibilitarà en alguns casos que operi l'acreixement.
Efectivament, el Codi de Successions, en una norma sense precedents, contempla expressament
la possibilitat que hi hagi acreixement entre els hereus contractuals: l'art. 93.3, referit a
l'heretament preventiu en favor dels fills dels contraents, estableix que "Si hi ha instituïts
conjuntament dos o més fills, baldament no ho siguin en la mateixa clàusula, si per qualsevol
causa algun d'ells no arriba efectivament a ésser-ho, la seva quota hereditària vacant acreix els
altres hereus"lm. Caldrà analitzar, per tant, com actuarà aquest acreixement en l'heretament
preventiu, i com es resoldran les possibles vacants en les altres modalitats d'heretament en les
quals és possible l'acreixement.

1.- L'HERETAMENT A FAVOR DELS CONTRAENTS
D'acord amb els arts. 71.1 i 67.2 CS, l'heretament a favor dels contraents confereix a

l'afavorit o afavorits, amb caràcter irrevocable, la qualitat d'hereu contractual. Es tracta d'aquell
heretament que amb ocasió del matrimoni del fill, els seus pares atorguen en favor d'aquest i, a
vegades, també en favor del seu cònjuge1152. Lògicament, només en l'atorgat en favor de tots dos
contraents podrà haver-hi acreixement. L'art. 73.1 C S preveu el supòsit de l'heretament atorgat
en favor d'un dels contraents i dels seus fills, però en aquest cas s'entén que la institució no és
conjunta, sinó subsidiària: "En els heretaments atorgats a favor d'un contraent i dels seus fills,
s'entén que aquests són cridats, llevat de pacte en contrari, com a substituts vulgars del pare o
la mare, en el sentit de l'article 83". No obstant, com hem dit, els hereus instituïts, per la seva
acceptació feta en atorgar-se l'heretament, ja ha adquirit la qualitat d'hereu contractual i, per tant,
l'acreixement no sembla en principi tenir raó de ser. Efectivament, l'acreixement hereditari es
caracteritza perquè algun dels instituïts conjuntament no arriba a ser-ho, i en aquest heretament
ja s'és hereu contractual. Sembla, doncs, que mai podrà actuar l'acreixement.

No obstant, així com en l'herència testamentària l'adquisició de la qualitat d'hereu en

(i en aquest cas no podem trobar la mateixa justificació que en l'art. 340.1 del Pr. AIMEDA-TRIAS abans esmentat,
donat que els heretaments estaven regulats dins la succesió "mortis causa" i l'art. 1104 establia que '"Se entiende por
heredamiento la institución de heredero otorgada en capítulos matrimoniales, mediante una donación universal que
tiene por causa el matrimonio, y participa a la vez del carácter y efectos de los actos inter vivos y de los mortis causa")'
I, igualment, l'art. 803 del Pr. ROMANÍ-TRÍAS establia que "Cuando la parte de un heredero testamentario o legítimo
queda vacante, pasa su porción por derecho de acrecer á los demás coherederos" (i els heretaments tenien la mateixa
naturalesa que en el pr. PERMANYER-AYATS, d'acord amb els arts. 672 i ss., inclosos dins la regulació de la successió
"mortis causa").

1150 PUIG FERRIOL, a Comentarios al Código civil y Compilaciones Forales, tomo XXVII, vol. 2°, EDERSA,
Madrid, 1990, pag. 353, en relació a l'heretament pur en favor dels fills dels contraents, assenyala que "Otrasposibles
modalidades en orden a la determinación del instituido eran las de instituir herederos por partes iguales a todos los
hijos de los heredantes, supuesto poco frecuente por cuanto la sucesión pac'cionada se usa normalmente en Catalwno
para instituir un heredero único..."

11511 cal tenir en compte a més que ni la Compilació ni el Codi de Successions, d'acord amb la línia inicia"8

amb el Pr. de 1955, en el precepte relatiu a l'acreixement en general, semblen excloure implícitament l'acreixement enw
hereus contractuals. L'art. 38.1 CS, a l'igual que el seu precedent, l'art. 265.1 CDCC, comença dient "InsíiiuW
conjuntament dos o més hereus en una herència...", sense restriniglr-se a la testamentària i a la intestada.

1152 L'art. 67.2.pr. CS preveu expressament que l'heretament es pugui atorgar en favor d'un o de tots
contraents: "Els heretaments poden ésser atorgats a favor de qualsevol dels contraents o d'ambdós..."
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virtut de l'acceptació de l'herència implica també l'adquisició dels béns hereditaris, els quals
passen a formar part del seu patrimoni, l'adquisició de la qualitat d'hereu contractual no sempre
porta implícita l'adquisició dels béns de l'heretant, sinó que s'ha de distingir entre:
. l'heretament simple o d'herència, que únicament confereix la qualitat d'hereu contractual, i
l'heretant conserva fins a la seva mort la propietat dels seus béns (art. 79.1 i 2 CS). Per tant, no
hi ha transmissió actual de béns;
. l'heretament cumulatiu o complex, en el qual "l'afavorit amb ell, a més de la seva qualitat
d'hereu contractual, adquireix de present tots els béns que en aquesta saó tingui l'heretant..."
(art. 84. ICS);
. i l'heretament mixt, que és un "heretament simple amb donació singular de present" (art. 84.2

CS).
Aleshores, es planteja la qüestió de què succeeix amb els béns que en principi

correspondrien a l'hereu, però que encara no els ha adquirit, quan es dóna una circumstància que
impedeix la seva adquisició: la premoriència de l'hereu a l'heretant i la seva incapacitat
sobrevinguda (en canvi, no s'admet la renúncia, ja que com s'ha dit l'heretament és irrevocable).
El Codi de Successions fa referència a la qüestió, però només en relació al cas en què s'hagi
instituït hereu un dels contraents, i, per tant, sense preveure en cap cas l'existència d'un possible
acreixement. Per això, entenem que, si es dóna una institució conjunta en favor dels cònjuges,
podrà operar l'acreixement, sempre quedant salvats els drets concedits per la Llei en favor dels
fills o descendents del cònjuge que falta.

1,1.- La destinació de la porció vacant en l'heretament simple
En l'heretament simple o d'herència l'hereu l'únic que ha adquirit -i per tant l'únic que en

principi pot transmetre- és la seva qualitat d'hereu contractual. Cal distingir entre els efectes de
la seva premoriència a l'heretant, i els de la seva indignitat.
a) Pel que fa a la premoriència, la doctrina clàssica1153 entenia que els drets derivats de la qualitat
d'hereu passaven als hereus de l'hereu premort a l'heretant"54. L'art. 83 CS, per al cas que l'hereu
premori a l'heretant, distingeix:
• si l'hereu té fills, els transmet el seu dret o qualitat d'hereu contractual (art. 83.1 CS), sempre
que siguin hereus seus. I si mor intestat, l'art. 83.1 GS segueix dient que "si els fills hereus de
l'hereu premort abintestat són diversos, l'heretant pot elegir en escriptura pública irrevocable
o en testament un d'aquests fills o descendents del fill premort, com a substitut en l'heretament".
»er tant, en aquest cas la premoriència d'un dels contraents no aprofitarà al cònjuge instituït
c°njuntament, sinó als fills d'aquell instituïts hereus, entre els quals podrà haver-hi acreixement
com a hereus del contraent premort, d'acord amb les regles generals.
*' si l'hereu no té fills, o si deixant-ne cap d'ells és instituït hereu en el seu testament, o l'instituït
fepudial'herència1155, l'heretament quedarà resolt (art. 83.2 CS). Doncs bé, en aquest cas, tot i que
n° es contempli expressament a l'art. 83.2 CS, es pot entendre que si l'heretament s'ha fet en favor
de tots dos contraents, la resolució aprofitarà al vidu, de manera que ell adquirirà, en morir

1153 Així ho assenyalava BROCA, Historia...Tomo I, pàg. 710.
1154 Vegeu PUIG FERRIOL, Comentarios al Código Civil y Compilaciones ForaJes, pàg. 274 i s.
1155 PUIG FERRIOL, Ob. cit., pàg. 280.
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l'heretant, tots els seus béns. No s'exclou, per tant, l'acreixement, sinó que només es posterga a]
vidu respecte als fills hereus del cohereu premort1156.
b) I quan algun dels contraents, en el moment de la mort de l'heretant, és declarat indigne, cal
veure les conseqüències d'aquesta declaració en relació a l'adquisició dels béns de l'heretant
Caldrà discernir si suposa l'exclusió de l'indigne i, si és així, si pot aprofitar als seus fills o al seu
consort instituït hereu juntament amb ell. L'art. 77 CS -establert dins les disposicions generals
dels heretaments en favor dels contraents però aplicable només a l'heretament simple (a les altres
dues modalitats d'heretament se'ls aplica l'art. 84.3 CS, com veurem)- preveu que algunes causes
d'indignitat puguin en certs casos deixar sense efecte l'heretament1157:
- l'heretant, en base a la causa d'indignitat, pot revocar la institució d'hereu contractual de
l'indigne. Ara bé, l'heretament no deixa de tenir efectes, sinó que "... en cas d'existir fills del
matrimoni en consideració al qual aquell hagi estat atorgat, o descendents de fills premorts, el
susdit heretament subsisteix a favor dels esmentats fills o descendents'nm. Si no hi han fills ni
descendents, la revocació aprofitarà al cònjuge de l'indigne que hagi estat instituït hereu
contractual.
- "Si l'heretant, coneixent les causes d'indignitat, mor sense haver fet revocació, s'entén que les

ha remeses, i l'heretament resta subsistent" (art. 77.3.inici CS). Per tant, l'hereu podrà adquirir
els seus béns.
- En canvi, si mor sense haver-les conegut, l'heretament queda sense efecte respecte al fill indigne
(art. 77.3 CS), plantejant-se aleshores la qüestió de a qui aprofitarà aquesta circumstància. L'art.
77.3 CS assenyala que "subsisteix a favor dels seus fills o descendents en la forma ordenada en
el mateix heretament o, en defecte d'aquest, pel que preveu l'heretament pur o preventiu ordenat
per l'hereu indigne i, si manquen les dites prevencions, per parts iguals entre tots els fills, segons
les normes de la representació successòria". Cal entendre que si no hi ha descendents, la
indignitat podrà aprofitar al consort.

1.2.- L'heretament cumulatiu i el mixt
En l'heretament cumulatiu o complex i en el mixt ja s'han adquirit una sèrie de béns, si

bé encara en quedaran d'altres per adquirir. Per això, quant als efectes de la vacant per
premoriència o indignitat de l'hereu caldrà distingir entre els béns ja adquirits i els no adquirits.
Aquests es regiran per les regles generals apuntades respecte a l'heretament simple o d'herència,
I pel que fa als béns adquirits, l'art. 84.3 CS disposa que "L'hereu, encara que premori a
l'heretant o incorri en causa d'indignitat, transmet als seus successors els béns adquirits de

1156 La naturalesa del dret del fill ha estat discutida. PUIG FERRIOL (&b. cit, pàg. 278) diu que "se producía
aquí un juego análogo al derecho de transmisión ex articulo 258, por bi&n que referido a la designación",

1157 Es tracta de les causes previstes als ap. 1,2,3 i 5 de l'art. 11. ,
1158 Afegeix l'art. 77.2 CS que "L'heretant pot elegir entre ells, mitjançant escriptura pública, quz ™

irrevocable, o en testament, el nou hereu, i imposar a l'elegit o els elegits les condicions, les limitacions, les
substitucions i els fideicomisos que estimi pertinents a favor dels altres fills o descendents de fills premorts de l'hereu
indigne". Si l'heretant ha exercitat aquesta facultat, cal entendre que el cabal relíete passa a tots els fills o descendents
de l'indigne per parts iguals entre ells. Observem que l'art. ?7.2 CS no conté l'exigència -com sí fa l'art. 83 CS- qug e's

fills o descendents en qüestió no hagin estat exclosos de la successió de l'indigne.
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present per I'heretament cumulatiu i mixt, llevat de pacte reversional". Per tant, respecte als béns
¡a adquirits se segueixen les regles generals, de manera que es poden considerar part del
patrimoni de l'hereu sense cap consideració a la forma com varen ésser adquirits1159.

2.-HERETAMENT A FAVOR DELS FILLS DELS CONTRAENTS
Així com els heretaments en favor dels contraents es pactaven en favor dels atorgants dels

capítols matrimonials (el fill de l'heretant o aquell i el seu cònjuge), aquesta segona modalitat
d'heretament s'estipula a favor de persones diferents dels contraents, concretament en favor
d'algun fill d'ells. LÓPEZ BURNIOL1160 els defineix com el "Negocio bi o plurilateral
documentado en capitulaciones matrimoniales, en el que se instituye heredero a un hijo de los
contrayentes, bien con carácter irrevocable (heredamiento puro), bien par a el caso de que éstos
fallezcan intestados (heredamiento preventivo), o en el que los mismos contrayentes se imponen
unas autolimitaciones a su libertad ulterior de elegir heredero (heredamiento prelativo) ". Teñen
per tant la nota comuna que no hi ha acceptació del fill afavorit (que freqüentement quan s'atorga
I'heretament encara no ha estat ni concebut)1161, però difereixen bàsicament en el grau d'efectivitat
de l'estipulació: mentre en alguns casos ja es designa hereu de manera irrevocable, en altres
aquesta designació només té eficàcia si els heretants moren intestats, i en els prelatius els
contraents s'autolimiten quant a la llibertat de designació d'hereu, però sense instituir-ne cap en
concret, no directa ni indirectament.

Cal plantejar-se si, quan tingui efectivitat la disposició feta en I'heretament, podrà tenir
lloc l'acreixement quan algun dels designats no arribi o no pugui arribar a ser hereu. Distingirem
segons les diverses modalitats d'heretament.

2,1.- Heretament pur
En l'heretament pur s'institueix un hereu contractual incondicionadament, de manera que

l'afavorit, si sobreviu a l'heretant, el podrà succeir. Caracteritza aquest heretament que l'afavorit
encara no ha nascut (o no ha estat adoptat; en definitiva, encara no és fill dels heretants) el que
fa que encara no se'l pugui designar amb nom i cognoms, sinó que aquesta designació es farà en
un moment posterior per algun dels mitjans que seguidament veurem. Una vegada feta la
designació,si s'elegeixen varis fills com a hereus1162, cal veure quines conseqüències té la vacant
en algun dels escollits. Distingirem segons la forma com es faci la designació:
a) Quan la determinació es fa en el propi heretament (com per exemple, quan es diu "Seran
hereus els nostres fills varons per parts iguals, i en el seu defecte la primera filla")1163, d'acord
amb la norma general de l'art. 90 CS, cal per a la seva eficàcia la sobrevivencia dels fills a

1159 El problema és que, per al cas d'indignitat, l'art. 77.1 CS estableix que es pot revocar l'heretament a no ser
We hi hagi descendència de l'instituït. En canvi, l'art. 84.3 CS permet la transmissió a favor de tot successor de l'hereu
in<ligne. Respecte a aquesta contradicció, vegeu PUIG FERRIOL, Ob. cit., pàg. 291.

1160 Ob. cit., pàg. 3 87.
1161 A no ser que es tracti d'un fill adoptat.
1162 Cal entendre que no solament es podran designar als fills com a hereus, sinó que també es poden elegir altres

Ascendents, com assenyala LÓPEZ BURNIOL (Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit., pàg. 394), en
basea l'art. 144 CS.

1163 Si bé la clàusula més freqüent era que l'heretament es fes en favor de només el fill primogènit.
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l'heretant. Per tant, la delació es tindrà només a partir de la mort de l'heretant, per la qual cosa
fins a aquest moment no pot haver-hi acceptació i, per tant, res es pot adquirir. Ens trobem així
davant d'una situació similar a la que té lloc en l'herència testamentària, en la qual fins al moment
de l'obertura de la successió no hi ha delació, per la qual cosa els efectes seran similars, de
manera que si algun dels varis fills instituïts premor, o és incapaç o repudia ( en definitiva, si no
hi ha acceptació i per tant el fill no arriba a ser hereu) es produirà una vacant personal que
d'acord amb les regles generals, podrà donar lloc a l'acreixement -si hi ha crida conjunta- o, en
el seu defecte, a la incrementació, donat que d'acord amb l'art. 3.2 CS tampoc poden concórrer
hereus contractuals i hereus legítims (incrementació que també s'hauria de produir si es disposés
només només d'una part de l'herència, vacant real).
b) Però l'elecció de l'hereu es pot diferir fins a un moment posterior, amb la qual cosa és més fàcil
encertar amb la designació d'hereu, de manera que podrà fer-se:
- en un heretament complementari, freqüentment en els capítols atorgats amb ocasió del
matrimoni del fill que s'institueix. A conseqüència del títol en què s'atorga (l'heretament, com
diem) està sotmès a una sèrie de regles especials, de manera que es pot dir que l'heretament a
favor dels fills dels contraents atorgat usualment entre els cònjuges passa a tenir el règim jurídic
de l'heretament en favor dels contraents quan aquell fill contreu matrimoni, amb la qual cosa
quedarà sotmès al règim jurídic d'aquests darrers capítols: amb l'acceptació que fa el fill en la
seva qualitat de contraent i atorgant dels capítols adquireix la qualitat d'hereu contractual,
acceptació que no caldrà que sigui reiterada en morir l'heretant i que és irrevocable (art. 71.1 CS),
de manera que en el cas que el fill instituït hereu premori a l'heretant transmetrà el seu dret als
seus hereus. Cal remitir-se, per tant, a les normes generals de l'heretament en favor dels
contraents a partir del moment en què es doni l'acceptació.
- si la determinació es fa en testament té, lògicament, caràcter revocable i, per tant, fins a la mort
del testador no s'adquireix cap dret. A partir d'aquest moment, pel que fa als efectes de la vacant
en algun dels instituïts i, per tant, en relació a la procedència o no de l'acreixement, s'estarà a les
regles generals de l'acreixement hereditari, de manera que serà com si l'hereu o hereus haguessin
estat designats en testament i no en heretament.
- i, finalment, assenyala l'art. 92.1 CS que "Si manca aquesta designació, queda instituït el fill
que elegeixin després el cònjuge supervivent o els dos parents, en els supòsits regulats
respectivament en els articles 148 i 149". En aquest cas, quan s'hagi fet la designació, lògicament
només entre els fills que sobrevisquin i els capaços -no poden escollir l'indigne com a hereu-
s'estarà també a les regles generals, de manera que si algun dels designats repudia podrà produir-
se l'acreixement en favor dels altres.

2.2.- Heretament preventiu
Diu l'art. 93.1 CS que "Per mitjà de l'heretament preventiuiï'heretant institueix un o mes

hereus entre els seus fills nascuts, adoptats o per néixer per al cas de morir sense successor
universal, contractual o testamentan per qualsevol causa, fins i tot per haver estat destruïda,
sense possibilitat de reconstrucció, la disposició atorgada amb posterioritat". Per tant, la seva
finalitat és evitar la successió intestada, però no ^tribueix als fills cap dret successori
incondicionat, sinó que es tracta d'una institució supeditada a la inexistència d'una crida eficaç
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en testament o heretament1164. Si no hi ha crida i adquireix eficacia l'heretament preventiu, es
planteja la qüestió de si pot operar el dret d'acréixer quan hagin estat varis els fills instituïts
preventivament. En l'heretament preventiu no s'adquireix cap dret fins al moment de la mort de
l'heretant, fins a aquest moment no hi ha delació, i no s'ha pogut adquirir per tant la qualitat
d'hereu contractual1165. Per això, si adquireix eficàcia l'heretament preventiu i algun dels designats
no arriba a ser-ho, la seva quota quedarà vacant i una de les possibles opcions seria que operés
l'acreixement. Així ho preveu l'art. 93.3 CS, que estableix que "Si hi ha instituïts conjuntament
dos o més fills, baldament no ho siguin en la mateixa clàusula, si per qualsevol causa algun
d'ells no arriba efectivament a ésser-ho, la seva quota hereditària vacant acreix els altres
hereus"1166. En definitiva, podem dir que el fet que cobri eficàcia la disposició feta en heretament
preventiu produirà, a partir del moment de la mort de l'heretant, uns efectes similars als que
tindria si es tractés d'una disposició testamentària en favor dels fills en qüestió. Per tant, perquè
operi l'acreixement es requeriran els requisits generals1167.

1164 LÓPEZ BURNIOL (Ob. cit., pàg. 396) assenyala que "La antigua doctrina y la jurisprudencia insistía en
el caràcter condicional de este heredamiento. Y en esta misma línea se pronunciaron los Proyectos de Duran i Bas de
1930. No obstante, tanto la Compilación como el Código de Sucesiones han tenido el buen criterio de no llamar
condición a lo que, de hecho, no es tal (la falta de disposición mortis causa), sino un presupuesto de eficacia que no
se ha añadido con carácter accidental al negocio, sino que constituye e integra con carácter necesario el mismo
supuesto de hecho contemplado en el pacto",

1165 En aquest sentit és molt clara la STSJC de 28 de maig de 1990 (vegeu-la a Revista Jurídica de Catalunya,
1990-TV, pàg. 897 a 901), que assenyala que "L'heretament preventiu és una modalitat dels heretaments a favor dels fills
dels contraents, que segons s'ha apuntat anteriorment, es caracteritza per atribuir la condició o qualitat d'hereu a una
persona que no és cap dels atorgants de l'heretament. Per consegüent l'instituït hereu en un heretament a favor a favor
dels fills dels contraents, o més concretament l'instituït hereu en un heretament preventiu, no és hereu de l'heretant pel
sol fet d'haver-se atorgat l'heretament, sinó que com a conseqüència de l'heretament té al seu favor un títol que li permet
succeir a títol d'hereu a l'heretant, però sols esdevindrà efectivament hereu si accepta la seva herència, d'acord amb
l'abans esmentat article 98 de la Compilació, segons el qual «l'herència deferida, l'adquireix l'hereu amb la seva
acceptació...»; plenament aplicable als heretaments a favor dels fills dels contraents, perquè segons l'article 86 del
mateix text compilat, aquests heretaments solament produiran efecte si l'afavorit o els afavorits sobreviuen a l'heretant.
D'aquí se'n deriva que a l'heretament preventiu no es dóna la característica de la irrevocabilitat de la designació, que
l'apartat primer de l'article 67 de la Compilació predica dels heretaments a favor dels contraents, sinó que l'heretament
preventiu exigeix la supervivència de l'instituït a l'heretant, i per consegüent l'instituït sols podrà acceptar eficaçment
l'herència de l'heretant després de la seva mort i des del moment en què es produeix la delació i l'herència (argument
article 991 del Codi Civil) (pàg. 899). Vegeu Jordi RIBOT IGUALADA, "Comentari a la sentència del Tribunal de
Justícia de Catalunya (Sala civil) de 28 de maig de 1990, La Llei, 1991.1, pàg. I l l a 122.

1166 Es tracta d'un precepte nou, que no es trobava a la Compilació ni en els projectes d'apèndix i compilació.
1167 Cal assenyalar que l'art. 93.1 CS parla "d'un o més hereus", mentre que l'art. 89.1 CDCC deia simplement

hereu". Així doncs, l'art. 93.2 CS -segons el qual "Si l'instituït preventivament repudia l'herència, és incapaç o és
declarat indigne de succeir, l'heretament produeix efecte a favor del qui segueix en la crida feta, i així successivament,
"om no obre la successió intestada fins a haver esgotat totes les crides"- es refereix al cas en què hi hagi un únic hereu,
n art, 93.3 CS al supòsit en què siguin varis els instituïts. En aquest cas, els requisits per a la procedència de
''acreixement són els següents:
~'r' Que la institució ha de ser conjunta, tot i que no es faci en la mateixa clàusula. Per tant, no exigeix l'art. 93.3 que
«conjunció sigui "re et verbis", sinó que podrà ser qualsevol de les admeses d'acord amb les regles generals.
"2n. S'ha d'admetre la possibilitat que actui el dret de representació, d'acord amb la regla general de l'art. 144 CS, de
Manera que si es donen els requisits establerts en aquest precepte, s'entendrà cridada l'estirp del fill (tot i que no hi hagi
""anorma com la de l'art. 97 CS que així ho estableixi expressament). Igualment, podrà operar el dret de transmissió:
®> Podrà transmetre el "ius delationis" quan algun dels fills mori després que l'heretant sense acceptar ni repudiar
1 herència.
*/' sPecte a la vacant, a les causes previstes a l'art. 93.3 CS caldrà afegir la premoriència.

"• I cal tenir en compte també la possibilitat que l'heretant, expressa (prohibint-lo, art. 38.1 CS) o tàcitament
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2.3.- L'heretament prelatiu
L'art. 95.1 CS estableix que "L'heretament prelatiu constitueix una limitació de la

facultat de designar hereu que els contraents s'imposen a favor de certs fills, però sense atribuir-
los dret successori directe". Per tant, aquest heretament per sí sol mai podrà donar lloc a la
qualitat d'hereu contractual, per la qual cosa no hi ha possibilitat d'acreixement, ja que com diu
l'art. 95.1 CS no atribueix cap dret successori directe, sinó que precisa una disposició "mortis
causa" posterior. La qüestió està en saber a qui aprofitarà la vacant d'un dels fills "preferits". La
regla general és que aprofitarà als altres fills, llevat que algun dels premorts tingui descendència
cas en què aquesta ocuparà el seu lloc, d'acord amb l'art. 97 CS: "L'heretamentprelatiu s'estima,
llevat de pacte en contrari, d'estirp, i, en virtut d'ell, si ha premort algun fill deixant altres
descendents, aquests tenen el mateix dret de preferència que llur pare. Per a determinar
qualsevol prelació no han d'ésser tingudes en compte les circumstàncies dels néts, sinó les del
fill premort". En canvi, si la vacant es produeix per renúncia, sí que perjudica l'estirp, d'acord
amb l'art. 98 CS que estableix que "L'afavorit per un heretament prelatiu pot renunciar a la
prelació, àdhuc en vida de l'heretant. Aquesta renúncia produeix tots els seus efectes, encara que
el qui la faci premori a l'heretant deixant fills que, per una tal causa, haurien de succeir
directament a aquest".

Per tant, en l'heretament prelatiu no hi ha 'acreixement, ja que no hi ha res per acréixer.
L'acreixement podrà tenir lloc una vegada s'hagi fet la disposició "mortis causa" en favor de tots
o alguns dels preferits, i es regirà per les regles generals. I si s'ha d'obrir la successió intestada,
s'entendran cridades només les persones afavorides per la prelació1168.

3.- HERETAMENT MUTUAL
D'acord amb l'art. 99.1 CS, "L'heretament mutual constitueix una institució contractual

recíproca d'hereu entre els esposos contraents a favor del que sobrevisqui, amb els efectes de
l'heretament simple, però el cònjuge quepremor no transmet als seus successors cap dret derivat
de l'heretament mutual"1169.

(nomenant, com hem dit, un substitut vulgar, art. 93.2 CS), hagi exclòs l'acreixement entre els hereus contractuals.
1168 Així ho va establir la RDGRN de 17 de febrer de 1917 (vegeu-la a Anuario de la Dirección General de los

Registros y del Notariado de 1917, pàg. 143 a 145 ), la qual cosa era lògica, donat que en cas contrari podria haver-hi
frau.

1169 Pel que fa a la finalitat i origen de la institució, PUIG FERRIOL (Úl. ob. cii, pàg. 410) assenyala que "En
el régimen familiar y sucesorio catalán, los heredamientos mutuales surgen con la finalidad de regular, de una manera
estable, los intereses patrimoniales de aquellos cónyuges que, no habiendo^ sido instituidos herederos por sus
ascendientes, se encuentran en la situación de ser titulares de unos bienes adquiridos constante matrimonio, y, por tanto,
sin gravamen fideicomisario alguno de tipo familiar, tan frecuente en \os tradicionales capítulos matrimoniales
catalanes. En esta tesitura no dejaba de ser frecuente que los cónyuges se instituyeran mutuamente herederos,
especialmente si habían perdido la esperanza de tener sucesión de su matrimonio, pues la posibilidad de poder capitula''
constante matrimonio, favorecía ampliamente esta posibilidad". ,/'

Presenta les següents modalitats:
- es pot pactar d'una manera incondicionada en favor del cònjuge i, par tant; sense possibilitat de revocació. Estarà sotmès
al règim dels arts. 79 a 82 CS (LÓPEZ BURNIOL (Ob. cit., pàgXlO) assenyala que "Resulta en verdad ilusorio que
puedan existir unos cónyuges que lo pacten, no sólo por la ir/evocabilidad que implica, sino también por la drástico
limitación de las facultades dispositivas que comporta para cada uno de ellos sobre sus propios bienes. Si, en los dios
que corren, a la gente ya le cuesta casarse, considérese lo que le costaría otorgar un heredamiento de esta clase... i
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En l'heretament mutual s'institueix un únic hereu, i per tant no té raó d'ésser l'acreixement.
La mort d'algun dels hereus determina l'eficàcia de l'heretament en favor del seu cònjuge.

'Podrà tenir caràcter preventiu: "També pot pactar-se amb caràcter preventiu per al supòsit de morir l'heretant sense
,ver atorgat cap altra disposició a títol universal";

"'»«ns i tot, podrà pactar-se que, malgrat no haver-se atorgat testament, quedi sense efecte "si el cònjuge premort mor
w fills comuns, i pot subordinar-lo a qualsevol altra condició" (art. 99.2 CS).
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SEGONA PART: L'ACREIXEMENT
"LEGAL"

La segona part d'aquest treball té per objecte l'estudi d'unes modalitats d'acreixement que
no deriven de la voluntat del testador, sinó que operen al marge de la dita voluntat, ja sigui
perquè la crida la fa la Llei, o perquè, tractant-se de crides voluntàries, la Llei s'imposa per
damunt de la voluntat del testador.

En els casos que tot seguit veurem, l'acreixement no deriva d'una crida solidària a la
totalitat de l'únic objecte, sinó de la necessitat que el dret en qüestió es distribueixi entre un cercle
determinat de subjectes, de tal manera que la falta d'algun d'ells aprofitarà als altres. Es tracta,
com hem dit, d'un acreixement en sentit "ampli", entès com a augment del dret, però no és un no
decreixement derivat de la crida a la totalitat.

Aquesta segona part s'ha dividit en dues seccions. En la primera es farà referència a
l'acreixement que per ministeri de la Llei té lloc en les crides voluntàries a títol d'hereu -
Mncrement hereditari»-, i en la secció segona es tractarà de l'acreixement que té lloc en les crides
fetes per la Llei, que comprendrà els capítols relatius a la successió intestada, la reserva vidual
i la Ilegítima.

413

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



Secció primera: L'ACREIXEMENT
"LEGAL" EN LES CRIDES

VOLUNTÀRIES A TÍTOL D'HEREU

Havent analitzat en la secció primera de la primera part del treball l'acreixement entre
hereus testamentaos derivat de la crida conjunta, en aquesta primera secció de la segona part del
treball s'analitzarà l'acreixement (o, com diu la terminologia legal, «increment») fonamentat no
en la voluntat del testador, sinó en la Llei. Mentre en l'acreixement hereditari es cridava als
hereus a la totalitat de l'herència (o d'una quota d'ella), de manera que els qui acreixien eren
cridats a la totalitat d'un únic objecte, en l'«increment hereditari» els hereus adquiriran una quota
en la que va ser instituït un altre hereu, o de la qual no se'n va disposar. La regla segons la qual
existint hereus testamentaris "efectius" no es pot obrir la successió intestada (art. 3 CS),
determina que els hereus instituïts en una quota hereditària puguin fer seves les quotes
hereditàries vacants, originant-se no una "concreció" del seu dret, sinó una ampliació.
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Capítol novè: Lf«INCREMENT HEREDITARI»

En la primera part d'aquest treball s'ha analitzat l'acreixement testamentan derivat de la
crida conjunta, en el que la crida a la totalitat de l'objecte únic determinava que, faltant algun dels
instituïts conjuntament, la seva part acreixés als altres (arts. 38 a 40 i 42 CS).

Els arts. 38 a 40 CS regulen l'acreixement entre hereus testamentaris, exigint com a
requisit essencial la crida conjunta (art. 38.1 CS), de manera que si no hi ha conjunció no pot
tenir lloc l'acreixement, determinant-se en l'art. 39 CS què s'ha d'entendre per conjunció.

Ara bé, a continuació, l'art. 41 CS estableix que "Si el dret d'acréixer no pot tenir lloc
entre els hereus instituïts, la quota o porció hereditària vacant incrementarà necessàriament i
proporcionalment les quotes dels altres hereus en la forma establerta en el primer paràgraf de
l'article precedent. S'aplicarà la mateixa norma respecte a la quota hereditària de la qual el
testador no hagués disposat". Per tant, el precepte ve a dir que, fins i tot en el cas que es cridi
un únic hereu, o quan cridant-se a varis no hi hagi conjunció entre ells, els instituïts que arribin
a ésser hereus podran adquirir la porció de la qual no s'ha disposat, o disposada en favor d'un
disjunt. El seu fonament es troba -tal com diu el Preàmbul del Codi de Successions, II, §2- en el
principi d'incompatibilitat de títols successoris establert explícitament a l'art. 3 CS.

Així doncs, el Codi de Successions, dins del capítol relatiu al dret d'acréixer, regula una
institució essencialment diferent del dret d'acréixer basat en la crida conjunta, que, d'acord amb
la terminologia utilitzada per l'art. 41 CS, es pot denominar «increment hereditari» («increment»
pel fet que el propi precepte no parla d'«acreix», sinó que diu «incrementa», i «hereditari» perquè
té lloc únicament entre hereus, i no entre legataris). La raó de la seva inclusió en el capítol
dedicat al dret d'acréixer es troba, a part de per motius històrics (a la tradició jurídica s'ha
denominat "acreixement" i en ocasions s'ha confús amb l'acreixement que té lloc en base a la
crida conjunta), en què, en la modalitat de l'art. 41.1 CS, es tracta d'una institució complementària
de l'acreixement, en el sentit que pot arribar a produir les seves mateixes conseqüències
(l'adquisició de la quota hereditària vacant).

En aquest capítol s'estudiarà el dit "increment hereditari", fent referència, bàsicament, a
la seva vinculació amb el principi "nemo pro parte", a la seva distinció amb d'altres institucions
amb les que presenta alguna analogia, com són l'acreixement i el dret de l'hereu de cosa certa o
del legatari de part alíquota a fer seva la porció no disposada, així com a les conseqüències de
la prohibició d'incrementació feta pel testador.

!•• LA VINCULACIÓ DE L'INCREMENT HEREDITARI A LA VIGÈNCIA DEL
PRINCIPI "NEMO PRO PARTE TESTATUS PRO PARTE INTESTATUS DECEDERE
POTEST"

L'admissió de l'increment hereditari ha anat lligada a la vigència de la regla "nemo pro
Parte testatus pro parte intestatus decedere potesf'.Tant la doctrina clàssica com el propi Codi de
Successions (Preàmbul, 11,2) consideren la incrementació com una conseqüència de l'esmentat
Principi. No obstant, cal aclarir que igualment podria tenir lloc la incrementació en sistemes en
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què no regís la dita regla si el Legislador estimés que aquesta és la solució que més s'ajusta a la
intenció del testador, com va succeir a Catalunya amb la promulgació de la Llei de Successió
Intestada durant la II República.

1.1.- L'increment hereditari a la tradició jurídica
A Digest 50.17, on es formulen les "regulis iuris", s'estableix al núm. 3 que "lus nostrum

nonpatitur eundem inpaganis et testato et intestato decessisse: eantmque rerum naturaliter
inter se pugna est testatus et intestatus"lm. La regla volia dir literalment que la successió dels
"pagans"1171 no es podia deferir en part per testament i en part per la Llei si bé l'esperit de la
norma era que no podien concórrer hereus testamentaris i intestats. La raó que la formulació es
fes entre fonaments successoris (testament i successió intestada) i no entre títols (hereu
testamentan i hereu intestat) es trobava en el fet que el testament havia de contenir
necessàriament institució d'hereu1172, i com que si l'hereu no arribava a ser-ho el testament no
valia1173, s'establia una equivalència entre testament i hereu efectiu.La possibilitat que
s'ordenessin en codicil disposicions particulars a càrrec dels hereus intestats motivava que la
incompatibilitat fos entre testament (o successió testada universal) i successió intestada, i no
entre successió testada i intestada, donat que aquella comprèn el codicil.

1.1.1.- L'«acreixement necessari» com una de les conseqüències del principi "nemo pro
parte" segons els juristes del "ius commune"

Els autors del "ius commune" varen acceptar sense discussió el principi "nemo pro parte".
Es limitaren a fer-se ressò de la seva vigència com a fonamentador d'una sèrie d'efectes en
matèria successòria, però rarament el justificaven, sinó que el consideraven com un principi

117° No obstant, l'esmentat principi també estava expressat en altres fonts: A Cicerón De inventione 2.21: "Unius
pecuniae plures dissimilibus de causis heredes esse nonpossunt; nec unquam factum est ut eiusdem pecuniae alius

testamento alius lege heres esset", i a I. 2.14.5: "Ñeque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus decedere
potest, nisi sit miles, cuius sola voluntas in testando spectatur".

1171 Hieronymus CAGNOLUS (1491 -1551), In titulum Digestís De Regulis Iuris, omibus iurisperitis utilissima,
Venetiis, 1558.) ens aclareix el sentit de la paraula "pagans", dient que no únicament es refereix als pagesos con
literalment pugui donar a entendre, sinó que s'utilitza en un sentit ampli, comprenent també els homes de les ciutats, és
a dir, seran pagans els que no siguin "militars": "Paganus did apago, id est villa, hominem rusíicum, semipaganum
semimsticum, hie pro homine non militante accipitur, tametsi urbanus sit, & est vocabulum peculiare iurisconsultutn,
a quibus dúo haec paganus, & miles, perinde ut opposita ponuntur, sunt de his penes históricos etiam ad manum
exempla, ideo plus non dico" (&\ seu comentan aD. 50.17.7, fol. 20 a 22, núm. 2).

"72Franciscus DE BARRY (1550/70-1644), De successionibus testati ac intestati, Liber primus, titulus primus,
núm. 11, pàg. 1, assenyala que "Testamentum dicitur dispositio, qua haereditas datur: quodsit instituendo haeredein
directo, adeò utsola haereditas datiofaciat testamentum, 1.1., de haered. instituendj. Et hac nota, sive signo tesfatnentutn
distinguitur à codicillis. Nam codicilliss non relinquuntur nisi légala vel fiaereditas fideicommissaria, & nunquam
haereditas directa. Unde inferunt DD. si defunctus dixerit se faceré testamentum, in quo nullam institutionenm haereatf
fecerit, sed tantum legato, talem dispositionem non valere...Certè si haberet clqusulam codicillarem, valeret in vim
codicillorum, ut dico in clausula illa".

1173 Com assenyalava SOCINUS (1482-1556), "MM in testcanerítò dispositum valet, si non adeatur haereditas
ex eo", i "Testamentum ruit haerede non adeunte" (Marianus SOCINUS IUNIORIS, ALITER SOCININEPOTIS,
Commentaria cum profundissima, turn fructuosissima in qitafor (ut vacant) lecturas vespertinas, sive ordinanQ*
communi, Venetiis, 1593, Apud luntas, a L. prima, ff. de Legatis primo, núm. 314, fol. 132, i Interpretatiu in I.
quartam. ff. ad leg. Falcid., núm.2, fol. 196, respectivament).
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axiomàtic que regia indubitadament1174. Doncs bé, la conseqüència més important de la regla era
l'anomenat acreixement necessari, és a dir, l'acreixement entre disjunts i respecte a la porció no
disposada1175. En relació al primer supòsit, SIMÓN DE PRAETIS deia que l'acreixement no tenia
lloc únicament entre els hereus conjunts, sinó també entre els disjunts, amb la finalitat que el
testador no morís part testat i part intestat, de manera que, lògicament, aquesta modalitat
d'acreixement cessava en els casos en què es permetia morir part testat i intestat1176. I

1174 Així ho afirma Joan MARSAL GUILLAMET a la seva tesi doctoral El negoci jurídic testamentan en el
Dret Civil de Catalunya, Barcelona, 1996, pàg. 13: "Es tracta d'un principi axiomàtic, acceptat sense discussió pels
autors del ius commune. Dels pocs arguments que s'empren per justificar el principi nemo pro parte espot concloure
que el nemo pro parte no era sinó la reflexió de la indivisibilitat dels objectes de la successió en el dret romano-canònic,
l'herència i la personalitat del causant", I, efectivament, BARTOLUS, al seu comentari a D.50.17.3, simplement diu
que "Opino de 1. circa supra de inoffi. test. Solutio non potest esse pro parte (estatus, & pro parte intesíatus, f. ab initio,
ex post facto sic. Quaero, utrum causa testaíi, írahat adse causam intestáti: vel econtra. Et quod trahat causa testati
adse causam intestati, est casus in l.j. si ex fundo, supra de haere. in sti. econtra videtur. I. pen. supra de iniusto test
dicatn ibi" (BARTOLIA SAXOFERRATO, In secundam Dig. Noviparíem Augustae Taurinorum, Apud Nicolaum
Beuliquam, MDLXXIIII, pàg. 251).

1175 Els autors també es varen fer-se ressò d'altres conseqüències del principi, com eren:
- que el testador no podia prohibir el dret d'acréixer. Francisco MANTICA, De coniecturus ultimarum voluntarum, Libri
duodecim, Venetiis, es OffícinaDamiani Zenari, MDLXXIX), al Lib. luí, tit. 10, num. 6, pàg. 72 assenyala que "Secundo
considero, quad si ius accrescendi hereditaríum venial ex tacita volúntate e o modo deducía, plane sequitur, quod ipse
testator possit ius accrescendi prohibere, quod tamen veru non est: guia est necessarium, nne quis decedat pro parte
testatus, & pro parle intestatus..."
- l'acreixement forçós de l'herència: "Et dico in hereditate accrescitpars deficiens et inuiíis...esí ratio: ne testator
decedat pro parte testatus & pro parte intestatus" (ÁNGELUS DE GAMBIGLIONIBUS [mort l'any 1451]., Ángelus
Aretinus Super Institu., 1532, fol. 135, núm. 6: "Si ex pluribus").
- que quan només s'hagués instituït un hereu en cosa certa, a aquest li pertanyia tota l'herència. BELLONUS (Ob. cit. cap.
VII, quaestio VIII, núm. 1 a 4), fent-se ressò de la unanimitat de la doctrina en aquest punt, deia que: " haeredem in re
certa institutum non dato cohaerede universali toíam conseguí haereditatem, seu fieri haeredem universalem...cum
testator non possit decedere pro parte testatus, & pro parte intestatus..."
- la impossibilitat de morir amb més d'un testament vàlid. Així ho afirmà CAGNOLUS, Ob. i loc. cit, núm. 8:
"Ampliatur etiam, ut cum duobus testameníis decedere quis nequeat, I. si. ff. de haeredi. institu. traddit. CORN, in auct.
ex causa. colu. XXXI. C. de liber. praeíer. & SOCI. in 1. moribus. col II. ubi limitat, ff. de vulg.";
•que el testament no podia valer en part i en part no valer. CAGNOLUS, Ob. i loc. cit., núm. 1, deia que: "Testamenium
esse actum individuum... non potest pro parte valere, pro parte non "
- ¡ que a l'hereu no li era permès acceptar en part l'herència i en part repudiar-la, ni quedar-se amb la Ilegítima i repudiar
ia resta de l'herència. Philippus DECIUS (1454-1535), In tit.ff. de regulis iuris, Venetiis, Apud Franciscum Laurentinum,
1562, fol, 36 i 37, núm. 5, assenyalava que: "Teríio ampliatur ut idem sit in haerede qui non potest hereditatem pro parte
occipere, & pro parte recusare..,Et in tantum hoc procedit quod etiam filius haeres institutus non potest legitimam
retiñere, & residuum haereditatis repudiare: ut tenet CYN. in 1. haeres instituía. C. de impu. ubi BAL. & PA UL. DE
CAST, sequuntur. & BART, in I. quiapoterat supra ad Treb. cum simi. ut (radií ibi ALEX. & idem ALE: in const, ult. lib.
•>• PET'DEANCHA, in consi. 312. ex sola vulgari. ARET. in consi. 160 langa est isía consulíaíio col.2".

1176 Simone DE PRAETIS, De ultimarum voluniaíum iníerpreíaíione íracíaíis amplissimus, divisus in V. libros:
nosque partitas in plures interpretations, quae opportunis dubitationibus congruas praebent Solutiones, ut priüs
Se(iuent. paginisfigillatim adnotatumpatet, Francoforti ad Moenum, MDLXXXIII, Lib. Ill, interpr. I, dubit. V, solutio
"i num. 10, pàg. 25: "In haeredum institutione locum habet ius accrescendi non solumpro cohaeredibus coniunctis,

W liber homo, si quis. & I si quis haeredes. ff. de haered. instit. & I qui ex duabus, §. sina. de acqquir. haered. BALD,
tonsil. §. super primo, inprincip. lib. 5. & PARIS, consilio 44. nume. 2. libr. 3. sed etiam pro haeredibus disiuncti, &
Gratis à private testaioreinstteitis: perl, haeredes sine partibus. de haered. instit. (radii BARTO. ind. I. re coniuncti.
•*««w«. 25. adductaratione, nen testator decedt pro parte intestalus: late ibidem probaf RIPA num. 76. cum sequent
. nui»ero 82. & 83. adducendo, hanc conclusionemfallentiamparii in testamento militis, qui potest decedere pro parte
n Watus: per I. si duob. ff. de mil. ietst. & etiam in testamento privad in casibus, in quisbus sic potest decedere pro

f^temtestatus, utibipereum. & per DEC. in I. ius nostrum sub num. 7. de Regu. iur. exprimentem in testamento inter
' er°s, & in causa pia, allegando BART. ALEXAN. & ABBA, in ¡ocis ibi chatis addo BALDO, in I. fenium. in si. C. qui

a-fyc.pos.firmantem, ius accrescendi non habere locum de pia causa non piam, cum propia causa sit dispensatio,
Hae non recipit ¡us accrescendi, ne multiplicetitrinconveniens. & CROT. in d. 1. re coniuncti. nume. 161. & DEC!, in
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respecte a la quota no assignada a ningú, BELLONUS afirmà que acreixia als cohereus instituïts
en les altres parts per tal que ningú morís part en testat i en part intestat: "pars haereditatis nulli
assignata non pertinet ad venientes ab intestato, sed accrescit haeredibus in aliïs partibus
institutis BALDfUSJ. in I. cum quiddam 19. inprin. & ibi IAS[ONA MAYNO], inprinc. & n.8.

ff. de lib. &posth. BALD [US], in 1. hac edictali 6. inprinc. n. 9. C. sec. nup. CEP H [ALUS]. in

1. centurió 15. n. 691. ff. de vulg. GÓMEZ to. 1, var. res. c. 10, n.8,9 &20 vers. conflrmatur,
MANT [ICA], de coniec. ult. volunt. lib. 4, tit. II, n.l; MYNS[INGJ, in § haer editas nu. 8, inst.
de haer. inst.; DUAR[ENUSJ. lib. 1. de iur. acer. c. 12 qui alioquin testator decederetpro parte
testatus, & pro parte intestatus, quodiuris nostri ratio nonpatitur"1"7.

diet. I. ius nostrum, ponit tres àlias fallentias quis potest pro parte testatus, & pro parte intestatus decedere. f. non à
principio, sed ex post facto, pi. circa ff. de inof. testa. & statuto sic disponente, ut per ANGE. IMO. & ALEXAN. in I
moribus. inprin. de vulg. & pupil. & in prohibitio per Legem communem vel municipalem toíum relinquere, ut per BAR.
in 1. I. C. de secun. nup. & has fallentias corroborat, & firmat CAGNOL. in diet. I. ius nostrum, praeter ultimant, eò,
quòd procedat si ex dispositions Legis ultra quantitatem relinqui permissm concedí venientibus ab intestato, per 1.
expressis, & non iure accrescendi intellecto per DEC".

1177 Ob. cií., cap. septimum, quaestio la., núm. 1 i 2. Ara bé, en els casos en qué no regia el principi "nemo pro
parte" abans citades no es produïa l'acreixement, sinó que es cridava als successors intestats. Així, BELLONUS als
núm. 15 i 16, pàg. 294 i 295 deia que "Primum enim in iis casibus, in quibus absurdum non est, quem decedere pro parte
testatum, & pro parte intestatum, magis est, utpars haereditatis, de qua testator non disposuit, non accrescat haeredibus
in aliïs partibus institutis, sedpertineat advenientes ab intestato quia cum cesset causa, propter quam alias sit acretio.
Consequens est, ut & ipsa acretio cessaré debeat". Aquest casos eren els següents:
- el testament dels militars. Donat que podien morir part testats i part intestats, la part de la qual no es va disposar anava
als hereus intestats (núm. 17): "Primum in testamento militis: nam, quia miles potest decedere pro parte testatuspro
parte intestatus... ideo sit, ut in eius testamento pars haereditatis, de qua miles non disposuit, non accrescat heredibiis
in alüs partibus institutis, sedpertineat advenientes ab intestato... "
- en el testament "parentum inter liberas" (núm.18): "Secundum exemplum afferri potest in testamento inter liberas, in
quo etiam absurdum non est, quem decedere pro parte testatum, & pro parte intestatum... Quamobrem & in eopars nulli
assignata non accrescet institutis, sed venientibus ab intestato deferetur".
- en el testament "ad causas pias" (núm 19): "Tertium exemplum sit in testamento ad pías causas, in quo pariter
absurdum non est, quem decedere partim testatum, & partim intestatum... nam, nee in eo locum habebit ius accrescendi
respectu eius partis, de qua testator non disposuit... "
- "si lege, vel statuto sublatum sit ius accrescendi" (20): "Quartum exemplum aferri potest in omnibus casibus, in quibus
lege, vel statuto, sublatum est ius accrescendi, sive idfactum sit expresse, puta cautum, ut non disposita pertineat ad
venientes ab intestato.. .sivè tacitè, ut, quia limitata sitpotentia causae efficientis, vel vocati partió. ..nam in iis dubiuM
non est, quinpars haereditatis nulli assignata pertineat advenient ab intestato, non autem haeredibus in aliis partibus
institutis per ius accrescendi deferatur: Nee enim absurdum est, quem decedere pro parte testatum, & pro part6

intestatum, quotieslex, aut disponentis potentiam, aut vocati portionemlimitavit..."
Ara bé, hi havia uns altres casos en què tampoc existia acreixement, no ja perquè no operés el principi "nemo

pro parte", sinó per altres causes molt variades: <
- quan s'ingressava en religió, cas en què la part vacant no anava ni als hereus testamentaris ni als intestats, sinó que
s'aplicava a la religió corresponent: "Secundo verò, si is, qui religionem ingreíHitur, condat testamentum, & in eo instilvoi
filias in quota, & de residuo non disponat, non accrescet idfiliis institutis, nec ad eosdem ab intestato venientes
pertinebit, sed applicabiitur monasterio favore religionis" (núm. 21). ,•/•
- "Si testator, qui non, nisi de parte haereditatis disposuit, sit idiota, licet institutus ipso iuree consequator residuum
tamen in foro conscientiae non potent id retiñere, sed debebit partem/ion'datam dimitiere venientibus ab intestato, q
paríem illam non consequitur ex volúntate testatoris, sed ex potestafte leges" ; és a dir que si el testador va fer téstame
i va deixar una part vacant, i després es tornava "idiota", es pjpriíetia a l'instituït, al que hauria de correspondre t°ta

porció, renunciar-la si així li demanava la seva consciència, i aleshores aquesta part aniria als hereus intestats
523).
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