
consensus in totum, sed tantüm in parte sicut hie; sed ultra omnespotest did quod ibi sustentatur
& conservatur actus institutionis alio modo, & forma sufflcienti, scilicet ab intestato, quia
tenentur hceredes ab intestato hceredi instituti in re certa vel quota earn restituere per viam
legati, velfideicommissi: hie verò aditio hcereditatis factam parte vitiaretur, nee essetpossibile
earn ab intestato, vel alio iure valere, unde mérito aditio, partís trahit ad se aliam partem ut
dictú &probatum est".

Abans de continuar, cal matisar el sentit que tenia per als autors del "ius commune" la
restitució fideïcomissària. Els hereus -testamentaris o abintestats- no retenien els béns objecte
del fideïcomís fins al compliment de la condició o la fínalització del termini (art. 182 CS), sinó
que la restitució es feia immediatament després de la mort del causant1241. Estàvem davant
l'anomenat "fideïcomís pur", que encara apareixia regulat a la CDCC (l'art. 163 CDCC recollia
la distinció entre fideïcomís pur i substitució fideïcomissària) però que ha desaparegut del Codi
de Successions1242.

Podria semblar que, d'acceptar-se la tesi que s'ha de produir la restitució, tant la teoria que
entén que val el testament com la que diu que s'ha d'obrir la successió intestada arriben al mateix
resultat pràctic: la definitiva atribució de béns a les persones que realment va voler el testador.
Posant l'exemple que a l'hereu en cosa certa se li digui que s'ha d'acontentar amb la finca
atribuïda, d'acord amb la primera teoria aquest hereu en cosa certa seria hereu universal però
hauria de restituir als hereus intestats la resta de l'herència, de manera que només es quedaria
definitivament amb la finca. Si se seguís la segona teoria l'herència seria per als hereus intestats,
però haurien de restituir la finca a l'hereu en cosa certa. Per tant, el resultat aparentment sembla
el mateix, però no podem dir que sigui totalment coincident. La diferència estaria en la
possibilitat que tindria l'hereu "fiduciari" de retenir la quarta trebeliànica quan l'objecte de la
restitució superés la quarta part del valor del cabal hereditari. Així, seguint amb l'exemple
proposat, si el valor de la finca fos el 80% del valor de l'herència, si fos hereu el que ha estat
instituït en cosa certa, hauria de restituir el 20% testant. En canvi, si els hereus fossin els
intestats, aquest, del 80% corresponent al valor de la cosa a restituir, podríem quedar-se un 5%
fins a completar el 25% al que tindrien dret en concepte de trebeliànica. I el mateix podria succeir
respecte a la possibilitat de retenir la quarta falcídia quan s'haguessin imposat llegats en el
mateix testament vàlid o en un codicil que superessin les tres quartes parts del cabal hereditari1243.

1241 El fideïcomís ha passat de ser un "mecanisme per transmetre béns mitjançant algú a mecanisme per
transmetre béns després d'algú", com assenyala MARSAL GUILLAME!, Ob. cit., pàg. 16, nota 31.

1242 En el Preàmbul del CS, IV,c,l l,a, es diu que "Es suprimeix la figura del fideïcomís pur, amb la qual cosa
s!aconsegueix una notable simplificació de la institució".

1243 No obstant, sembla que l'opinió dominant és que la intenció del testador sigui que la cosa en què s'ha estat
"istituft és el que el testador vol que es retingui en concepte de trebeliànica, com es desprèn de GREGORIO LÓPEZ,
°b. cit., pàg, 458, citant SALICETUS. CÀNCER (Ob. cit., cap. II, núm. 123, pàg, 59), assenyala que l'hereu en cosa
Certano pot detreure la quarta trebeliànica. I RIPOLL (Ob. cit., cap. XIII, núm. 43 i s.), assenyala que en el fideïcomís
P"1' no es pot detreure la quarta trebeliànica.
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3.2.2.- La qüestió segons la doctrina clàssica catalana: l'opinió de CÀNCER i FINESTRES
CÀNCER1244 entén que el testador no pot prohibir el dret d'acréixer, i que si ho fa la

prohibició no vicia el testament sinó que s'entén per no formulada. Parteix de la base que el
testador ha instituït uns hereus, i que no hi ha cap raó que indueixi a pensar que vol que deixin
de ser-ho. I la millor manera de respectar la voluntat del testador és que el testament valgui, de
manera que el que quedarà viciat serà la prohibició1245.1 res diu respecte a una possible restitució
en favor dels hereus intestats.

En canvi, FINESTRES ET DE MONSALVO, al segle XVIII1246, després de dir que el
testador no pot prohibir el dret d'acréixer, afirma que si malgrat tot el testador fa la prohibició,
per tal de respectar la seva voluntat, la porció vacant anirà als hereus intestats, no directament,
sinó per via de fideïcomís, amb la qual cosa es respecta el principi "nemo pro parte", de manera
que els hereus testamentaris hauran de restituir els béns vacants als hereus abintestat: "Sed &
quamvis prohibitio iure adcrescendi, credi possit hoc ipso testator em voluisse, ut pars defecto,
ex causa fideicomissi, ad legítimos perveniat: nihilo tamen minus inri adcrescendi erit locus;
sedportio exfideicomisso restituí debebit legitimis: ñeque enim directo heredes fieri hoc casu
possunt, ne partim ab intestato succedatur testatori. Ex praejactis facile paret, quid sentiendum
sit en ea quaestione, quam prolixé tractarunt veteres. Interpretes, an scilicet ius adcrescendi
veniatexjudiciolegis, an testator is. de qua videndus CAES. COSTA variar, ambig. lib. 3.cap.26,
LUDVEL. de Ult. vol. parti.cap.S.pag.l 15. seqq."

La doctrina catalana del segle XIX i començaments del XX (PELLA-FORGAS,

1244 Ob. cit., pars III, cap. XXII, núm 151 a 159.
1245 CANCER, després d'exposar al num. 151 els arguments que la doctrina ha donat en favor que el testador

no pot prohibir el testador, i els que en sentit contrari s'han aduit als núms. 152 i 153, dóna la seva opinió als núms. 154
a 156. Assenyala CÀNCER que "Ego in hocpuncto sic statuendum opinar, regulariter nullam esse habendam rationem
dictce, prohibitionis iuris accrescendi inter cohceredes, cum negari non possit, quin testator, qui solemne fecit
testamentum, & suos instituït hceredes, licet prohiberit ius accrescendi, testari voluisset, cumnon sit prcesumendum cum
voluisse faceré actum frustraneum, 1. 3. ff. de militar, testament. 1. quoties, de rebus dub. cap. Abbate, de verbor.
significat. Imò sit prcesumptio, quodquis velit, ut actus, quemfacit, substineatur, omne meliori modo quo possit, diet.
1.3. & diet. 1. quoties.

Et siv voluntas principalis testatoris servetur, ut nempe testamentum valeat, debeat illa prohibitio iurus
accrescendi, potiuspro non apposita haberi, quam quoddicatur illam vitiare testamentum: turn quia publica interest,
ut valeant testamenta, 1. vel negare, ff. quemad testam. aper. Turn etiam ut dictum est, ne dicatur testator em voluisse
faceré actum inanem, & frustraneum: & prcesumendum sit dictam prohibitionem iuris accrescendi fecisse lestatoreM
turbaíum mortis cogitatione, 1. hac consultissime, § at cum humana, C. qui testam. facer, poss. Quid? quad habemus,
quad qucelibet adiectio impossibilis, mutilis, inepta, vel aliter à iure repróbala, si defacto in ultima volúntate adiiciatur,
non vitiat dispositionem, sed ipsa adiectio vitiatur, & reiicitur, perindéque habetyr, ac si in testamento non esset
apposita, 1. si impossibilis, ff. de hasred. instit. 1. reprehendenda, C. de instit. & sjíibstit. & 1. quoniam in prioribus, C. de
inoff. testa."

Afegeix CÀNCER que aquesta és la regla general, però que té una excepció guan consta de manera molt clars
que ha volgut cridar als hereus intestats. Ara bé, en cas de dubte sempre es ressol en'ïavor de la vigència del testament
(núm 157). I no és obstacle per a aquesta interpretació de CÀNCER la citada L. quoties, ja que aquesta llei el que

estableix és que quan s'ha instituït diversos hereus en cosa certa en diy.eïses parts, tret de la cosa certa mencionada, es
consideren hereus instituïts sense designació de parts -excepte coní diem respecte a la cosa certa, en què succeixen
segons les parts assignades pel testador-(núm.l58 i 159). -"

1246 Josephus FINESTRES ET DE MONSALVO, Praelectiones Cervarienses...cii.,tom 1.
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BROCÀ-AMELL, ELÍAS-FERRATER, GIBERT, FALGUERA1247) no va tractar la qüestió, ni
tampoc ROMANÍ-TRÍAS i PERMANYER-AYATS en els seus projectes d'apèndix. Únicament
als arts 108 Pr. ACADÈMIA, i 241 Pr. ALMEDA-TRJAS, es deia que "El testador, salvo su
facultad de substituir, no puede prohibir directamente el derecho de acrecer entre los
herederos..."

3.2.3.- La regulació de la clàusula d'acontentament per part de la CDCC
Els projectes oficials d'apèndix, així com l'Avantprojecte de Compilació de 1952, no

varen preveure la qüestió de la prohibició de la incrementació. Va ser el Pr. de 1955 el que en el
seu art. 507.2 va establir que "Este incremento o derecho de acrecer supletorio no podrán
renunciarlo los herederos que lleguen efectivamente a serlo, ni prohibirlo el testador, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 346. En lo demás, regirá lo preceptuado en los
artículos anteriores, en cuanto sea de aplicación". Per tant, a diferència de l'acreixement derivat
de la conjunció1248, l'«increment successor!» no podia ser prohibit pel testador. I l'art. 346 Pr. de
1955 preveia les conseqüències de la prohibició feta pel testador en forma de cláusula
d'acontentament1249.

La Compilació de 1960 no va incorporar al seu articulat al citat segon paràgraf de l'art.
507 Pr. de 1955, de manera que no feia cap referència genèrica a la prohibició de l'increment
successori. No obstant, sí va mantenir la norma de l'art. 346 Pr. de 1955 relativa a la clàusula
d'acontentament, que va passar a ser l'art. 166 CDCC, que establia que "Instituïts tots o l'únic
hereu en coses certes o en determinades quotes de l'herència, sense esgotar aquesta, amb la
disposició expressa del testador de què s'acontentin amb les dites coses o quotes, s'entendrà que
la resta de l'herència queda gravada de fideïcomís de substitució condicional a favor dels qui,
al temps de morir els esmentats hereus, serien successors ab infestat del testador. Cas d'ésser
varis els hereus, i no afectar aquesta clàusula de contentament a algun o alguns d'ells, aquest
fideïcomís s'entendrà disposat a favor d'aquests últims "U5Q. Se seguia per tant, parcialment, la

12471 BORRELL I SOLER només fa a nota una remissió a VINNIUS.
1248 L'art. 504.1 del Pr. de 1955 deia que "Instituidos conjuntamente dos o más herederos, aunque no fuere en

>o misma cláusula u oración, si por cualquier causa alguno de ellos no llega efectivamente a serlo, su cuota hereditaria
vacante acrecerá a los demás a menos que el testador hubiera prohibido el derecho de acrecer, sin que puedan
renunciarlo los que hayan llegado a ser herederos".

1249 Establia l'art. 346 Pr. de 1955 que "Instituidos todos o el único heredero en cosas ciertas, o en determinadas
biotas de la herencia, sin agotar ésta, disponiendo expresamente el testador que se contenten con dichas cosas o cuotas,
Se entenderá que respecto del resto de la herencia o cuotas hereditarias de que no haya dispuesto el testador, éste ha
establecido fideicomiso de substitución, para después defallecidos los instituidos o instituido, a favor de los que al
^omento de fallecer éstos serían herederos intestados del testador.

Caso de concurrir además otro heredero de cosa cierta pero sin tal cláusula de contentamiento, éste, sin
Ptyuicio de lo que le corresponda según el art. 244, será fideicomisario respecto del resto en vez de los indicados en
elPárrafo anterior".

1250 La inclusió d'aquest precepte en la Compilació també va resultar polèmica. A la revisió del Projecte feta
J*1" GASTAN, BONET i CABANAS el precepte s'havia suprimit. La suggerència num. 41 de ROCA SASTRE proposava

seva reintroducció justificant-la en aquests termes: "Asíse compilan los siguientes textos: Digesto XXXI-único, frag.
" P''-; XXXII-único, frag. 37, par. 4°; XXXVI-1, frag. 29; y XXXII-único, frag. 11, par. 4°". No obstant, no es va
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línia que en la doctrina clàssica catalana va propugnar FINESTRES I DE MONSALVO, de
considerar que el testament era vàlid malgrat la clàusula i que per tant tota l'herència s'atribuïa
als hereus testamentaris, si bé la part afectada per la prohibició estava gravada amb un fideïcomís
en favor dels hereus intestats. La diferència estava en el moment en què s'havia de fer la
restitució: de manera immediata segons FINESTRES (fideïcomís pur) i en complir-se la condició
(la mort del fiduciari, substitució fideïcomissària) d'acord amb la Compilació1251, Es podien
distingir diversos supòsits:
a) Existeix un únic hereu instituït en cosa certa, amb la prevenció que s'acontentarà amb aquesta
cosa. D'acord amb l'art. 110.1 CDCC tenia la consideració de prelegatari respecte a la cosa, però
d'hereu universal en relació a la resta de l'herència. El que la clàusula produïa era la consideració
com a fiduciari de l'instituït, sent fideïcomissaris els hereus ab intestat del testador no en el
moment de la mort d'aquest sinó quan s'acomplia la condició : la mort de l'hereu instituït en cosa
certa.
b) Hi ha un únic hereu instituït en una quota de l'herència, havent-se d'acontentar amb aquesta
quota. El que feia l'article 166.1 CDCC era preveure un altre efecte per a aquella prohibició del
testador: que la seva adquisició de la resta del cabal hereditari (en virtut de l'art. 267 CDCC)
estaria gravada amb un fideïcomís en favor dels hereus ab intestat.
c) Quan un o varis hereus en cosa certa i amb clàusula d'acontentament (per a tots o només per
a alguns d'ells) concorrien amb uns altres hereus universals, el fet d'establir-se la clàusula no
tema rellevància, ja que a aquells se'ls considerava legataris (art. 110.1 CDCC) i, per tant, encara
que no s'hagués estipulat l'acontentament, no tindrien dret a la incrementació: la part no
disposada aniria als hereus "purs".
d) Si l'instituït en una quota amb clàusula d'acontentament concorre amb un altre o altres hereus
instituïts també en quotes de l'herència i sense clàusula1252, sembla que la voluntat del testador

acceptar la dita suggerència, i en el text presentat a les Corts no es trobava l'esmentada norma. Va ser a conseqüència
de l'esmena núm. 53, presentada pel Sr. F. BERTRÁN GÜELL i sis procuradors més, que la Comissió va reintroduir el
precepte. La justificació de l'esmena deia que "Con este concepto se racionaliza el principio de la incompatibilidad entre
la sucesión testada y la intestada.,.".

1251 Cal assenyalar que la regla de l'art. 166 CDCC va ser criticada per la doctrina. SALVADOR CODERCH
(A Ferran BADOSA COLL i altres, Comentaris a les reformes del Dret Civil de Catalunya, vol. I, Bosch, Casa Editorial,
Barcelona, 1987, pàg. 671) afirmà que el principi "nemo pro parte" manifesta una tendència a afavorir l'hereu instituït,
però que aquesta finalitat no és compatible "de cap manera amb la regla de l'article 166 Comp. (substitució
fideïcomissària condicional abans de la intestada; regla palmàriament contrària a la voluntat del testador). La regla
de l'article 166 és absolutament discordant amb I'esmentada finalitat: ni manté el nombre d'hereus ni evita la successió
intestada. Més aviat, complica la seva posició jurídica i es limita a ajornar l'obertura de la successió legítima. Com a
regla integradora de la disposició testamentària, l'article 166 Comp., fa qualsevol cosa excepte respectar-la. La norma
és, així, molt difícil de justificar". I MARSAL GUILLAMET afirma que és una prova del caràcter decisiu de la utilització
de la paraula hereu com a criteri decisiu per atribuir o no la qualitat d'hereu. Assenyaja MARSAL GUILLAMET (Ob.
cit, pàg. 97) que "L'existència en el testament d'una «disposició expressa del testador»per a que els instituïts hereus
en cosa certa «s'acontentin amb les dites coses» (art. 166,1 CDCC) reflexava clarament que la voluntat del testador no
era la «d'atribuir a l'afavorit la condició de successor en tot el seu dret o en una part d'aquell» (art. 109.11 CDCC). I
tanmateix, els així instituïts hereus obtenien la qualitat de tais. S'intentava "acontentar* la voluntat del testador impedim
que l'instituït hereu en cosa certa pogués adquirir definitivament la titularitat dels béns que el testador no li hagués
atribuït de manera expressa. El mecanisme consistia en presumir («hor$ entendrà») ordenada sobre aquells béns una
substitució fideïcomissària condicional a favor dels qui en morir el fiduciari serien els successors intestats del testador •

1252 Exemple : institueixo hereus a B, C i D. B s'acontentarà amb l'octava part de l'herència, sense que pugui
adquirir res més. A C i a D els institueixo a cadascun en la quarta part de l'herència.
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admetria que la quota vacant anés directament als hereus instituïts sense la clàusula, però mai al
que s"'ha d'acontentar". Si no existís la clàusula, d'acord amb l'article 267 CDCC la quota vacant
incrementaria proporcionalment la porció de tots els hereus. El seu establiment motivaria d'acord
amb l'article 166.2 CDCC, que existís un fideïcomís, no en favor dels hereus abintestat, sinó en
favor dels hereus instituïts sense la clàusula.

El mateix succeïa quan, havent varis hereus en cosa certa (i cap hereu universal),
únicament a alguns hereus en cosa certa se'ls imposava la clàusula. Si aquesta no s'hagués posat,
es produiria l'increment de manera igualitària entre tots ells, independentment del valor de la cosa
(articles 110.1 i 267 CDCC). Però l'existència de la clàusula implicava que hi havia un fideïcomís
en favor, a l'igual que en el cas anterior, dels hereus instituïts sense la clàusula.

Així doncs, tot i que la solució més lògica i conforme a la voluntat del testador semblava
ser en tots dos casos l'increment en favor dels instituïts sense la clàusula, l'art. 166.2 CS
imposava un fideïcomís en favor seu.

El problema era, en tots dos casos, determinar quina era la part d'herència vacant gravada
amb fideïcomís en favor dels hereus instituïts sense la clàusula d'acontentament: si tota la
resta1253, o únicament la part d'aquesta resta que correspondria als instituïts amb la clàusula.
Aquesta última creiem que és la solució més lògica, ja que la clàusula d'acontentament no tindria
perquè perjudicar -com succeiria si es constituís el fideïcomís- als hereus instituïts sense la
clàusula. Aquests haurien de tenir dret a la incrementació lliure de la part que els correspondria.
Fins i tot, no contradiría la voluntat del testador que tota la part vacant anés no per via de
restitució sinó directament als hereus instituïts sense la clàusula.
e) Tots els hereus ho són en cosa certa i amb clàusula d'acontentament. Sense la clàusula,
respecte a la quota vacant, tots l'adquiririen de manera igualitària. La inclusió d'aquella clàusula
motivaria l'existència de vàries substitucions fideïcomissàries en favor dels hereus ab intestat,
en les quals variarà el moment de la delació fideïcomissària i, per tant, podrien ser diferents els
fideicomissaris de les diverses porcions, com veurem més endavant.
í) Tots els hereus ho són en quotes i amb la clàusula. Sense aquesta, es produiria l'adquisició
proporcional de la quota vacant. La clàusula motivarà, a l'igual que en el cas anterior, que la part
incrementada de cada hereu estigui gravada amb una substitució fïdeïcomissària en favor dels
hereus ab intestat.

Tant en aquest cas com en l'anterior - apartats e) i f)-, s'estableix una solució molt forçada.
Per tal d'evitar la crida inicial als hereus abintestat, solució que sembla la volguda pel testador
però que no és possible a causa del principi d'incompatibilitat de successions, el que es fa és
considerar els hereus abintestats com a fideïcomissaris. Es retarda, per tant, la seva delació al

1253 Així ho entén Xavier O'CALLAGHAN.oè, cit. pàg. 74 i 75, basant-se en la relació entre el Ir. i el 2n.
Paràgraf de l'article 166 CDCC : "...el objeto de la sustitución fideicomisaria, entiendo que será igualmente todo el resto
de la herencia, menos las cosas o cuotas concretas atribuidas a los herederos con o sin cláusula de contentamiento.
Esto requiere una explicación : el resto de la herencia, según el segundo inciso del párrafo 1a del artículo 110 se
febería distribuir por partes iguales entre todos los herederos instituidos en cosas o cuotas concretas, y en
consecuencia, sólo serían fideicomitidos los bienes que correspondieran a los herederos con cláusula de contentamiento,
Pero el artículo 166 cuando en su párrafo 1° impone el fideicomiso, establece que éste comprenderá 'el resto
"^editarlo1, y si hay otros herederos instituidos en cosas o cuotas concretas, sólo cambian (en su párr. 2°) las
Púsonos de los fideicomisarios, pero no el alcance del fideicomiso, por lo que estos herederos en cosas o cuotas
c°ncretas sin cláusula de contentamiento serán prelegatarios en cuanto a los mismos, y herederos fideicomisarios en
c»owo al resto de la herencia".
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moment de la mort de l'instituït, amb la qual cosa el concret dret de cadascun no solament
s'ajorna sinó que por arribar a ser il·lusori si mor abans que l'instituït.No es pot dir que
s'estableixi un dret en favor dels hereus intestats (aquests no se sap qui seran) sinó un gravamen
als hereus testamentaris.

Hem vist, per tant, com es produirà en molts casos una substitució fideïcomissària en
favor dels hereus instituïts sense aquesta clàusula, si existeixen (art. 166.2 CDCC), o en favor
dels hereus abintestat (art. 166.1 CDCC), segons si la clàusula d'acontentament afecta algun o
tots els hereus. El que cal tenir en compte és que aquest fideïcomís no és únic, sinó que n'hi ha
tants com hereus que "s'han d'acontentar", i podran ser diversos:
a.) Respecte a la quantia del fideïcomís, si és en favor dels hereus intestats, es distribuirà d'acord
amb les regles de la successió intestada. I si és en favor dels hereus instituïts sense la clàusula,
entenem que caldrà distingir segons hagin estat instituïts en cosa certa o en quotes. En el primer
cas, les parts del fideïcomís seran iguals (art. 110.1 CDCC), mentre que en el segon serien
proporcionals a les quotes (aplicant l'art. 267 CDCC).
b.) I, igualment, depenent del moment en què s'acompleixi la condició -la mort del fiduciari o
fiduciaris1254- podran ser fideïcomissaries diverses persones o no ser-ho ningú :
- Si els fideïcomissaris són els hereus ab intestat del causant, sempre n'existirà algun, d'acord amb
l'ordre legal de crides, si bé la seva determinació dependrà del moment en què s'acompleixi la
condició1255.
-1 si el fideïcomís s'estableix en favor dels cohereus aquests, per poder adquirir-lo, hauran, com
hem dit, de sobreviure al fiduciari. El seu dret no es transmet. Aleshores, si els fideïcomissaris
moren abans d'acomplir-se la condició, el fideïcomís perd la seva eficàcia, i si només en mor un,
quedant-ne d'altres que visquin en complir-se la condició, aquests seran els únics
fideïcomissaris1256.

3.2.4.- La prohibició de l'increment hereditari en el Codi de Successions
A diferència del Pr. 1955 (art. 507.2), i tal com feia la Compilació, el Codi de

1254 Que la mort del fiduciari és una condició estava establert a l'art. 163.3 CDCC (i actualment al 185.2 CS).
Es tracta d'una norma que recull la tradició jurídica catalana. La RDGRN de 12 de maig de 1920 va dir que en la doctrina
clàssica catalana s'entenia que si el fídeïcomissari moria abans que el fiduciari s'extingia el fideïcomís : el dret no es
transmetia a l'hereu, sinó que el fideïcomís quedava purificat. Així ho preveia l'article 164.2 CDCC.

1255 En aquest sentit, Xavier O'CALLAGHAN, ob. cit., pàg. 75, entenia que pels hereus ab intestat operava el
dret de representació: "Al aplicarse las normas de la sucesión intestada para conocer quiénes sean fideicomisarios,
entrará enjuego el derecho de representación, es decir, si el hijo del fideicomitente premuere al fiduciario, no sera
fideicomisario, pero sus hijos, aunque aquél haya muerto con testamento y nombrado heredero a un tercero, serán
fideicomisarios pues «serian sucesores intestados del testador» (fideicomitente) cuando murió el fiduciario y se cumpn°
así la condición".

/ '1256 ̂ jxl- jjQ entén¡ Xavier O'CALLAGHAN, qui afegeix,que "Aquí no juega el derecho de representación pves
ninguna referencia hay a la sucesión intestada, tan sólo ¡sabría Id sustitución vulgar que hubiera dispuesto el
fideicomitente para el fideicomisario que fallezca antes de cumplirse la condición y «no llegue a serlo efectivamente»
como prevé el artículo 171" (ob. cit, pàg, 75).
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Successions no diu expressament que el testador no pot prohibir l'increment hereditari1257. Ara
bé, tampoc no conté cap norma com la de l'art, 166 CDCC que digui les conseqüències de la dita
prohibició, de manera que s'haurà de buscar una solució que, sense contradir la voluntat del
testador, respecti els principis successoris.

3.2.4.1.- La clàusula d'acontentament
El Codi de Successions ha suprimit la norma de l'article 166 CDCC. L'omissió, si

s'hagués mantingut el text de l'Avantprojecte que abolia el principi "nemo pro parte" no seria
important, ja que, tal com succeeix en el Codi civil, s'obriria la successió intestada. Però en
reintroduir-se el principi en el text definitiu, es planteja què succeirà quan un hereu hagi estat
instituït amb "clàusula d'acontentament" i quedi una quota vacant : es produirà l'increment
hereditari contra la voluntat del testador, o s'obrirà la successió intestada contra el principi "nemo
pro parte"?1258 La solució ha de passar, com diem, per buscar una via que, salvant la voluntat del
testador, respecti els principis successoris. Entenem que s'ha de distingir 3 supòsits:
a) Clàusula d'acontentament imposada a l'únic hereu en cosa certa, o a tots els hereus instituïts
en cosa certa. En aquest cas la imposició de la clàusula entenem que fa alterar el règim de l'art.
138 CS per a l'hereu en cosa certa, el qual, d'acord amb l'apartat segon del dit precepte, seria
prelegatari i hereu. L'art. 138 CS és un precepte de caràcter supletori utilitzat per quan no sigui
possible esbrinar la voluntat del testador, de manera que si aquesta apareix clara, s'ha de
respectar, d'acord amb l'art. 137 CS. Per això, com assenyala MARSAL GUILLAME!1259, "Si
el testador només hagués establert una institució d'hereu en cosa certa i hagués manifestat que
l'així instituït s'acontentés amb aquell bé (el supòsit de l'art. 166,1 CDCC), de la institució
d'hereu en cosa certa només neixeria una crida al llegat. Malgrat l'ús de la paraula "hereu", el
testador no ha previst la seva «successió testada universal»". Per tant, l'hereu en cosa certa no

1257 La no referència expressa a la impossibilitat per part del testador de prohibir la incrementació la justifica
MEZQUITA DEL CACHO (Ob. dt, pàg. 148) dient que "...se estima suficiente el adverbio «necesariamente»; y el
haberlo expresado como prohibición del testador hubiera hecho rechinar los goznes de un sistema que se proclama
Inspirado y fundado en la presunción de su voluntad y regido supletoriamente por ésta en materia de sucesión testada".
Com veurem en § 2.1, l'expressió "necessàriament" volia dir, entre d'altres coses, que l'acreixement era "ineludible"
(¡ustificació de l'esmena núm. 71 al Pr. CDCC, ACD lligall 1117), el que es podia referir a què el testador no podia
prohibir l'increment.

1258 L'omisió es podria qualificar com un error motivat pel fet que, inicialment, a causa de l'abolició de la regla
nemo pro parte" en l'avantprojecte de successió testada, no era necessari el precepte, i que posteriorment, quan es va

reintroduir en el que seria el text definitiu, simplement el Legislador es va oblidar de la norma, potser perquè estava no
dins el capítol relatiu a l'acreixement, sinó dins les substitucions fideïcomissàries. No obstant, aquesta no pot ser
'explicació, ja que en un treball dirigit pel Dr. Ferran BADOSA COLL destinat a coordinar els preceptes de
'avantprojecte de Codi de Successions amb la Compilació (Ponència designada pel Dr. Ferran Badosa per tal de
concordar l'avantprojecte de Codi de Successions amb el text vigent de la Compilació i la Llei 9/1987, de 25 demaig,
<fe successió intestada), s'advertia en una nota aquesta omisió: "Encara que s'admet el fideïcomís imposat tàcitament,
n° hem trobat cap referència a l'article 166 vigent, el qual és, certament, de difícil comprensió. L'omissió no tindria cap
Mena d'importància sinó fos perquè no s'ha coordinat amb l'acreixement: el 41 resol la prohibició d'acréixer entre
cohereus que només han estat cridats a una quota de l'herència, existint d'altres hereus en altres quotes, que són els que
Creixen la part vacant. L'article 166 vigent (hereus instituïts en cosa certa o quota amb clàusula d'acontentament, és
"dir, amb prohibició d'acréixer) resol el problema quan els hereus que no poden acréixer no són vocals conjuntament
iï «na quota, de manera que no hi ha hereus que puguin acréixer. Ho resol entenent imposat un fideïcomís tàcit. Fóra
'^portant que l'avantprojecte es pronunciés al respecte perquè si el testador pot prohibir l'acreixement (art. 38) i els
Wens són instituïts en cosa certa es trenca el principi 'nemo pro parte'".

1259 Ob.cit.,pàg. 101.
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seria hereu, sinó únicament legatari, i l'herència s'atribuiria als hereus intestats, respectant-se
d'aquesta manera la voluntat del testador (clàusula d'acontentament) i sense contradir el principi
"nemo pro parte", ja que no concorren hereus testamentaris i intestats, sinó legataris i hereus
intestats.

b) Més difícil és la solució quan la clàusula d'acontentament s'ha imposat als hereus instituïts en
una quota de l'herència, donat que aquests sempre tenen la consideració d'hereus i per tant si
accepten impedeixen l'obertura de la successió intestada. Entenem que s'ha de distingir dos casos;
b.l.) La "clàusula d'acontentament" no afecta tots els hereus. Entenem que no s'ha de seguir la
solució que la CDCC havia establert (art. 166.2 CDCC). Si el testador diu que uns hereus
s"'acontentin" amb uns béns, el que vol és que només rebin aquests béns. No hi ha cap substitució
fideïcomissària, sinó que la incrementació tindrà lloc en favor dels instituïts sense aquesta
consideració. Es respecta així la voluntat del testador i no hi ha infracció del principi "nemo pro
parte".

b.2) L'únic o tots els hereus ho són amb la clàusula. En aquest cas és quan es pot produir el
veritable conflicte entre la voluntat del testador i la Llei. Per solventar-lo hi hauria vàries
possibles solucions, algunes de les quals ja havien estat apuntades per la doctrina clàssica:
-la. L'aplicació estricta del principi d'incompatibilitat de les successions testada i intestada:
entendre la clàusula com a no formulada (solució propugnada per CÀNCER1260). La clàusula
equivaldria a una prohibició de la incrementació, i si bé el testador pot prohibir l'acreixement (art.
38.1 in fine CS), no en canvi la incrementació quan això condueixi a l'obertura de la successió
intestada. A aquesta solució també s'hi podria arribar aplicant analògicament l'art. 159 CS relatiu
a les condicions ilícites: podríem arribar a la conclusió que s'hauria d'entedre la prohibició com
a no formulada, a no ser que del testament es desprengués el caràcter essencial de la prohibició.

-2a. Entendre que hi ha una substitució fideïcomissària tàcita (aquella que s'estableix mitjançant
la interpretació de les clàusules testamentàries, art. 187 CS), amb tres possibilitats:
- restitució immediata als hereus intestats (solució de FINESTRES1261);
- restitució després del compliment de la condició: la mort de l'hereu (art. 166 CDCC);
- obertura de la successió intestada, havent de restituir els hereus intestats la cosa atribuïda per
testament a l'hereu testamentan.

- 3 a. Considerar que l'afectat per la clàusula d'acontentament té la condició de legatari de part
alíquota. S'entendria que l'instituït, tot i la seva designació com a hereu i la crida universal, és
legatari a conseqüència de la prohibició d'expansivitat feta pel testador, prohibició que atempta
contra la pròpia essència del títol d'hereu (caràcter universal I4expansiu)1262.

1260 Vegeu §3.2.2.
1261 Vegeu §3.3.2. //
1262 En aquest sentit, Joan RUBÍES, Comentarios al^ódigo de Sucesiones cit, pàg. 526, qui diu que "...¿fl

situación creada por la prevención del testador de no adquirir los instituidos la porción vacante habrá que resolver'
con arreglo a los criterios generales resultantes del artículo 136, en el sentido de que, excluido del acrecimiento e
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Nosaltres entenem que en el cas que tractem el que hi ha és una crida testamentària tàcita
als hereus intestats. No és que respecte a la porció vacant s'hagi d'obrir la successió intestada
(amb la qual cosa podria succeir, per altra banda, que resultés cridat també l'hereu al qui se li ha
imposat la clàusula), sinó que respecte a les quotes hereditàries vacants el testador estaria cridant
-directament o com a substituts1263- a aquells parents que li succeirien abintestat en el moment
de la seva mort (amb exclusió d'aquell al que se li ha imposat la prohibició, si és que és hereu
intestat). Uns hereus -testamentaris- es designen d'acord amb les regles de la successió
intestada1264. D'aquesta manera no concorren hereus testamentaris i intestats, sinó que tots són
hereus testamentaris i, per tant, no es trenca el principi "nemo pro parte".

Cal fer una sèrie de matisacions a la solució proposada:
-la.- Aquesta solució no havia estat proposada a la tradició jurídica ni a la Compilació per
entendre que anava contra el principi "nemo pro parte", entenent-se imposat un fideïcomís. Ara
bé, com hem dit, entenem que la crida als hereus intestats no suposa l'obertura de la successió
intestada, sinó que es tracta d'una crida testamentària de caràcter tàcit en favor d'uns hereus
designats no directament, sinó d'acord amb les regles de la successió intestada.
-2a.- La cridat als hereus intestats de manera tàcita equival, més que a un cas de prohibició de
l'increment, a l'exclusió de l'increment, ja que la dita crida tàcita impedeix l'existència d'una
quota hereditària vacant.
-3a.- La crida testamentària tàcita als hereus intestats es basa en una presumpció respecte a la
voluntat del testador, voluntat que es desprèn de la imposició de la clàusula d'acontentament o
de la prohibició de la incrementació. No obstant, la dita presumpció es pot destruir, amb la qual
cosa s'haurà d'entendre com a no formulada la clàusula o la prohibició, per tal de no contradir el
principi "nemo pro parte".

instituido ex re certa o en una cuota, habrá que considerarlo legatario y dar a la disposición la consideración de
codicilo, con el consiguiente llamamiento universal a favor de los herederos ab intesíato".

1263 Es cridaria directament als hereus intestats si la fórmula fos, per exemple, "Institueixo hereu B en la meitat
de l'herència, qui s'haurà d'acontentar amb aquesta meitat". La crida fora com a substitut si s'utilitzés una expressió com
la següent: "Institueixo hereu B en la meitat de l'herència, qui s'haurà d'acontentar amb aquesta meitat; Institueixo hereu
C en l'altra meitat". Si C repudia, la prohibició de la incrementació en favor de B implicaria una crida tàcita als hereus
intestats com a substituts de C.

1264 Una crida testamentària als hereus intestats es contempla a l'art. 145 CS -"Quan el testador crida els seus
hereus o legataris sense designació de noms i mitjançant les expressions «hereus meus», «hereus legítims», «hereus
infestats», 'parents més pròxims», 'parents», 'successors», «aquells a qui per dret correspongui», «els meus», o emprant
expressions semblants, s'entén que són cridats com a hereus testamentaris aquells parents que, al temps de deferir-se
"herència o el llegat, haurien succeït abintestat el testador, però sense limitació de grau, llevat que aparegui que és
««« altra la seva voluntat"-, i a la STS JC núm. 10, de 23 d'abril de 1998 (vegeu-la a Revista Jurídica de Catalunya-
hrisprudència, 1998-IV, pàg. 959 a 967), que en el seu Fonament de Dret cinquè assenyala que: "..s'ha de considerar
eficaç la clàusula que exclogui de la successió una o unes determinades classes o categories de possibles successors
«"infestats, ja que aquesta clàusula segons ¡aprobable voluntat del testador s'ha d'interpretar com una institució tàcita
9'favor de les classes o categories de successors intestats no exclosos, que es fonamenta en el principi de llibertat de
estar i en la configuració del testament no únicament com a acte de disposició de béns sinó també com a acte normatiu
fogons l'article 101 del Codi de successions «la successió testada es regeix per la voluntat del causant manifestada en
Warnent atorgat conforme a la llei»), com es fonamenta també en la consideració de que l'exclusió de determinades
Pisones de la successió equival realment a una disposició hereditària a favor de les persones no excloses, que és

0í!/o/Vtte amb la configuració del testament com a acte de disposició de béns segons l'article 102 del Codi de
^cessions".
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3.2.4.2.- L'assimilació de l'«heres excepta re certa» a l'hereu instituït amb clàusula
d'acontentament

Una fórmula que té una certa similitud amb la prohibició de l'increment hereditari és la
institució d'un hereu "excepta re certa", és a dir, amb la prevenció que no adquireixi un bé o uns
béns determinats1265. La figura té el seu sentit quan el testador pensa disposar de la cosa
exceptuada en favor d'una altra persona, però no vol fer la disposició (llegat) en el moment actual
sinó que ho deixa per a un altre moment. Aleshores, quan no es fa la disposició o aquesta no té
efecte sorgeix el problema de determinar a qui s'ha d'atribuir el bé exceptuat.

Algun autor, basant-se en la falta de previsió legal de la institució, entén que s'ha de
considerar que no s'admet la figura i, si s'estipula, s'entendrà, seguint els precedents romans1266

com a no formulada: s'haurà de prescindir de la cosa certa exceptuada1267.
Nosaltres entenem que, donat el paral·lelisme de l'«heres excepta re certa» amb l'hereu

instituït en cosa certa amb clàusula d'acontentament -si bé amb la important diferència que
mentre en aquest el "residu" és l'herència, en la institució "excepta re certa" el" residu" és una
cosa certa, per la qual cosa no podria haver-hi pròpiament increment hereditari-, s'ha d'aplicar,
en la mesura del possible, el règim abans exposat, de manera que es poden distingir els següents
supòsits:
a) Si juntament amb l'«heres excepta re certa» concorre un altre hereu testamentan, a aquest
s'haurà d'atribuir la cosa exceptuada de la qual no s'ha disposat. No l'adquirirà per incrementado,
sinó per la universalitat del títol d'hereu.

1265 Així, per exemple: "Institueixo hereu a A en tots els meus béns, llevat de la casa a Cambrils".
1266 En el Dret Romà aquesta disposició era inútil. Per una banda, perquè el testador sempre podia disposar

d'aquell bé concret per via de llegat, tant en el mateix testament com en un codicil posterior i, per tant, l'hereu no
l'adquiria. I en el cas que no s'arribés a disposar del mateix, com que en base al principi "nemo pro parte" no es podien
cridar els hereus ab intestat mentre hi hagués un hereu testamentan, aquest havia d'adquirir el bé exceptuat. A Digest,
De her. inst., 28.5.75 (74) (LUCINTUS RUFINUS libro II. Regularum) es disposa que "Si ita quis heres institutes fueril
: 'excepto fundo, excepto usufructo heres esto', perinde erit iure civili, adque si sine ea re heres institutus esset, idque
auctoritate Galli Aquiliifactum est". En aquest sentit, Pedro BONFANTE, Instituciones de Derecho Romano, Madrid,
Ed. Reus, 1929, pàg. 594 i 595, afirmava que "¿Quiénpodía, en efecto, adquirirlo (el bé exceptuat), a excepción del
heredero, si el causante no lo había otorgado por legado a nadie? Llamar a los herederos 'ab intestato'por Derecho
romano era absurdo, pus ellos no son herederos mientras haya uno instituido por testamento. La solución, más que
oportuna inevitable, era la de no tener en cuenta en absoluto esta limitación; y un célebre jurisconsulto de la edad de
Cicerón, Gallo Aquilio, el más fecundo creador de remedios y de expedientes, declaró que por Derecho civil se debía
considerar como si el heredero hubiese sido instituido sin aquella añadidura, y con el peso de su autoridad hizo
prevalecer en la jurisprudencia esta decisión".

En els autors del "ius commune" era majoritària la doctrina segons la qual instituït un hereu universal
exceptuant-se una finca o una altra cosa particular, el que quedava quedava viciat era la prohibició, de manera que que
l'hereu adquiria tota l'herència incloent les coses exceptuades. Així ho assenyalava BEpLONUS (cap. X, quaestio XVII,
núm. 1 i 2, pàg. 216, citant autors com B ALDUS i PAULUS CASTRENSIS)^'s'i bé també es feia ressò de l'opinió en
contrari de BARTOLUS, qui creia que quedava viciat tot el testament.

Igualment, FRANCISCUS DE BARRY (De successionibus testati ac intesiati, Tomus secundus, Lugduni,
Sumptibus loannis Antonii Huguetam, & Guilielmi Barbier, MDCLXXXI) assenyalava que si el testador va instituir a
algú hereu universal, i a aquesta institució li va exceptuar alguna cosa particular, l'excepció segons PEREGRINUS no
valia: "Similiter si testator aliquem instituerit haeredem universalefn, à qua institutione exceperií rem aliquot
particularem, exceptuationem illam non valere dicit PEREGR." /

1267 En aquest sentit, Lluís ROCA-SASTREIMUNCUNILL, "Conceptes Generals del Dret de Successions",
Revista Jurídica de Catalunya, 1985, pàg. 991.
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b) Però si l'únic hereu testamentan que arriba efectivament a ésser-ho és l'«heres excepta re
certa», cal distingir dos casos:
-lr.- Si s'ha exceptuat la cosa perquè es pensava disposar d'ella en favor d'una altra persona, i
no ho ha fet o aquesta no ha pogut adquirir-la, però sense cap ànim especial de privar en tot cas
de la cosa a l'hereu, s'ha d'entendre que aquest farà seva la cosa exceptuada, en virtut del caràcter
universal del títol d'hereu, no per incrementació. Aquesta solució la preveu expressament l'art.
82 CS en relació a l'heretament1268.
-2n.- Però si el testador ha volgut en tot cas privar de la cosa a l'hereu -com per exemple si
exceptua de l'herència dos gossos perquè a l'hereu no li agraden els animals-, i no ha disposat de
la cosa exclosa, es produeix una crida tàcita com a legataris als que serien hereus intestats,
aplicant l'abans esmentat art. 145 CS, que preveu que la crida testamentària als hereus intestats
es pugui fer tant a títol d'hereu com de legatari.

4.- LA FORMA D'ACTUACIÓ DE L'INCREMENT HEREDITARI: L'EQUIPARACIÓ
D'EFECTES AMB L'ACREIXEMENT

En el capítol cinquè de la primera part d'aquest treball s'ha fet referència a la forma
d'actuació de l'acreixement testamentan per conjunció, dient-se que, d'acord amb els arts. 38.4
i 40 CS tenia caràcter automàtic, irrenunciable, retroactiu, que es produïa proporcionalment a les
respectives quotes, amb subsistència dels llegats i altres càrregues imposades pel causant, i que
aprofitava als hereus per dret de transmissió, per substitució vulgar o per fideïcomís, i als
adquirents de l'herència.

Pel que fa a l'increment hereditari, a la tradició jurídica ja s'ha vist com rebia un tracte
similar a l'acreixement, en considerar-se'l com una modalitat d'acreixement. En el Projecte de
1955, en el que se separa acreixement i incrementació, l'art. 507.1 establia una important
diferència, en atribuir caràcter "sine onere" a l'increment, si bé, en relació a la resta d'efectes,
seguia el règim de l'acreixement, al que es remetia en l'art. 507.2.II: "En lo demás, regirà lo
preceptuado en los artículos anteriores, en cuanto sea de aplicación". La Compilació va
suprimir aquesta remissió expressa -l'art. 267.1.fïn CDCC només es remetia a l'art. 266.1
CDCC1269-, si bé els efectes que preveia coincidien amb l'acreixement, inclòs ja el seu caràcter
"cum onere".

El Codi de Successions, seguint la Compilació, diu en el seu art. 41 que "Si el dret
d'acréixer no pot tenir lloc entre els hereus instituïts, la quota o la por ció hereditària vacant
incrementa necessàriament i proporcionalment les quotes dels altres hereus, en la forma que és
establerta en el primer paràgraf de l'article precedent. S'aplica la mateixa norma respecte a la

1268 "L'heretant espot reservar, per a disposar-ne lliurement en codicil, memòria testamentària o donació, els
' o la quantitat que en el mateix heretament s'indiquin. El tot o la part d'aquells béns de què l'heretant no ha

i la seva morts 'incorporen a l'heretament".
1269 Si bé ALBALADEJO a Comentarios al Código civil..cit, EDERSA, tom 29.3, 'pàg.436 a 438, entenia que

8 remissió s'havia d'entendre feta a tot l'art. 266 CDCC, i no solament al seu primer apartat.
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quota hereditaria de la qual el testador no ha disposat"1210. Per tant, l'art. 41.1 CS preveu
expressament el caràcter necessari i proporcional de l'increment, i per la remissió a l'art. 40.1 CS
la seva actuació "cum onere". No es fa referència, en canvi, al seu caràcter retroactiu i a la qüestió
de si aprofita als adquirents de la quota hereditària, a conseqüència, com veiem, del fet que no
fa com el Pr. 1955 una remissió general al règim de l'acreixement, sinó només a l'art. 40.1 CS
No obstant, de la naturalesa de l'increment hereditari com una crida ampliada deduirem que
produeix els mateixos efectes que l'acreixement.

4.1.- L'increment hereditari té lloc "necessàriament"
L'art. 41.1 CS comença dient que "...la quota o la porció hereditària vacant incrementa

necessàriament..." Dels precedents del precepte deduirem el significat de l'expressió
"necessàriament".

L'art. 507.2 Pr. 1955 deia que "Este incremento o derecho de acrecer supletorio no
podrán renunciarlo los herederos que lleguen efectivamente a serlo, ni prohibirlo el testador..."
En el Text presentat a les Corts, com s'ha dit, es va suprimir l'apartat segon de l'art. 5071271. Va
ser a conseqüència de l'esmena núm. 71 que es va introduir la referència al caràcter "necessari"
de l'acreixement, i de la justificació que es donava a la dita esmena podem esbrinar el significat
de l'expressió: "La razón que justifica la adición de tales palabras [«necesaria y»], en que
consiste la enmienda que se propone, resulta obvia, por cuanto, según varios textos del Corpus,
este acrecimiento por incrementación es ineludible, forzoso y automático, por imponerlo el
principio de incompatibilidad entre la sucesión testada e intestada"1272. Per tant, no hi ha dubte
que l'expressió "necessària" es referia al caràcter irrenunciable de l'acreixement -com
expressament deia l'art. 507.2 Pr. 1955-, i a la seva actuació automàtica -com en relació a
l'acreixement parlaven els arts. 285.4 Pr. CDCC presentat a les Corts ("se le transfiere ipso
iure"), i l'art. 265.4 CDCC (" adquirirà de dret")1273.

El caràcter "necessari" de l'increment hereditari -en el sentit de forçós i automàtic- es
correspon amb la seva naturalesa jurídica com a ampliació de l'objecte de la crida inicial. Però,
sobretot, està justificat pel principi "nemo pro parte", ja que si s'admetés la possibilitat de
renunciar la porció vacant, això podria conduir a l'obertura parcial de la successió intestada.

4.2.- L'increment hereditari té lloc "proporcionalment"
L'art. 41.1 CS estableix que l'increment hereditari té lloc "proporcionalment"1274. Així

doncs, quan hi hagi varis hereus, l'increment de les seves respectives quotes es produeix
proporcionalment a la quantia de la porció que origina aquell dret, de manera que a major quota

1270 José Luis MEZQUITA DEL CACHO, ob. cit., pàg. 149 i 150, critica laVedacció del precepte, afirmant que
el fet que es parli d'"hereus instituïts" i "d'altres hereus" pot induir a confussiój! ja que sembla que s'hagi d'entendre que
aquests últims no són hereus instituïts, quan tots els beneficiaris han d'haver estat instituïts hereus forçosament.

1271 ACGC, lligall 29, document 11. "'
1272 ACD, lligall 11 17. / -

j/1273 Amb l'expressió "ineludible" es podia estar fent referencia a què no podia ser prohibit pel testador,
1274 La regla de la proporcionalitat ja es trobava a l'art. 507.1 Pr. 1955, i es va recollir a l'art. 287 Pr.

presentat a les Corts.
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major increment. Es tracta de l'anomenada "proporcionalitat recíproca"1275.
Val a dir que la regla de proporcionalitat coincideix amb la forma d'actuació de

l'acreixement (art. 40.1 CS), així com amb la forma com la Llei corregeix el "mal càlcul" del
testador (art. 141.3 CS), però no s'aplica en relació a la proporció amb què els hereus en cosa
certa adquiriran l'herència, que serà de manera igualitària i no en proporció al valor de la cosa
certa (art. 138.2 CS)1276.

4.3.- La subsistència de les càrregues
Al contrari que en relació a l'acreixement1277, l'art. 507.1.I.fín Pr. 1955 establia la

insubsistència de les càrregues en l'increment hereditari: "...no subsistirán los legados,
fideicomisos u otras cargas impuestas al heredero que falte". Resultava contradictori que,
derivant l'acreixement d'una crida a la totalitat, es mantenissin les càrregues, mentre que
l'increment hereditari, que suposava una crida ampliada, fos "sine onere". ROCA SASTRE
justificava l'esmentada norma en el caràcter forçós de l'increment hereditari, dient que
"Consecuencia de este carácter forzoso o automático de este incremento es que seproducie sine
onere, lo cual es justo, ja que es impuesto "1278. El plantejament de ROCA SASTRE podia tenir
la seva explicació en què mentre l'acreixement, que implicava una crida a la totalitat, havia
d'ésser forçós per naturalesa, en canvi, l'increment, que suposava una ampliació de l'objecte, no
era "naturalment" irrenunciable, sinó que el seu caràcter forçós venia imposat per altres
motivacions, com el principi "nenio pro parte". Aleshores, aquest caràcter forçós de l'increment
hereditari el volia "compensar" establint la insubsistència de les càrregues. No obstant, el règim
de la substitució vulgar, en la que tampoc hi ha una crida a la totalitat, no es corresponia amb la

1275 Vegeu cap. 5, §2.2.1, com en aquest mateix lloc s'ha dit, el testador no podrà modificar aquesta regla de la
proporcionalitat, ja que si ho fes estaria realitzant una nova disposició, concretament una substitució vulgar: el testador
estaria en realitat preveient el cas que quedés una quota vacant, cridant als altres hereus en la quantia que ell determinés.

1276Efectivament, d'acord amb l'art. 138.2 CS, els hereus en cosa certa adquiriran l'herència igualitàriament en
el cas que siguin varis (i, naturalment, no concorrin amb cap hereu instituït sense aquesta assignació). Això implica que
les conseqüències són molt diferents segons s'atribueixi una quota de l'herència o un bé concret: mentre en el primer cas
l'increment és proporcional a la quota, en el segon no és proporcional al valor del bé concret sinó igualitari.Posem el cas
d'un cabal constituït exclusivament per vuit pisos iguals. Si el testador té tres fills als quals vol instituir hereus si bé en
diferents quotes (A: 1/2; B: 1/4; C: 1/4) les conseqüències d'una possible repudiació o premoriència de C són molt
Oferents per A i per B segons la designació s'hagi fet en una o altra de les següents maneres:
• "Institueixo hereu a A en 4 pisos, a B en 2 i a C en 2 més".
" "Institueixo hereu a A en la 1/2 de l'herència, a B en la 1/4 part i a C en la 1/4 part".

Mentre en el primer cas els 2 pisos de C se'ls repartirien un A i un B, en el segon, en produir-se l'expansió
Proporcionalment a la quota, a A li correspondria doble porció que a B.

No obstant, aquesta conseqüència pot ésser, fins i tot, lògica. Ho és en el segon supòsit, i també ho pot ésser
etl el primer, ja que aquí no hi ha una assignació diferenciada en una part alíquota de l'herència, sinó que la institució
•Hiereu -que, en definitiva, és la que dóna dret a l'increment- es fa d'una manera igualitària: el que varia és el contingut
concret, l'assignació material de béns a l'hereu, però el "títol honorífic" d'hereu és indiferenciat. Vegeu VALLET DE
"OYTISOLO, "La institución en cosa cierta",a Estudios de Derecho Sucesorio cit., vol. I, pàg. 343.

1277 L'art. 506.1 Pr. 1955 establia la "subsistencia de los legados, fideicomisos u otras cargas impuestas por el
^tador al heredero que falte, siempre que no sean pers analísimas de éste".

, I27S Aquesta justificació la trobem a les "Suggerències de ROCA SASTRE" al text del Pr. CDCC després de
4 revisió feta per BONET, GASTAN i CABANAS que, com s'ha dit, suprimiren el precepte relatiu a l'increment
ereditari. És la suggerència núm. 85 (ACGC, lligall 30, doc. 5), El subratllat es troba a l'original.
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justificació apuntada1279.
En el Projecte CDCC presentat a les Corts se seguia establint la insubsistència de les

càrregues (art. 287.I.fm)I28°. Va ser després dels treballs de la Comisión analitzant les esmenes
presentades, quan es va establir el manteniment de les càrregues ("...con subsistencia de los
legados u otras cargas en la forma establecida en el primer párrafo del artículo anterior•"),
sense que s'hagués presentat cap esmena proposant el canvi1281, text que va passar a la
Compilació (art. 267.1).

El Codi de Successions no estableix al caràcter "cum onere" de l'acreixement de manera
"directa", sinó que ho fa remetent-se a l'art. 40.1 CS. L'art. 41.1.fm CS diu que l'increment té lloc
"en la forma que és establerta en el primer paràgraf de l'article precedent"12*2; i l'art. 40.1 CS
diu que la incrementació es produeix "amb subsistència dels llegats i altres càrregues imposades
pel causant que afectin la quota vacant, encara que ho hagin estat determinadament a càrrec
de l'hereu que falti, posat que no siguin personalíssimes d'aquest". Per tant, ens remeten el
capítol relatiu als efectes de l'acreixement testamentan1283. Cal fer, no obstant, una sèrie de
matisacions:
-la.- En relació al manteniment de les càrregues, i malgrat la diferent naturalesa de les
institucions, se segueix el mateix règim tant respecte a l'acreixement i a l'increment hereditari,
com en relació a la substitució vulgar recíproca (art. 170 CS).
-2a.- Es pot afirmar -contra l'esmentada opinió de ROCA SASTRE- que el manteniment de les
càrregues és més justificat en l'increment hereditari que en l'acreixement, d'acord amb la idea
segons la qual les càrregues han d'acompanyar la porció a la que van imposades. La idea
d'adquisició d'una porció separada gravada amb càrregues pot existir en l'increment hereditari,
però no en l'acreixement, en el qual existeix una crida inicial al tot.

1279 Efectivament, l'adquisició per part d'un dels hereus instituïts directament de la quota que s'obté per
substitució vulgar era forçosa (art. 494.2 Pr, 1955: "De no disponer otra cosa el testador, el heredero instituido en varías
cuotas que acepte alguna de ellas, se entenderá que acepta las demás, aunque se le defieran posteriormente por vía de
substitución vulgar o por cumplimiento de condición suspensiva"), i malgrat això les càrregues es mantenien (art. 327.1
Pr. 1955: "El substituto vulgar que como tal acepte la herencia deferida a su favor sucederá al causante con las mismas
limitaciones y cargas impuestas al instituido que no haya llegado a ser heredero, a menos que el testador haya dispuesto
expresamente lo contrario o que las limitaciones o cargas sean meramente personales del instituido").

1280 Vegeu-lo & Boletín Oficial de las Cortes Españolas, núm. 633, dia 30 de juny de 1959, pàg. 13.087. Va ser
a conseqüència de la suggerència núm. 85 de ROCA SASTRE que es va reintroduir el precepte, si bé amb una redacció
parcialment diferent a la del Projecte de 1955.

1281 L'art. 287, després de l'informe de la Comisión, ja. deia "...con subsistencia de los legados u otras cargas
en la forma establecida en el primer párrafo del artículo anterior". No es justificava el canvi, sinó que simplement
s'apuntava que "Con ligeros retoques queda redactado el artículo en la siguiente forma:..." (ACD, lligall 111 8).

1282 S'ha alterat per tant la redacció de la Compilació, així com la de successius avantprojectes de Codi de
Successions. Com s'ha dit, en el Treball base de PUIG FERRIOL i en la redacció de gener de 1991 no s'admetia
l'increment hereditari. Una vegada s'optà per reintroduir el principi "nejno pro parte", una primera redacció del que ara
és l'art. 41.1 CS seguia mantenint la redacció de la Compilació. Vejy&ADGDEJ, capsa 8156. En el Projecte presentat
al Parlament ja es contenia la redacció actual (vegeu BOPC, núní 271, dia 3 de juny de 1991, pàg. 18326).

' Vegeu cap. 5, §3.
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4.4.- El caràcter retroactiu de l'increment hereditari
Tot i que l'art. 41 CS es remeti únicament al primer paràgraf de l'art. 40 -i el caràcter

retroactiu de l'acreixement s'estableixi a l'art. 40.2 CS- cal entendre que els efectes de l'increment
hereditari es retrotreuen al temps de la delació a favor dels hereus1284. Així es dedueix del fet de
l'adquisició automàtica de la porció vacant, i de la regla general de l'art. 5 CS. Per tant, la quota
que ha passat a incrementar la porció dels hereus s'entendrà adquirida en el moment de la delació
en favor de l'hereu que incrementi, en el mateix moment que la quota obtinguda directament.

4.5.- L'increment hereditari aprofita als hereus per dret de transmissió, per substitució
vulgar o per fideïcomís, i als adquirents de l'herència

Finalment, i tot i que tampoc s'estableixi expressament, entenem que l'increment
hereditari, a l'igual que l'acreixement, aprofita als hereus per dret de transmissió, per substitució
vulgar o per fideïcomís, i als adquirents de l'herència1285, d'acord amb el seu caràcter retroactiu
í amb la configuració de l'increment com una ampliació de la quota hereditària, si bé s'admet
l'estipulació en contrari.

1284 Com s'establia al Pr. 1955, a conseqüència de la remissió general al règim de l'acreixement.
1285 En aquest sentit, i respecte a la regulació de la Compilació, ALBALADEJO, a Comentarios al Código

e'vil-cii, EDERSA, tom 29, vol. 3, pàg. 438.
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Secció segona: L'ACREIXEMENT
"LEGAL" EN LES CRIDES FETES PER

LA LLEI

En la primera part del treball s'ha analitzat l'acreixement testamentari, que sorgia de la
crida a la totalitat de l'objecte únic feta pel testador.

En aquesta secció es tractarà la qüestió de si té lloc l'acreixement en les crides fetes per
la Llei, concretament, en la successió intestada, en la reserva vidual, i en la Ilegítima. Òbviament,
en aquests casos ja no existeix el fonament voluntarista que caracteritzava la institució, per la
qual cosa, si s'admet l'acreixement, caldrà buscar un altre fonament, com pot ser, en la successió
intestada, la "successió graduum et ordinum".
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Capítol desè: L'ACREIXEMENT EN LA SUCCESSIÓ
INTESTADA

Quan una persona mor sense deixar hereu testamentan ni en heretament, o quan el
nomenat o els nomenats no arriben a ser-ho, s'obre la successió intestada (art. 322 CS), en la qual
la Llei crida com a hereus els parents del difunt per consanguinitat i per adopció, -amb el límit
del 4rt. grau respecte als parents col·laterals-, el cònjuge vidu i la Generalitat de Catalunya (arts.
323.1 i 2 CS). Entre aquests subjectes l'herència es defereix d'acord amb un ordre, de manera que
es crida a uns amb preferència a uns altres -Ir. descendents, 2n. cònjuge, 3r. ascendents, 4rt.
col·laterals i 5è. Generalitat- i si en alguns d'aquests ordres hi ha parents de diferent grau, "el
cridat de grau més pròxim exclou els altres", art. 326 CS1286, de manera que mentre hi hagi un
parent d'un ordre i un grau preferent no es pot passar al grau i ordre següent.

Per tant, quan falta algun dels parents del mateix grau cridats a l'herència intestada de
manera preferent, només si aquesta vacant es produeix en tots ells l'herència es defereix al grau
següent, i així successivament de grau en grau i d'ordre en ordre, fins a arribar a la Generalitat
de Catalunya. Però si la vacant té lloc només en algun dels cridats, la regla general és que aquesta
vacant aprofitarà als altres parents del mateix grau, llevat que procedeixi el dret de representació.
Així ho reconeix l'art. 327.2 CS, que diu que "Si solament un o alguns del cridats no arriben a
ésser hereus, la quota hereditària que els hauria correspost acreix la dels altres parents del
mateix grau, llevat del dret de representació, si aquest hi és aplicable".

En el present capítol es farà referència a aquest "acreixement" de què parla l'art. 327.2 CS,
tractant la seva naturalesa i fonament, requisits i forma d'actuació.

1.- LA "SUCCESSIÓ GRADUUM ET ORDINUM" COM A FONAMENT DE
L'ACREIXEMENT EN LA SUCCESSIÓ INTESTADA

D'acord amb l'art. 327.2 CS, el dret d'acréixer també pot operar en la successió intestada,
però cal determinar si aquell "acreixement" de la quota hereditària dels parents del mateix grau
a què es refereix el citat art. 327.2 CS és un vertader acreixement, o si es tracta d'un fenomen
amb una naturalesa i un fonament diferent. El fet que el Codi de Succesions -a l'igual que feia
la Compilació i a diferència del Pr. 1955 (art. 508) i el Codi civil (art. 981)- no reguli en el
capítol relatiu al dret d'acréixer (arts. 38 a 42 CS) l'acreixement en la successió intestada, sinó
que ho faci precisament en el títol relatiu a la successió intestada -arts. 327.2 CS, en el capítol
dedicat a les "disposicions generals", i 339.3 CS, dins la secció dedicada a la successió dels
col·laterals- fa dubtar de la naturalesa de l'esmentat acreixement. Caldrà determinar si existeix
Jgualment una crida solidària, o si es tracta d'una aplicació de la regla general en matèria de
successió intestada (que el CS recull a l'art. 326) en virtut de la qual el parent més proper en grau
exclou els d'ordre posterior i no es pot passar al grau i ordre següent sense haver esgotat l'ordre
1 el grau anterior.

1286 Llevat, diu el mateix precepte, " els casos en què és procedent el dret de representació", dret que té lloc,
8 Part de en la línia recta descendent, en la col·lateral quan concorren germans amb fills de germans.
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1.1.- La qüestió en la doctrina clàssica
La doctrina clàssica admetia l'acreixement entre hereus intestats1287, si bé ja es feia ressò

del seu diferent fonament respecte a l'acreixement entre hereus testamentaris. Refusat lògicament
que el seu fonament hagués de ser la regla "nemo pro parte", les opinions variaven, si bé
predominava l'opinió que pretenia fonamentar-lo en una pretesa conjunció "legal" existent entre
els parents del mateix grau i ordre1288. Així, BELLONUS basava l'acreixement en l'especial
naturalesa de la vocació feta per la Llei, que cridava als parents del mateix grau de manera
col·lectiva, de tal manera que es podia afirmar que existia entre ells una espècie de conjunció
d'origen legal1289.

1287 Que per altra banda era l'opinió pràcticament unànime en els autors del "ius commune". BELLONUS tractà
al cap. VI, quaest. 1, núm.3, si en la successió intestada hi havia acreixement, fent-se ressò de la unanimitat de la doctrina
en sentit afirmatiu (pàg. 151): "Secundus casus est, guando tractamus de haereditatibus, quae ab iníestato defumntur.
Et in Us etiam certum est, regulariter habere locum ius accrescendi 1. si ex pluribus, 9,ff. de suis, et leg. 1.1 § si nemo
ff. ad Tert. § ult. inst. de Orsic. 1. ult. vers. ut si qui, et ini BALD. Cod. de legit. haered. § ingratitudinem vers. eius enim
portio Auth. de nupt. colí.4. Auth. ides est de NESTORIANIS, Cod. de haeret. et MANICHAE. 1. si Titio 63, § lulianus
ff. leg.2 Ulp. tit.22 et tit.26 instit. Paul. lib.4, sent. tit.8 et ult., et scribunt BART. in d.l. un. in princ. et ibi BALD, nu.l;
IAS. num.12; DEC. in prima lect. nu.4 et in 2.num.l6; GOZ. ad nu.2; SEB.SAP. n.l; PIC. in evident, nu.l vers.3 et in
lect. nu.4; PURP. nu.20, vers. quamuis, et vers. tamen non videtur, CLAUD. TUT. numer.31; IÓ. GUTER. nu.8 C.
quand. non pet part; BART, in 1.3 § ult. nu.l, ff. de bon. poss. et in 1, testamento 6 nu.l C. de impub. al. sub ANG, in
1. si ponas 23 § ult. ff. de inof.; CASTR. cons. 56, num.2, et consil. 341, nu.4, vol.1; ALEX. cons. 197, nu.2, vol.6;
PAPIEN. in d. form. lib. quo agit ex substitutione in verb, brevilocè, nu.27; GUL. BEN. in d. cap. Raynutius in verb, uxo,
nom; ADELA, nu.93.100.114, versic. unde restat, et nu.122,123,130 et 143; IAS. in d.l.re coniuncti, nu.l 13 et 217 et ibi
CROTT.nu.46; POLIT, nu.50; IO. GAUD, num.3; RUIN, cons.48, nu.5, vol.3; RUB. in d.l. pater filium 14, num.123,
ff. de inof.; ALCIA. lib. 4; PARAD, cap.8, nu.l et 3; CRAY. cons. 927, n.3 et 4; GOMEZ tom.l variar, resol., cap.10,
num.22; MEN. de praes. lib.4, prae. 86, num.3, vers. cum verò, et nu.6; CRASS, in d. § ius accrescendi, q.32, nu.l;
BALDUI. in d. § ult. nu.17, et ibi MYNS. nu.l; HOTO, in princ. inst. de Orficia; DUAR. lib. 1 de iur acer. cap.1,12 et
14; ANT. GON. de iur. accr. nu.22; CUIAC. ad tit. C. quand. non pet part, et lib.12 obs. cap.ll, et in not. ad Paul, lib.4,
sent, tit.8, § ult,;HOTO. 111. q.44; DONEL. d.lib.7, comm. cap.12 et 13".

1288 Així ho exposava BARRY, Franciscus DE BARRY, De siiccessionibus testati ac intestati, opus Digestum
in duos tomos. Tomus secundus, Lugduni, Sumptibus loannis Antonii Huguetan, & Guilielmi Barbier, MDDCLXXI,
Liber XIII: De iure adcrescendi, tit. II, pàg. 187, qui es feia ressò de les diverses opinions a l'hora de qualificar la dita
conjunció: "Dixipraecedenti titulo de coniunctione hominis, dico nunc de illa legis. Coniunctio legalis dicitur, quando
immediate à lege &principaliter aliqui vocantur ad aliquid consequendum, ut est in omnibus successionibus, quae
simpliciter à lege vel statute deferuntu, GRASS. § ius adcrescendi. Alií dicunt coniunctos coniunctione legali esse verbis
coniunctos, allí esse mixtim coniunctos. Sed verins esse non esse verbis coniunctos, quia coniunctionem verbalemfacit
vocatio testatoris quae hic nulla est, ubi dicit VASQ. de Success, progr. lib. 3, § 21, n. 24, atque ita nec sunt mixtim
coniuncti. Denique inter coniunctos coniunctione legali non tam esse coniunctionem quam communionem, recte dicit
VASQ. Video MENOCHIUM cons. 50, num. 7, lib. I dicer e, coniunctionem hanc legalem non minus operan in
haeredítate & legato, quam coniunctionem hominis".

1289 BELLONUS (Cap. III, Quaest. II, núm. 12 a 14, pàg. 15) deia que l'acreixement en la successió intestada
sorgia no a conseqüència de la regla "nemo pro parte", sinó que "causam ius accrescendi esse tacitam mentem legis ,
assenyalant que "Quartus casus est, quando tractamus de iure accrescendi, quod habet locum in haereditatibus, & aliïs^
successionibus, quae ab intestato deferentur, Et tune verius est, causam eiushon esse regulam praedictam (elprincipi
nemo pro parte)...sed vim, & natura coniunctionis... Nam, quia successiones Ule sub nomine collective, & plerumq; suo
unius appellatione deferutur, utpatet ex illis...sit ut piltres in eodem gradu existentes, tamquam collective vocatifaíu
constituant coniunctorum corpus, idemqueproinde ferant omnes, quodunus esset habiturus... Ex quo sequitur, ut Wffi
conseguí debeat unus, si celen deficiant, quod omnes essent habituri. Mon dico autem causa essem voluntatem testatons,
quia,...nidia circa ius accrescendi potest in legitimis haereditatibus defuncti voluntas consideran. Plañe dice>e

possumus, causam inris accrescendi esse tacitam mentem fegfi, quae.plures adlegitimam haereditatem collective
vocavit : nam eo ipso censetur voluisse, ut uno deficiente totum alii consequerentur, eo modo, quo dicimus, tus
accrescendi provenire ex tacita mente testatoris, quipluris disponendo coniunxit". I al cap. VI, quaest. 1, núm. J>
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Els autors clàssics catalans també afirmaven que entre els hereus intestats hi havia dret
d'acréixer. CÀNCER -d'acord amb la seva distinció entre "ius accrescendi" i "ius non
decrescendi"- declarà que entre els successors abintestat tenia lloc el "ius accrescendi". Ho
basava en la tàcita voluntat de qui moria intestat, que volia que els seus hereus fossin els parents
més pròxims en grau, i que no es passés al següent grau mentre existís un parent del grau
anterior1290.

1,2.- La polèmica dins la doctrina moderna respecte a l'existència d'acreixement en la
successió intestada

Entre la doctrina més moderna ha sorgit un debat respecte a la qüestió de si l'anomenat
acreixement que té lloc en la successió intestada és o no un veritable acreixement, havent-se
donat arguments en favor de cadascuna de les posicions. Però, com es veurà, la qüestió ve
condicionada pel concepte que es té d'acreixement.

a) En primer lloc, si s'entén que el fonament de l'acreixement és la voluntat del "de cuius", en la
successió intestada, en la que falta aquella voluntat, és obvi que no pot haver-hi acreixement1291.

després de fer-se ressò de la unanimitat de la doctrina respecte a l'existència d'acreixement en la successió intestada,
afirmava que aquest acreixement no derivava ni de la voluntat del testador ni de la regla "nemo pro parte", sinó de la
crida col·lectiva: "Seclmdus casus est, guando íractamus de haereditatibus, quae ab intestato defuruntur. Et in iis etiam
certum est, regulariter habere locum ius accrescendi non quidem ex volúntate testatoris, ñeque oh earn regulant, ne quis
decedat pro parte testatus pro parte intestatus, qitippe quae in his successionibus consideran nequit, sed ex natura
collectivae vocationis, & corporisfictitii".

1290 Afirmà CÀNCER (Variarum... pars. Ill, cap. XXII, num. 8 a 10, pàg. 426), que "Non militat lamen
praedicta ratio inter legítimos haeredes, & sic venientes ab intestato, inter quos habet etiam ius accrescendi locum...ubi
habetiir quod expluribus ab intestato succedentibus, si aliqui sint, quiportiones sitas repudient, aut aliter hae deflciant,
\\lommportiones accrescunt caeteris, qui adierunt. Militat siquidem alia ratio, quae est, ne partió vacans devoluatur
ad ulteriores gradas, praeter defuncti voluntatem, ut quídam volunt: vel ne mutetur gradus.

Nam qui intestatus decessit, tacitè voluisse videtur, ut ad eius haerediíatem venirent omnes, qui tempore suae
mortis, eiproximiori gradu essent: quam voluntatem tantum censetur habuisse in eos, qui suntproximiores in gradu,
&noninulteriori..."

Igualment FONTANELLA, fent-se ressò de l'esmentada opinió de CANCER, afirmà que en la successió
intestada també tenia lloc el "ius accrescendi". Així, a Decisiones..., Decisió LVII, núm. 8, afirmà que "Tertia quaestio
est, an si, post delatam proximioribus haereditatem impuberís informa huius constitutionis, unus ex eis decedat illa non
adita, & seuportione sua non acceptata, illa partió accrescat alus eiusdem gradus acceptantibus, & adeuntibus? Dic
breuiter, quodsic, quia in successionibus quoque ab intestato habet locum ius accrescendi, utprobatur expressa.,.noster
CANC. qui plus allies sive dubio cum utilitate, circa materiam iuris accrescendi laborauit..."

La doctrina catalana del segle XIX no s'ocupà de la qüestió -ni BROCÀ-AMELL ni ELÍAS-FERRATER hi
feien referència- per la qual cosa semblava que era pacífica l'opinió tradicional d'acord amb la qual en la successió
intestada tenia lloc l'acreixement. Aquest estat d'opinió va quedar palesat als Projectes d'Apèndix. AI Pr. PERMANYER-
AYATS (arts. 1252 i 1254), ALMEDA-TRÍAS (arts. 238.1 i 244); ROMANÍ-TRÍAS (arts. 803 i 807, que es remetia
!|art. 981 Ce), i ACADÈMIA DE DERECHO DE BARCELONA (arts. 106 i 111), es regulava dins del dret d'acréixer
I acreixement en la successió intestada, el que suposava per tant la continuació de la concepció tradicional d'admetre
l'acreixement en la successió intestada. I en el segle XX, BORRELL I SOLER (vol. V, 2a part, pàg. 512 i s.), admet el
"ret d'acréixer entre els hereus intestats sense justificar el perquè, i PELLA I PORGAS, (tomo V, pàg. 39), diu que
«acord amb C. 51.10.14, en la successió intestada té lloc el dret d'acréixer.

1291 Així ho han entès, amb diversos matisos, la majoria d'autors italians que d'una manera monogràfica s'han
Ocupat del dret d'acréixer:
"BORTOLAN (Ob. cii, pàg. 141 a 148), afirma que en la successió intestada l'atribució de quotes vacants a determinats
"ereus intestats té lloc en virtut de la Llei, en base als vincles de sang i amb la consegüent presumpció d'estima del
causant envers d'aquelles persones, però no en base als principis informadors del dret d'acréixer i menys per la voluntat
°e< difunt que, morint intestat, no n'expressa cap. Mentre en la successió testamentària el dret d'acréixer té lloc en base
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Per això, el que es pretén anomenar com a acreixement no és sinó una conseqüència de la fornia
d'actuació de la successió intestada, en la qual no es pot passar al grau següent sense haver
esgotat l'anterior1292.

a la intenció del testador de fer una institució única i solidària a tot el patrimoni, de manera que cada hereu es considera
cridat a la totalitat, en la successió intestada, en què no s'ha manifestat la voluntat del "de cuius", a cadascuna de les
persones que la Llei crida se li atribueix una "istituzione speciflca e quasi separata". A més, BORTOLAN, (Ob. cit., pàg,
144), afirmava que la paraula "accresce" de l'art. 946 Códice -actualment és l'art. 522- no s'utilitzava en el sentit legal
d'acreixement sinó únicament "per denotare ció che materialmente debba succedere nel caso di erede legittimo che
renunci".
- Renato SCOGNAMIGLIO, // diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte cit., pàg. 281 a 296, potser
és l'autor que més abastament ha tractat la qüestió de si es pot parlar d'acreixement en la successió intestada. Després
d'examinar les opinions doctrinals en un i altre sentit -es fa ressò de les diferents opinions doctrinals, assenyalant que
la majoria de la doctrina italiana i alemana és favorable a la seva admissió, citant entre ells PACIFICI-MAZIONE,
COVIELLO, NICOLÒ, GANGI, DERNBURG, CROME, STROHAL, ENNECERUS-KffP i PLANCK, mentre que en
canvi no l'admetien BORTOLAN, RICCI, KNISTCHKY, ENDERMANN i HEYMANN- i de criticar-les, exposa la seva
tesi, afirmant que "nei casi di pretesa accrescimento si tratti piuttosto di un semplice vantaggio riflessoper la mancanza
di altro erede", i que no es pot pretendre equiparar o situar en el mateix plànol la voluntat del testador que justifica
l'acreixement en la successió testada que la voluntat del Legislador en la intestada (Ob. cit., pàg. 289 i s.).
- GAZZARA (Contribuíto cit., pàg, 200 a 202) afirma igualment la impropietat de l'expressió "accrescimento" en relació
a la successió intestada, assenyalant que, respecte al propi acreixement de la successió testada, presenta un fonament
diferent, diverses modalitats d'actuació i diversos supòsits de fet. Així, mentre en la successió testada la crida solidària
deriva de la voluntat del testador, de manera que s'atribueix l'herència o quota enterament als varis components d'un grup
unitàriament considerat, en la successió legítima, en canvi, no hi ha aquella vocació solidària en favor d'un grup de
persones, sinó que la Llei es limita a designar els successors del "de cuius". Aleshores, si falta un d'ells, els altres no
adquireixen la seva part a conseqüència d'una inicial crida a la totalitat, sinó per una específica disposició de la Llei, A
més, quan en la successió intestada algun dels cridats no. vol o no pot acceptar l'herència, la seva vocació s'entén com
a no feta. I això és així perquè en la successió intestada hi han tantes vocacions com persones cridades a succeir, i tantes
són les institucions com tantes són les quotes que s'aconsegueixen. En canvi, en la successió testamentària la vocació
és única, i la institució també és única, ja que cadascun, essent instituït a la totalitat, ho està en la quota de l'altre. Per
això, afirma GAZZARA, que tot i que l'art. 522 Códice parli d'acreixement, es tracta una institució diferent del propi
acreixement.

1292 En aquest sentit s'ha pronunciat un important sector de la doctrina estatal més moderna, entre els quals
podem citar:
- MUCIUS SCAEVOLA, afirma que mentre en la successió testada "el que recibe el acrecimiento puede decirse que
ha venido a llenar el hueco del que renunció o se incapacitó y á recibir la porción del mismo", en la successió testada
"la falta de pariente no hace más que disminuir el número de los llamados, pero sin que los demás herederos suplan
su vacío ni reciban su porción. Todos están llamados al todo por la ley; cuando uno falta, su vocación sigue siendo por
el todo de la herencia; por consiguiente, la parte que reciben débenla á su derecho propio, que pudo haber sido, pero
que no fue aminorado por la concurrencia de otros igualmente llamados a la sucesión" (Ob. cit., pàg. 296).
- GASTAN (José GASTAN TOBEÑAS, Derecho civil español, común y foral, tomo sexto, volumen segundo, séptima
edición, Reus SA, Madrid, 1973, pàg. 201) qui afirma que en la successió intestada, més que un dret d'acréixer, hi ha
un dret de no decréixer, que deriva del principi general d'exclusió del parent més llunyà pel més proper. La porció vacant
l'adquireixen els parents del mateix grau més que per dret d'acréixer per dret propi i en base a la proximitat de parentiu.
En el mateix sentit, F. CLEMENTE DE DIEGO, a Instituciones de Derecho civil español, tomo III, Imprenta de Juan
Pueyo, Madrid, 1932, pàg. 414 i 415. Igualment, SANTOS BRIZ diu que pròpiament el dret d'acréixer només té lloc en
la successió testada (Jaime SANTOS BRIZ, Derecho civil. Teoria y pràctica, Tomo VI, Editorial Revista de Derecho
Privado, Madrid, 1979, pàg. 413 i s.). „. '
- LACRUZ BERDEJO (José Luis LACRUZ BERDEJO, Francisco de Asís SANCHO REBULLIDA, Derecho de
Sucesiones 1. Parte general Sucesión voluntaria, segunda edición, Librería Bosch, Barcelona, 1976, Ob. cit., pàg. 72
i 73 o pàg, 90), que assenyala que si bé en la successió intestada també hi ha vtna/'eveníual vocación al todo, ésta nace
aquí de la necesidad de agotar cada orden y cada grupo de herederos" fins a poder passar al grau següent, de manera
que l"augment que es produeix en favor de les persones del mateix graü en la successió intestada no és més que una
conseqüència de l'aplicació de les regles generals en matèria de suçéessió intestada, segons les quals el parent més proper
exclou el més llunyà. ^/
- PUIG BRUTAU (José PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo V, vol. II, Bosch Casa Editorial,
Barcelona, 1977, pàg. 390 i s.) afirma que només impròpiament es pot parlar d'acreixement en la successió intestada.
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No obstant, aquest argument ha estat contestat per dues vies:
. primerament, assenyalant-se que el fonament de l'acreixement no és la voluntat del testador,
sinó la Llei1293.
-1, en segon lloc, afirmant l'existència d'una voluntat tàcita del causant en la successió intestada,
que és equiparable a la voluntat expressa pròpia de la testamentària i que pot donar lloc
igualment a una crida conjunta1294.
b.) La inexistència de solidaritat en la successió intestada, en la que hi ha tantes vocacions a
diferents quotes de l'herència com persones cridades a succeir, mentre que en la successió
testamentària hi ha una crida a la totalitat1295.

Ara bé, ALBALADEJO entén que en la successió intestada hi ha una delació solidària
en favor de tots els integrants del grup, la qual "genera un derecho de acrecer para todas y cada
una de las personas que forman parte del grupo en cuestión. Siendo la razón de que la ley llame
solidariamente (delación solidaria), la de que queriendo agotar cada grupo de parientes más
próximos, antes de pasar al otro, para conseguir tal objetivo no tiene más remedio que llamar

ja que assenyala que "el rasgo característico del genuino acrecimiento consiste en la solución del problema de si la
porción que ha quedado vacante ha de pasar a los coherederos o a los herederos intestados". En la successió intestada
la porció vacant no té altra possible destinació que la dels hereus intestats. Per això, el que es qualifica d'acreixement
no és sinó "la concentración de Menes hereditarios por desaparición de alguno de los llamados que estaba en el mismo
grado de parentesco con los que efectivamente entran en la sucesión".
- José Manuel LETE DEL RÍO (A José Luis ALBÁCAR LÓPEZ [director], Código civil Doctrina y jurisprudencia,
tomo III, 4a edición, Ed. Trivium SA, Madrid, 1995, al comentan a l'art. 981, pàg. 1441), parla no de dret d'acréixer, sinó
simplement d'acreixement, afirmant que el que es produeix és simplement "un aumento o expansión de la cuota o porción
hereditaria legal por aplicación del principio de la exclusión del pariente más remoto por el más próximo".

1293 En aquest sentit, GIANDOMENICO (Giovanni DI GIANDOMENICO, "Pondamente, applicazione e limiti
del diritto di accrescimento", uRivista di Diritto Civile, maggio-giugno 1991, pàg, 269 i 270), en contra, com hem vist,
de l'opinió majoritària dins la doctrina italiana, en base a la seva distinció entre "ratio" i "causa efficiente" de
l'acreixement, afirmant que aquesta última, tant en la successió testamentària com en la Ilegítima, és la llei, i que la
"ratio" ho és la presumible voluntat del causant: "Sipuò dunque affermare che la presumibile volontà del testatore (ma
anche del de cuius intestato) sia la ratio delia disciplina delí'accrescimento, nella successione testamentària ed in quella
legittima, ma ñon la sua causa efficiente. Questa, nell'una e nell'altra ipotesi si successione, è direítamente la legge ".

1294 Així, tot que no existeixi una voluntat declarada pel testador, aquesta la substitueix la Llei, que es limita
a recollir aquella presumible voluntat. Si el testador té tres fills, la Llei creu que ell hauria dit "Institueixo hereus els meus
tres fills", i, per tant, els crida de la mateixa manera que ho faria el testador, i de manera solidària. Estem davant d'una
conjunció "re et verbis" no d'origen voluntari, sinó d'origen legal, però fundada en la que es creu que és la voluntat del
testador, per la qual cosa és indubtable que ha de procedir l'acreixement. La crida no la fa el testador, sinó la Llei en el
Hoc del testador, tractant de situar-se en la seva posició. En aquest sentit, ROCA SASTRE, "El llamado derecho de
acrecer...." cit, pàg. 244 i 245, afirma, congruentment amb la seva fonamentació objectiva del dret d'acréixer, que aquest
té Hoc en la successió intestada, ja que en les crides legals existeix una conjunció assimilable a la conjunció testamentària
re et verbis". Assenyala ROCA SASTRE (Ob. cit., pàg. 244), que "No existe razón alguna, sino todo lo contrario, para

9"e en la sucesión intestada no pueda entrar en Junciones el derecho de acrecer, pues una vez se produzca la delación,
for llamamiento de la ley, a favor de varios herederos, se dan todos los supuestos para que el «ius adcrescendi» actúe.
El carácter objetivo que antes hemos atribuido al derecho de acrecer, demuestra que no hay por qué excluirlo en la
sucesión intestada. En cambio, de seguir lafundameníación subjetiva del derecho de acrecer, se caerá en el error de
negar aquí el derecho de acrecer, pues al fundar este derecho en la voluntad presunta del testador, resulta que en la
sucesión intestada no hay testador. Se dice que en la sucesión intestada no cabe hablar de un derecho de acrecer, sino
"e un «derecho de no decrecer»; pero esta idea la consideramos equivocada, puesto que, no existiendo, por la propia
esencia de la sucesión intestada, un llamamiento «in solidum», como en la conjunción «re taníum», no cabe hablar de
«erecho de no decrecer; esto, aparte de que aquí se trata siempre de un problema de incrementación de cuotas, y no
^disminución".

1295 GAZZARA, Contributto... cit.
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potencialmente al todo de la herencia a cualquier pariente del grupo más próximo, para que así
sea par a él entera (y no pase ni siquiera en parte a los más lejanos), si no hay más pariente que
él en ese grupo. Y llamar así es llamar con delación solidaria"1296.
c.) I també s'ha al·legat les diferències entre l'acreixement en la successió testada i el pretès
acreixement de la successió intestada: que en la successió intestada la premoriència de parents
del mateix grau no dóna lloc a una porció vacant, ja que la crida coincideix amb la mort del
causant, i que malgrat haver-hi hereus de la mateixa classe, l'acreixement pot tenir lloc de manera
diferent quan les seves quotes són diferents, com succeeix amb els germans de doble vincle1297,

No obstant, la premoriència produeix els mateixos efectes en la successió testada que en
la intestada, i en la successió testada també és possible l'acreixement entre els hereus amb quotes
desiguals. I, en aquest sentit, GUILARTE ZAPATERO1298 afirma que les mateixes
circumstàncies que aconsellen el reconeixement del dret d'acréixer en la successió testada
concorren també en la intestada1299.

1.3.- La solució a la llum del Codi de Successions: el diferent fonament de l'acreixement en
la successió intestada respecte a l'acreixement testamentan

Com s'ha dit, el Codi de Successions tracta de l'acreixement en l'herència intestada en seu
de successió intestada, al·ludint únicament al seu efecte incrementador de la quota hereditària,
però sense fer referència a la seva forma d'actuació, contràriament al que succeïa en el Pr. de
1955, en què l'art. 508, en seu d'acreixement, regulava específicament un pretès dret d'acréixer
entre hereus intestats.

És l'art. 327 CS el que conté la referència principal a l'acreixement entre hereus intestats
(l'art. 339.3 CS només conté una aplicació d'aquell règim general referida al cas en què esdevé
vacant la porció d'un dels nebots). I aquest art. 327 CS no preveu altra cosa que la regla d'acord
amb la qual no es pot passar a un grau ni a un ordre posterior mentre hi hagi algun parent d'un
ordre i grau anterior, de manera que, com a conseqüència obligada d'aquesta regla -i tret dels
casos en què procedeixi el dret de representació- la quota hereditària vacant dels parents que no
arribin a ser hereus acreixerà als altres parents del mateix grau. L'art. 327 CS fa referència a la

1296 En termes similars, LLEDÓ YAGÜE (Francisco LLEDÓ YAGÜE, Derecho de Sucesiones, vol. I,
Universidad de Deusto, Bilbao, 1992, pàg. 59), també afirma que hi ha delació solidària; Angela GAL VAN GALLEGOS,
"El destino de la herència repudiada", z. Revista de Derecho Privado, Octubre de 1995, pàg. 98, entén igualment que la
crida legal als hereus del mateix grau és "un llamamiento conjunto que da lugar a la denominada delación solidaría .
I MANRESA ( Ob. cit., pàg. 377 i 378) afirma que el fonament del dret d'acréixer és el mateix en la successió testada
que en la intestada: la crida a vàries persones conjuntament a un únic i mateix objecte "de modo que cada una de éstas
es llamada al objeto entero, y sólo por el concurso efectivo de las otras adquiere una parte".

1297 ESPÍN (Diego ESPÍN, Manual de Derecho civil español, vol. V, Editorial Revista de Derecho Privado,
Madrid, 1978, pàg. 115) assenyala que "La diferencia institucional entre el deseché de acrecer, propio del juego de ¡a

voluntad del testador en esta sucesión, y la expansión normal del llamamiento ae la ley a la sucesión intestada, cuando
existen varios llamados, se comprueba en el caso de llamamiento en cuotas distintas dentro de la misma clase. Asi, en
el llamamiento en favor de los hermanos, la cuota vacante si uno repudia la herenfia, corresponderá a los hermanos
de doble vínculo y de vínculo sencillo, en cuantía distinta, pues los primeros tomarán doble porción que éstos en W
porción vacante"'. /

1298 A Comentarios al Código civil... cit., pàg. 111. /'
1299 En aquest mateix sentit, VALVERDE (Ob. cit., pàg. 498) afirma la utilitat de l'admissió del dret d'acréixer

en la successió intestada, ja que ressol dubtes i dificultats que podrien sorgir.
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"successió graduum et ordinum", de la que l'acreixement entre hereus testamentaris del mateix
grau no n'és sinó una conseqüència. És la dita regla, i no una pretesa conjunció legal, el que
fonamenta l'acreixement intestat.

1.3.1.- Els precedents
L'art. 327 CS té el seu precedent en l'art. 6 LSI 1936 que també distingia segons si cap

o només alguns dels parents cridats arribaven a ser hereus. En el primer cas es cridava al grau
o ordre següent, i en el segon podia actuar l'acreixement1300. L'art. 480.1 Pr. 1955 va recollir la
mateixa regla que, amb alguna modificació a la que en altre lloc farem referència relativa a
l'anomenada "successió diferida"- va passar a la LSI 1987 (art. 7)1301, i posteriorment al Codi de
Successions. Per tant, l'acreixement entre hereus intestats sempre ha estat emmarcat dins la
"successió graduum et ordinum".

Ara bé, en el Pr. 1955 es va concedir una major substantivitat a l'acreixement entre hereus
intestats. Si bé, com acabem de dir, l'art. 480.2 l'emmarcava dins la "successió graduum et
ordinum", l'art. 508, en el capítol relatiu a l'acreixement, el dotava d'una regulació inspirada en
els mateixos principis que l'acreixement entre hereus testamentaris1302. Deia l'art. 508.1 Pr. 1955
que "Entre herederos intestados del mismo grado u orden de llamamientos tendrá lugar el
derecho de acrecer, salvo siempre el derecho de transmisión y el de representación sucesoria..."
Es reflexava sens dubte l'opinió del seu redactor -ROCA SASTRE- que, com s'ha dit
anteriorment, es mostrava partidari de l'assimilació entre l'acreixement testamentan i l'intestat,
en entendre que en les crides legals existia una conjunció legal equiparable a la conjunció
testamentària "re et verbis"1303. No obstant, el dit precepte no va passar a la Compilació de 1960,
que va eliminar del capítol relatiu al dret d'acréixer l'article dedicat a l'acreixement en
l'abintestat1304. Però l'omissió no implicava necessàriament un canvi de concepció en

1300 L'art. 6.2 LSI 1936 establia que "Quan siguin solament algun o alguns dels parents a qui correspongui la
successió els qui no arribin a ésser hereus o que per indignitat siguin apartats de l'herència, aquesta es deferirà a les
persones a qui hauria correspost si la repudiado o privació de l'herència hagués tingut lloc al temps de la primera
delació. En iots els altres casos els hereus restants incrementaran llur participació amb la part vacant per dret
d'acréixer.

1301 La LSI de 25 de maig de 1987 va establir en el seu art. 7.2 que "Si solament un o alguns dels cridats no
arribaren a ésser hereus, la quota hereditària que els hauria correspost acreixerà la dels altres parents del mateix grau,
llevat del dret de representació, si aquest fora aplicable". Ja no es contenia una norma tan rotunda com la de l'art. 6.2
LSI 1936.

1302 En els Pr. Oficials, l'art. 359.2 del Pr. d'apèndix de 1930, dins del capítol dedicat al dret d'acréixer entre
whereus, feia referència a l'acreixement en la successió intestada, a l'igual que l'art. 313.2 Av. 1931, i l'art. 372.2 del
°r. de 1952, que reproduïen el primer precepte. Deien aquells articles simplement que "En la sucesión intestada, ¡aparte
We quedare vacante acrecerá a sus coherederos".

1303 Deia ROCA SASTRE ("El llamado derecho de acrecer..." cit, pàg. 245), que "Lapropia esencia o modo
"e producirse los llamamientos intestados, hace que siempre exista conjunción, del tipo asimilable a la conjunción
^amentaría «re et verbis»".

1304 Ja des d'un primer moment el precepte es va suprimir per la Comisión General de Codificación, sense que
"'ROCA SASTRE en les seves "Suggerències", ni cap esmena al Projecte de Compilació presentat a les Corts, proposés
te¡ntroduir-lo.
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l'acreixement en la successió intestada1305, sinó que obeïa el fet que la Compilació de 1960 va
establir en l'art. 248.1 que "En matèria de successió intestada s'aplicaran les normes del Codi
civil, llevat de les regles contingudes en aquesta Compilació"™6.

Amb el Codi de Successions, que regula tota la matèria successòria, semblava lògic que
es tornes al sistema tradicional del Pr. de 1955. No obstant, i ja des d'un inici1307, es va optar per
mantenir el model de la Compilació, sense regular l'acreixement en la successió intestada dins
del capítol relatiu al dret d'acréixer, el que pot constituir un argument per a la no consideració de
l'acreixement intestat com un veritable acreixement.

1.3.2.- La "successió graduum et ordinum" com a fonament de l'acreixement intestat
Entenem, per tant, que s'ha de separar entre l'acreixement testamentan i l'acreixement en

la successió intestada, ateses les seves notables diferències:
- en l'acreixement en la successió intestada no hi ha una crida a la totalitat de l'objecte únic, sinó
que als hereus se'ls institueix en quotes diferents, quotes que podran ampliar-se;
- el seu fonament no es troba en la voluntat del testador, sinó en la Llei, que estableix la regla
"successió graduum et ordinum", art. 327 CS.
- no té lloc en el cas de premoriència, cas en què ja no es crida al premort1308;
- opera també en el cas d'indignitat del cridat.

Aquestes diferències ens fan veure que es tracta de dues institucions diferents. Estem
davant d'un acreixement en sentit ."ampli", però no existeix la crida solidària que caracteritza el
no decreixement (acreixement "propi"). Es pot produir un "increment" de la quota que només en
sentit ampli es qualifica com d'acreixement, i que es regirà, en allò que la seva naturalesa
permeti, per les normes de l'acreixement testamentar! en determinats casos, com per exemple
respecte a la forma d'actuació de l'acreixement.

Fent una comparació amb l'increment hereditari de l'art. 41 CS, es podria dir que
l'acreixement intestat es troba en una situació similar a la de la dita incrementado respecte a
l'acreixement per conjunció: no hi ha crida a la totalitat i el fonament no és voluntari sinó legal.
Ara bé, mentre, per influència de ROCA SASTRE, l'acreixement derivat del principi "nemo pro
parte" ha rebut la denominació diferenciada d'incrementació, l'acreixement derivat de la
"successió ordinum et graduum", també a conseqüència de l'opinió de ROCA SASTRE, ha

13031, en aquest sentit, PUIG-RÒCA (Fundamentos ...c/í., tom III, vol. 1, Barcelona, 1979, pàg. 117) admetien
el dret d'acréixer en la successió intestada sense donar massa explicacions, basant-se en la regulació del dret d'acréixer
en la Compilació, dins les disposicions comunes a la successió testada i la intestada, i assenyalant que l'acreixement es
basa en un mandat legal, la qual cosa fa prescindible que hi hagi crida conjunta. _

1306 per tant> tret d'aigunes disposicions especials establertes als arts.,,249 a 251 CDCC (respecte a la successió
intestada en cas d'adopció, l'usdefruit vidual abintestat i la successió de l'impúber, respectivament) regien a Catalunya
les normes del Codi civil.

//1307 Així, en el treball base el·laborat per PUIG FERRIOL, i malgrat que, com s'ha dit, aquest autor defensava
l'existència d'acreixement en la successió intestada, no es reintroduí una norma similar a l'art. 508 Pr. 1955.

/1308 En aquest sentit, diu ROCA SASTRE ("El llamado derecho de acrecer..." cit, pàg. 245), que "En la sucesión
intestada no cabe propiamente hablar de derecho de acrecer cpñ referencia al supuesto de premoriència de un heredero
al causante, puesto que, asi como en la herencia testada hay un llamamiento anterior formalizado, esto no puede
afirmarse en la sucesión intestada".
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mantingut la seva qualificació com a acreixement1309. En tots tres casos es donen uns efectes
comuns -que respecte a la incrementació han estat recollits a l'art. 41 CS remetent-se a l'art. 40.1
CS- però el seu fonament és diferent1310.

2.- ELS REQUISITS PER A L'ACTUACIÓ DE L'ACREIXEMENT EN LA SUCCESSIÓ
INTESTADA. EL DRET DE REPRESENTACIÓ COM A DELACIÓ PREFERENT A
L'ACREIXEMENT

Ja s'ha fet referència a la relació entre l'acreixement testamentan i l'intestat, les seves
similituds i diferències. Respecte als requisits perquè tingui lloc l'acreixement entre hereus
intestats, alguns seran comuns a totes dues successions, però d'altres seran específics de
l'acreixement intestat. Prenent com a punt de partida l'esquema utilitzat per a l'acreixement entre
hereus testamentaris, cal fer les següents matisacions.

a) Requisit essencial de l'acreixement testamentan és la crida conjunta, reflex de la voluntat del
testador favorable a l'acreixement. En la successió intestada no existeix lògicament aquesta
voluntat, per la qual cosa no és d'aplicació la teoria de les conjuncions, ja que la crida no la fa el
testador, sinó la Llei. Tot i que ROCA SASTRE parli d'una conjunció equiparable a la conjunció
testamentària "re et verbis", entenem que no procedeix la dita assimilació. No es pot parlar de
conjunció "verbis", donat que la Llei no fa clàusules ni oracions, i tampoc hi ha una conjunció
"re", perquè la Llei no fa una crida a la totalitat, sinó a una quota de l'herència que en
determinades circumstàncies podrà acréixer. I és que en rigor no es pot parlar de conjunció, que
d'acord amb els arts. 38 i 39 CS implica una crida voluntària, que no hi és en la successió
intestada. El concepte de crida conjunta es substitueix pel de crida a una sèrie de parents del
mateix grau i ordre, entre els quals l'acreixement no és una conseqüència de la conjunció, sinó
de la impossibilitat de passar al grau o ordre següent sense haver esgotat l'anterior.

b) L'obertura de la successió intestada pot coexistir amb alguna disposició per causa de mort
atorgada pel testador en codicil o en testament que valgui com a codicil (art. 125.4 CS). Ara bé,
l'obertura de la successió intestada és incompatible amb la prohibió de l'acreixement per part del
causant -ja que en aquest cas estaríem en realitat davant una crida testamentària a uns hereus
voluntaris designats d'acord amb les regles de la successió intestada-, així com amb el
nomenament d'un substitut vulgar per al cas que algun dels hereus intestats no arribi a ser-ho.

c) La vacant només es podrà produir per la falta d'algun hereu, i no per la no disposició, ja que,
òbviament, la Llei distribueix tota l'herència cridant a una sèrie de parents. De la relació entre els

1309 Ara bé, val a dir que ROCA SASTRE, a les seves notes d'adaptació al Derecho de Sucesiones de KIPP (vol.
I del tomo V), pàg. 63, parla del "derecho de acrecer o de incrementación en la sucesión intestada..."

1310 Cal assenyalar, no obstant, que dins la doctrina catalana comentadora del Codi de Sucessions existeix una
assimilació entre l'acreixement testamentan i l'intestat. Així, PUIG-ROCA, Institucions...II cit, pàg. 84, assenyalen que
en la successió intestada es produeix sempre el dret d'acréixer, "ja que la llei crida sempre conjuntament als hereus d'un
mateix grup". I MEZQUITA DEL CACHO (Comentarios al Código de Sucesiones cit., pàg. 135) també l'equipara, ja
lúe entén que l'acreixement, perquè pugui operar, no necessita un acte voluntari de disposició.
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arts. 327.1 i 327.2 CS es dedueix que la vacant idònia per donar lloc a l'acreixement ho és tant
la que té lloc quan el cridat "no arriba a ésser hereu per qualsevol causa" (art. 327.1 CS, de
manera paral·lela al que diu l'art. 38.1 CS), com també quan "és apartat de l'herència per
indignitat successòria" (art. 327.1 CS, de manera contrària a l'art. 39.2.fin CS, que diu que si la
disposició és nul·la -com és el cas de la indignitat- no hi ha acreixement).

I, per altra banda, cal tenir en compte que en el cas de premoriència no existeix ni vocació
hereditària, sinó que la Llei ja crida directament als altres parents del mateix grau o a l'estirp del
premort per dret de representació successòria.

Fetes aquestes matisacions a les regles dels arts. 38 i 39 CS, anem a assenyalar ja els
requisits per a la procedència de l'acreixement entre hereus intestats, quan es doni la dita situació
de vacant "personal" en l'herència:
lr.- El primer requisit és que algun dels hereus del mateix grau i ordre arribi a ser hereu, donat
que si no es cridaria al grau o a l'ordre següent. L'art. 327.2 CS diu expresament que per a
l'actuació de l'acreixement cal que "solament un o alguns dels cridats no arriben a ésser hereus",
mentre que si "cap dels parents més pròxims cridats per la llei no arriba a ésser hereu" (art.
327.1 CS), l'herència es defereix al grau següent.
2n.-1, en segon lloc, es requereix que la Llei no prevegi una delació preferent a l'acreixement.
Com s'ha vist en relació a l'acreixement entre hereus testamentaris, tenen preferència respecte a
l'acreixement el dret de transmissió i el dret de representació1311.
- Pel que fa al "ius transmissionis", que s'aplica al cas en què l'hereu té delació però mor sense
acceptar ni repudiar l'herència, no ofereix cap especialitat en relació a la successió intestada.
Així, si l'hereu intestat mor sense acceptar ni repudiar l'herència, "el dret a succeir mitjançant
la seva acceptació i el de repudiar són transmesos sempre als seus hereus" (art. 29.1 CS). Per
tant, l'art. 327.3 CS diu que "El que disposa aquest article s'entén sens perjudici del dret de
transmissió de l'herència deferida i no acceptada".
- En canvi, quan no hi ha delació, o aquesta s'ha exercit repudiant l'herència, no actua el dret de
transmissió,. En aquest cas, operarà en principi l'acreixement, tret que pugui operar alguna
institució que l'exclogui Aquesta institució és, d'acord amb l'art. 327.2 CS, el dret de
representació, pel qual "els descendents d'una persona premorta, declarada absent o indigna,
són cridats a ocupar el seu lloc" (art. 328.1 CS). Però, per altra banda, existiria la possibilitat que
es produís el que s'ha anomenat com a "vocació successiva"1312 o "successió", en base a la qual,
quan el cridat en la successió legal no arriba a ésser hereu per qualsevol causa, es torna a
"reproduir" la crida a la seva quota, com si aquell no hagués estat cridat, de manera que podria
quedar exclòs el dret d'acréixer. Així ho preveien, de manera limitada, la LSI 1936 (art. 6.2), i
el Pr. 1955 (art. 480.2), però no el Codi de Successions, de manera que, si no és procedent el dret
de representació, actuarà l'acreixement. í

71'
it

1311 L'art. 508.1 del Pr. de 1955 establia expressament aquesta preferència del dret de representació: "Entre
herederos intestados del mismo grado u orden de llamamientos tendrá lugar el derecho de acrecer, salvo siempre el
derecho de transmisión y el de representación sucesoria, así como de lojfíspuesto en los dos primeros párrafos del art.
481, y sin perjuicio de lo que preceptúa el párrafo 2° del art. f>0/l" <*

1312 Segons la terminología de WINDSCHEID (Bernardo WINDSCHEID, Diritto delle Pandette, traducció de
Cario FADDA i Paolo Emilio BENS A, volum III, Unione Tipografico-Éditrice Torinese, Torino, 1930, pàg. 232).
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En el present apartat es farà referència a aquestes dues institucions ("successió" i dret de
representació), que podrien excloure l'acreixement en la successió intestada. Respecte a la
primera ens farem ressò únicament del seu concepte i de la seva inadmissió pel Codi de
Successions, seguint la LSI 1987. Sí tractarem amb més detall de l'anàlisi del dret de
representació, que mentre en la successió testamentària es podia considerar com d'aplicació
excepcional, en la successió intestada tindrà molta més rellevància, de manera que en molts
supòsits evitarà l'acreixement. És per això que es farà un estudi especial d'aquesta institució,
posant atenció en els supòsits en què actuarà, donat que en aquests casos no procedirà
l'acreixement.

2.1.- La inadmissió de la "successió" en el Codi de Successions
Tot i que no s'admeti pel Codi de Successions, cal fer una breu referència a la "successió",

donat que era una institució que podia excloure l'acreixement, i venia contemplada a la LSI 1936
ialPr. 1955.

2.1.1.- Plantejament de la qüestió
Quan queda vacant la quota corresponent a algun dels hereus intestats, i d'acord amb la

regla segons la qual no es pot passar al grau o ordre següent sense haver esgotat l'anterior,
existirien dues possibilitats per a la seva atribució: l'acreixement en favor dels altres cohereus,
o reproduir la crida en el moment en què té lloc la vacant.

La "successió" significava, per tant, una nova vocació en favor d'aquelles persones que
en la primera havien quedar excloses per la crida en favor d'un parent de grau preferent que no
havia arribat a ésser hereu, el que podia excloure el dret d'acréixer, si bé no necessàriament. Una
sèrie d'exemples ens ajudaran a comprendre millor el sistema:
a) Si existien descendents i un d'ells repudiava, la "successió" determinava que si el repudiant
tenia a la vegada descendència, aquesta fos cridada en una nova delació.
b) En canvi, si repudiava un ascendent, donat que en la línia recta ascendent sempre prevalia el
principi de proximitat de grau, la nova delació donaria loc al mateix resultat que l'acreixement
en favor dels altres ascendents del mateix grau.
c) La forma d'actuació de la "successió" es veia quan es cridava al segon ordre, ascendents i
germans i fills de germans1313. Si per exemple sobrevivien al causant només el seu germà, el seu
pare i el seu avi patern, en la primera delació es cridava al germà i al pare. Aleshores, si el pare
era indigne o repudiava, la seva quota hereditària no la feia seva el germà per dret d'acréixer, sinó
que per via de "successió" es cridava a l'avi patern.

La "successió", ignorada pel Dret romà clàssic i reconeguda per Justinià1314, va tenir molt

1313 Vegeu BORRELL I SOLER, Dret civil vigent a Catalunya cit., pàg. 484 del vol. V-II.
1314 Institucions, III.2.7: "Placebat autem in eo gènere percipiendarum hereditatum successionem non esse, id

e$t ut, quamvis proximus, qui secundum ea, quae diximus, vocatur ad hereditatem, out spreverit hereditatem, aut
Qntequam adeat decesserit, nihilo magis legitimo iure sequentes admittantur. Quod itemm praetores, imperfecto iure
corrigentes, non in íotiimsine adminiculo relinquebat, sed ex cognatorum ordine eos vocabant, utpote agnationis iure
Us recluso. Sed nos, nihil deesse perfectissimo inri cupientes, nostra constituione, quam de iure patronatus humanitate
suggerente protulimus, sanximus, successionem in agnatorum hereditatibus non esse Us denegandam, quum satis
obsurdum erat, quod cognatis a praetore apertum est, hoc agnatis esse reclusum; amxime quum in onere quidem
hitelarum et primo grada deficiente sequens succedit, et, quod on onere obtinebat, non erat in lucro permissum ".
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poc ressò entre els autors del "ius commune"1315, però sí va ésser tinguda en compte entre els
Pandectistes, originant-se una diversitat d'opinions respecte a la preferència entre "successió" i
"acretio". Així, mentre alguns autors com SAVIGNY entenien que la part vacant sempre acreixia
als cohereus1316, altres com WINDSCHEID consideraven que els parents exclosos de la successió
en morir el causant per ésser més remots que altres podien ser cridats en una nova delació1317.

Entre els autors catalans de finals del segle XIX i començaments del XX tampoc no va
existir unanimitat. Així, mentre ELÍES-FERRATER1318 i els projectes privats d'apèndix1319 no
feien cap referència a la "successió", altres autors com BROCÁ-AMELL1320, BORRELL I
SOLER1321, i posteriorment ROCA SASTRE, sí l'admetien. Aquesta disparitat es va reflexar en
les diferents lleis i projectes d'apèndix i compilació

2.1.2.- El diferent tractament de la LSI 1936 i el Pr. 1955, respecte a la LSI 1987 i el CS
Així, mentre el Pr. d'apèndix de 1930 guardava silenci sobre la "successió"1322, la LSI de

1936 sí va establir la preferència de la "successió" sobre la "acretio", en l'art. 6.2, segons el qual
"Quan siguin solament algun o alguns dels parents a qui correspongui la successió els qui no
arribin a ésser hereus o que per indignitat siguin apartats de l'herència, aquesta es deferirà a

1315

1316

Així, per exemple, ni BELLONUS ni BARRY es plantejaven la col·lisió entre "acretio" i "successió".

SAVIGNY (M.F.C. DE SAVIGNY, Sistema del Derecho Romano actual, traducció de Jacinto MESÍA i
Manuel POLEY, 2a. ed., Tom VI, Centro Editorial de Góngora, Madrid, pàg. 398), quan algun dels parents cridats per
la Llei no arribava a ésser hereu, es plantejava ¿Qué debe hacerse entonces de la parte que les correspondía? De dos
maneras diferentes puede precederse aquí. Desde luego pueden atenerse a la partición regulada en la época de la
muerte y volver a aquella, en cuanto sea posible, las partes que quedan vacantes. Estas partes son devueltas entonces
a los coherederos por ius accrescendiy cuando no los hay a la successió ordinum graduum. Además pueden seguir una
marcha inversa; colocar la apertura de la sucesión en la época en que la parte quedó vacante y regular de nuevo la
sucesión abintestato. Colócase entonces en primera línea la successió ordinum o graduum y solo por vía de expediente
se apela al ius accrescendi. Según el principio fundamental establecido más arriba no debemos vacilar en emplear el
primer método, es decir, en considerar la época de la muerte como la época definitiva de la apertura de la sucesión,
aun cuando hechos posteriores hagan necesaria una partición suplementaria. En otros términos: cuando hay colisión
entre el ius accrescendiy la successió graduum, debe darse preferencia al primero".

1317 WINDSCHEID, Ob. cit., pàg. 232 a 235, especialment la nota (5) de la pàg. 234, on planteja la qüestió i
exposa els partidaris d'una i altra teoria. En aquest sentit, MAYNZ, Ob. cit., vol. III, pàg. 491: "El derecho de acrecer
vence siempre que los herederos restantes tienen un derecho superior al derecho del que quiere valerse de la
«successió», pero que, en el caso contrario, este último debe ser admitido á concurrir con los herederos restantes en el
lugar del que no ha llegado á ser heredero".

1318 En el seu Manual de Derecho civil vigente en Cataluña cit., pàg. 777 i ss.
1319L'art. 708 Pr. ROMANÍ-TRÍAS es remetia a l'art. 922 Ce; 1'art. 1186 Pr. PERMANYER-AYATS reproduïa

l'art. 1186 Ce. Els Pr. de l'ACADÈMIA i d'ALMEDA-TRÍAS tampoc no contenien cap norma especial al respecte.

1320 ̂  Instituciones del Derecho civil catalán vigente cit, tom II, pàg. 281;. "Cuando la persona á quien se
defiere originariamente la herencia no llega á adquirirla, la facultad de hacerlo pasa á aquel á quien dicha persona
excluía, siempre que los herederos restantes no ostenten un derecho superior al suyo".

1321 A. Dreí civil vigent a Catalunya cit., vol V-II, pàg. 513: "Quans'obre la successió intestada, es defereix a
les persones que, en aquell moment, resulten cridades per la llei; i, si algun dels hereus cridats no arriba a adquirir sa
porció, aquesta es defereix altra vegada". /f

1322 Tot i que un dels membres de la Comissió que va redactar,el'projecte d'apèndix de 1930 era BORRELL
SOLER, que com acabem de dir entenia que procedia la "successió", l'art. 359.2 Pr. 1930 anteriorment citat no feia cap
referència a la "successió", com tampoc l'art. 313.2 Avpr. 1931.
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