
de premoriència augmentava, en el cas de sobrevivencia disminueix.
b) Si s'ha atribuït un bé concret al legitiman en pagament de la Ilegítima per via de llegat, aquesta
atribució no es reduirà, sinó que el pagament de la Ilegítima correrá a carree de l'hereu.
c) El cas més dubtós és quan al legitimari se li paga la Ilegítima instituint-lo hereu juntament amb
altres persones no legitimaries. El pagament de la quota legitimaria del pretèrit correrà no
solament a càrrec dels legitimaris, sinó a càrrec de tots. D'igual manera que l'acreixement en la
quota vacant d'un legitimari aprofitava a tots els cohereus, l'aparició d'un nou legitimari
perjudica per igual a tots els cohereus, siguin o no legitimaris.
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CONCLUSIONS

la.- A la tradició romanista, el concepte d'acreixement no s'utilitzà únicament en relació a l'àmbit
successori, sinó que tenia aplicació en molt variades institucions, com per exemple en l'usdefruit,
en certs casos d'accessió, o en la copropietat d'un esclau, i se li donà el significat vulgar i genèric
d'augment o increment. No obstant, com va palesar la doctrina clàssica, l'acreixement tenia el seu
més propi àmbit d'actuació en el marc successori, dins del qual es construí l'única teoria general
de l'acreixement, la qual seria aplicable a la resta d'institucions, sempre d'acord amb les
característiques específiques de cadascuna. I així s'ha fet en el Dret vigent en el que, tot i
utilitzar-se el concepte d'acreixement en diverses institucions, el règim general s'ha construït en
relació a l'acreixement entre hereus testamentaris.

2a.~ El concepte d'acreixement no és unívoc, sinó que a partir d'una noció molt general com a
sinònim d'augment o increment d'una cosa o dret pot tenir diferent significat depenent de la
institució a la que s'apliqui. Es pot distingir entre un acreixement "ampli", com a institució
"instrumental" utilitzada per encabir-hi tots aquells casos en què té lloc un augment del dret que
no constitueixen una institució "autònoma" (com per exemple l'accessió), i un acreixement
"estricte", concepte que s'obté a partir de la regulació que de l'acreixement entre hereus
testamentaris es fa en el Codi de Successions (arts. 38 a 40 CS), i que es caracteritza per
l'existència d'una crida a la totalitat de l'objecte únic, fent-se les parts pel concurs (no
decreixement), la regulació del qual serà aplicable als casos de l'acreixement "ampli", en la
mesura que la naturalesa de cada situació ho permeti.

3a.- L'«acreixement successori» no constitueix una modalitat d'acreixement, sinó que és
simplement una denominació utilitzada per designar aquell acreixement ("estricte" o "ampli"),
que té lloc en els negocis jurídics per causa de mort.

PRIMERA PART

la.- A la tradició romanista existia un concepte ampli d'acreixement testamentan, podent-se
distingir entre un "dret de no decréixer", que implicava l'existència d'una crida a la totalitat de
l'objecte de manera que les parts no es feien sinó pel concurs dels cridats; un "dret d'acréixer",
caracteritzat per l'existència de parts; i un "dret d'acréixer supletori", que tenia lloc entre hereus
disjunts. Mentre en aquest darrer cas l'acreixement derivava de la Llei (principi "nemo pro
parte"), en els dos primers operava en virtut de la voluntat tàcita del testador (conjunció),
diferenciant-se en aquest sentit de la substitució vulgar recíproca, que tenia lloc en base a
l'expressa voluntat del testador.

2a.- El Codi de Successions ha concedit substantivitat pròpia a l'«increment hereditari» derivat
del principi "nemo pro parte" (art. 41 CS), i ha prescindit de la separació entre dret d'acréixer i
dret de no decréixer. L'acreixement es caracteritza per la crida a un únic objecte, de manera que
si s'institueix en parts diferents, estarem davant d'una substitució vulgar recíproca. L'acreixement
es distingeix de la substitució vulgar recíproca no en el seu caràcter tàcit (el testador pot concedir
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expressament el dret d'acréixer, art. 39.2.pr. CS, i la substitució vulgar pot ser expressa o tàcita,
art. 169.1 CS) sinó en què existeix una única crida a la totalitat de objecte, i no vàries crides a
objectes diferents. No obstant, la regulació del Codi de Successions apropa totes dues figures,
de manera que els efectes d'una i altra institució coincideixen en molts casos.

3 a.- En el dret d'acréixer hi ha quotes, ja que la seva existència és inherent al fet que hi hagi una
pluralitat de cridats. Si les quotes no es fan expressament pel testador, existeixen
"intel·lectualment" en el pensament del testador, com a conseqüència de la crida a varis subjectes.
Però les dites quotes no són d'institució, sinó de participació. Són les quotes de participació
"hipotètiques", que es dedueixen de la possible concurrència dels cridats, i que es distingeixen
de les quotes de participació "efectives", que resulten de l'efectiva concurrència dels instituïts.

4a.- L'acreixement testamentan es pot definir com l'increment comptable que, d'acord amb la
voluntat del testador, experimenta la quota de participació "efectiva" respecte a la quota de
participació "hipotètica", quan algun dels cridats simultàniament a un mateix objecte no arriba
a adquirir el seu dret.

5a.- L'acreixement testamentar! és pròpiament un no decreixement. La distinció entre
acreixement i no decreixement no es basa en l'existència o no d'una crida a la totalitat de l'objecte
-que sempre hi és-, sinó en la referència que es prengui respecte a la quota de participació
efectiva: si ho és la quota d'institució, donat que aquesta recau sobre la totalitat de l'objecte, mai
no hi haurà acreixement, sinó "no decreixement" o un "decreixement en menys"; en canvi, si la
referència és la quota de participació hipotètica, la falta d'algun dels cridats determinarà un
acreixement de la dita quota. Per tant, l'acreixement significa un augment de la quota de
participació efectiva respecte a la hipotètica.

6a.- Tot i que en els arts. 38 a 42 CS es parli de "dret d'acréixer", no s'utilitza l'expressió "dret"
en el sentit de "dret subjectiu" sinó, de manera poc tècnica, com a equivalent a benefici, ja que
l'acreixement no és un dret, sinó un resultat o un efecte. I cal tenir en compte que en ocasions
l'acreixement pot ser que ni tan sols sigui un "benefici", ja que el valor de les càrregues a què
hagi de fer front l'hereu que acreixi pot ser superior al valor dels béns que rebi en virtut de
l'acreixement.

7a.- El fonament de l'acreixement és la voluntat del testador, que pot manifestar-se implícitament
mitjançant la conjunció, o expressament, concedint el dret d'acréixer. La crida conjunta no és el
fonament de l'acreixement, sinó l'instrument del que es val el testador per expressar la seva
voluntat favorable a l'acreixement.

8a.- A falta de voluntat expressa del testador concedint o negant l'acreixement, la Llei conté una
sèrie de regles (art. 39 CS), que assenyalen quan s'entén que el testadbr ha volgut ó no
l'acreixement, basant-se en la fórmula dispositiva utilitzada: existència*o no de "conjunció",

9a.- A la tradició jurídica s'ha distingit tres modalitats de conjunció: la conjunció "re tantum",
que tenia lloc quan es cridava a vàries personas al mateix objecte en diferents clàusules; la
conjunció "re et verbis", que procedia, segons l'opinió de la mjtjdria de la doctrina, quan la crida
a la mateixa de la cosa es feia en la mateixa clàusula; i la conjunció "verbis tantum", que alguns
autors la restringien a la institució per parts iguals, d'altres entenien que existia també quan es
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cridava en la mateixa cláusula a parts separades de la mateixa cosa; i una minoria considerava
que també podia existir entre els cridats a coses diferents. Mentre en les conjuncions "re et
verbis" i "re tantum" es cridava a la totalitat d'un únic objecte, parlant-se en aquest sentit
d'acreixement, en la conjunció "verbis", a conseqüència de l'assenyalament de parts, es trencava
la idea d'objecte únic, discutint-se si podia donar lloc no a un "no decreixement", sinó a un "dret
d'acréixer", mostrant-se dividida la doctrina respecte a la qüestió. No es pot parlar de tendències
o opinions unitàries en èpoques i escoles, però sí es pot apreciar una evolució que reflexa un gir
de la tradició bartolista favorable a l'acreixement, a la Pandectística, contrària a la seva
procedència. Però, en tot cas, tractant-se d'hereus testamentaris, els conjunts "verbis tantum"
podien en darrera instància fer seva la porció vacant en virtut del principi "nemo pro parte".

10a.- El Codi de Successions conté un règim supletori -en el sentit que cedeix davant la voluntat
expressa del testador concedint o negant l'acreixement, manifestació que no és altra cosa que una
declaració autèntica de si existeix o no la crida a l'objecte únic que és l'essència de l'acreixement-
respecte a quan s'entén que hi ha crida conjunta, que es pot resumir dient que hi haurà conjunció
no tan sols en els casos de crida al mateix objecte sense assignació de parts (en la mateixa -
conjunció "re et verbis"- o en diferent clàusula -"re tantum"-), sinó també quan s'utilitzi
l'expressió per parts iguals o similars -fórmula que deixa de considerar-se conjunció "verbis" i
passa a ser conjunció "re ampliada"-. La conjunció "verbis" operarà quan s'hagi fet part separades
del mateix objecte, de manera que la identitat de clàusula -entesa clàusula com a oració en la que
hi ha un sol verb "exprés"- implicarà conjunció. S'ha ampliat, per tant, respecte al règim
tradicional, el concepte de conjunció, de manera que només no hi haurà conjunció en els casos
de "disjunció total", és a dir quan en diferents clàusules s'assignin als hereus porcions separades
de l'herència.

lla.- Entre hereus conjunts no existeix altra preferència que la que tenen els membres d'un
subgrup, preferència que no és sinó una conseqüència del fet que la institució com a grup fa
disminuir la quantia de la participació de cada subconjunt, en considerar-se el grup com un sol
divisor. En canvi, els conjunts units per una doble conjunció ("re et verbis"), no tenen cap
preferència sobre els altres, ja que tots ells estan cridats al mateix objecte.

12a.- L'actuació de l'acreixement requereix l'existència d'una disposició que, reunint els requisits
exigits per la Llei per a la seva eficàcia, no produeixi els efectes previstos o volguts pel testador
a conseqüència de circumstàncies que afecten no la disposició en sí mateixa, sinó l'instituït. Així
doncs, no tindrà lloc el dret d'acréixer si l'hereu no arriba a ser-ho per nul·litat o per revocació
de la institució, donat que en aquests casos la disposició s'entén com a no feta. No obstant, la
vacant podrà aprofitar als conjuntament cridats si la crida és solidària, no en virtut d'un
acreixement, sinó com a conseqüència de la forma com es fa la disposició.

13a.- La substitució vulgar té preferència sobre el dret d'acréixer, però no l'exclou, sinó que
únicament el posterga quan la crida al substitut és efectiva. La raó de la preferència de la
substitució es troba no tan sols en el caràcter exprés de la substitució en front el tàcit del dret
d'acréixer -el dret d'acréixer també pot ser exprés, i la substitució vulgar pot ser tàcita-, sinó en
la major especificat de la substitució, referida no a tots els hereus de manera recíproca, sinó
concretada en algun d'ells.
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14a.- El dret de representació és una institució propia de la successió intestada. No obstant, en
alguns casos concrets es permet la seva aplicació a la successió testamentaria: quan es crida
genèricament als fills del testador (art. 144 CS), i en la institució en favor dels parents (art. 145
CS). En aquests casos el dret dels "representants" serà preferent al dels cohereus conjunts.

15a.- Quan l'instituït mor sense haver acceptat ni repudiat l'herència, el "ius transmissionis" és
preferent sobre el dret d'acréixer. La raó és que el cridat que mor sense acceptar ni repudiar té un
dret -el "ius delationis"- que forma part del seu patrimoni i que per tant és susceptible de
transmissió als seus hereus, d'acord amb la regla general de l'art. 1.1 CS, Si hi ha varis
transmissaris, la porció no adquirida per algun d'ells no s'atribuirà als cohereus del transmitent,
sinó als cotransmissaris, a conseqüència del fet que la crida a cadascun d'ells es fa a la totalitat
de l'herència del causant, amb independència de si entre ells, respecte a l'herència del transmitent,
són cridats a parts separades i desiguals de l'herència. Tot i que en virtut de la manera com el
transmitent hagués fet la institució no procedís el dret d'acréixer entre els transmissaris respecte
a l'herència del transmitent, en relació a l'herència del causant sí hi haurà acreixement perquè
estan cridats "ex lege" de manera solidària, si bé, en el cas de concurrència, s'estarà a la
designació de parts feta pel transmitent.

16a.- Perquè tingui lloc l'acreixement, cal que almenys un dels hereus conjuntament cridats a
l'herència hagi arribat efectivament a ser-ho. Si no hi ha cap hereu conjunt efectiu, l'herència
anirà als altres hereus (als no instituïts conjuntament) en base al dret d'incrementació de l'article
41 CS. I, si cap dels hereus ha acceptat l'herència, s'obrirà la successió intestada. En aquest cas,
si coincideixen alguns dels hereus testamentaris i abintestat, podran adquirir la porció vacant que
abans no han volgut admetre, ja que el fet de repudiar l'herència testamentària no implica la
repudiació de la intestada (article 27.1 CS), si bé l'adquiriran no per acreixement sinó per
successió intestada.

17a.- L'acreixement opera de manera automàtica i irrenunciable, el que es justifica en la crida
inicial a la totalitat que el caracteritza. L'acceptació de la institució no ve referida a la quota de
participació "hipotètica", sinó a Inefectiva» -la que pugui resultar del concurs dels hereus
conjuntament cridats-, i l'acceptació ni pot ser parcial ni es pot revocar.

18a.- Tret que el testador disposi el contrari, els cohereus que acreixin assumiran les càrregues
imposades determinadament al cohereu que no arribi a ser-ho, excepte les que tinguin caràcter
personalíssim, el que pot implicar que l'acreixement no suposi un benefici patrimonial.
L'assumpció no es produeix perquè les càrregues vagin unides a una porció de l'herència, sinó
pel fet que la Llei presumeix que la voluntat del testador era la de la subsistència de les càrregues,
designant als hereus en favor dels quals té lloc l'acreixement "substituts en el compliment".

19a.- Quan es transmet una herència o quota d'ella, l'eventual dret d'acréixer del transmitent es
produirà en favor de qui hagin pactat les parts. En defecte de pacte, aprofitarà a l'adquirent,
d'acord amb el caràcter retroactiu de l'acreixement i la seva configuració no com l'adquisició
d'una nova quota, sinó com la concreció de l'objecte sobre el que recau l'única delació.

s
20a.- L'acreixement en els llegats descansa sobre algune's bases diferents a les de l'acreixement
hereditari, a conseqüència del seu caràcter singular/de manera que quan una mateixa cosa és
llegada simultània i separadament a diferents persones, podria ser factible l'atribució de la
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totalitat de la cosa (si es fungible), o del seu valor (si no ho es) a totes elles, entenent que no s'ha
volgut fer un únic llegat a diferents persones, sinó varis llegats idèntics a cadascuna d'elles
("multiplicatio"). No obstant, si de la interpretació de la voluntat del testador no es desprèn altra
cosa, la regla general és l'exclusió de la "multiplicatio", de manera que existeix un únic objecte
del que podran sorgir parts en cas de concurrència.

2la.- En el no previst específicament, s'aplica a l'acreixement entre legataris les mateixes regles
que a l'acreixement hereditari. No obstant, mentre la conjunció "re" donarà lloc a l'acreixement,
la conjunció "verbis" només implicarà solidaritat quan es facin parts separades d'una mateixa
cosa, però no quan es lleguin coses diferents, tret que consti -a conseqüència d'una prèvia
disposició unitària- que l'atribució de coses diferents no es fa a títol d'institució, sinó a títol de
partició.

22a.- Quan s'hagi fet conjuntament un llegat a vàries persones, i una d'elles mori sense haver-lo
acceptat ni repudiat, no es produirà en principi l'acreixement en favor dels col·legataris, sinó que
la seva porció passarà als hereus del col·legatari, els quals tindran la facultat de consolidar
l'adquisició o repudiar-la, existint en aquest cas un dret preferent d'acréixer entre ells. Si tots ells
repudien, es produirà l'acreixement en favor dels col·legataris.

23a.- A diferència de la Compilació, el Codi de Successions admet l'acreixement en el llegat de
diners, sempre que existeixi unitat d'objecte. En cas contrari (diversitat d'objecte) es produirà la
"multiplicatio".

24a.- En el llegat d'usdefruit, l'acreixement es pot produir una vegada ja s'ha adquirit el dret, el
que es justifica en el caràcter indivisible de l'usdefruit. La procedència de l'acreixement en favor
dels cousufructuaris, o l'atribució de la quota vacant al nu propietari (que l'adquiriria a títol
d'usufructuari, no produint-se una consolidació parcial sinó que passaria a ser un cousufructuari
més), dependrà de si existeix o no una crida conjunta. Malgrat que l'art. 304.4 CS negui la
conjunció si s'han "assenyalat parts", l'expressió s'ha d'intepretar d'acord amb l'art. 39 CS, de
manera que només s'exclourà l'acreixement en el cas de disjunció total.

25a.- En els llegats d'ús i habitació i d'aliments, el seu caràcter personal impedirà l'acreixement.
La titularitat individual que és inherent als dits drets exclou l'existència d'una pluralitat de
subjectes cridats al mateix dret que caracteritza l'acreixement.

26a.- L'acreixement entre legataris té caràcter "cum onere" i és renunciable. Contràriament al
que succeïa en el Projecte de 1955 -que distingia segons operés la conjunció "re tantum", cas en
què l'acreixement era forçós i "sine onere", o la conjunció "re et verbis" i "verbis tantum", en què
l'acreixement era voluntari i "cum onere"- el Codi de Successions ha unificat el règim dels
llegats, i ho ha fet de manera contrària a la que es correspon amb la naturalesa de l'acreixement,
que no és altra que un no decreixement derivat de la crida a la totalitat de l'únic objecte, establint
el caràcter "cum onere" i renunciable de l'acreixement. L'onerositat es justifica en la configuració
dels col·legataris que acreixen com a substituts en el compliment de la càrrega, i la renunciabilitat
es considera una excepció al règim general de l'acreixement, basada en la configuració del llegat
com una càrrega per al subjecte gravat, i en la no necessarietat de l'acreixement entre legataris.
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27a.- La donació "mortis causa", malgrat el seu caràcter de donació entre vius amb eficàcia "post
mortem", queda subjecta a les normes del dret d'acréixer entre legataris, fins i tot quan es tracti
d'una donació "mortis causa" amb transmissió immediata de la propietat feta sota condició
resolutoria de revocació o premoriència del donatari.

28a.- El Codi de Successions només contempla l'acreixement entre els fills instituïts hereus de
manera preventiva (art, 93.3 CS), a conseqüència del fet que la majoria d'heretaments s'atorguen
en favor d'una sola persona. No obstant, tot i que no es prevegi expressament i sempre segons
la naturalesa i característiques de cada modalitat d'heretament, es podrà produir un acreixement
si es compleixen els requisits per a la seva procedència (arts. 38 i 39 CS).

29a.- Existirà acreixement entre fiduciaris quan el fideïcomís s'hagi imposat unitàriament a tots
els cridats de manera conjunta. En canvi, quan el fideïcomís gravi separadament cada fiduciari,
la substitució vulgar tàcita que implica la substitució fideïcomissària impedirà l'acreixement entre
fiduciaris. Respecte als fideïcomissaris, davant la disjuntiva entre si la vacant d'un dels
fideïcomissaris ha d'aprofitar al fiduciari o als altres fideïcomissaris, el Codi de Succesions ha
concedit l'acreixement entre fideïcomissaris quan existeixi conjunció entre ells, d'acord amb les
regles generals

SEGONAPART

la.- Els cohereus, malgrat no ser conjunts, adquiriran la porció hereditària vacant en virtut de
l'increment hereditari recollit a l'art. 41 CS, que és la denominació donada a partir de la
Compilació al dret d'acréixer entre hereus disjunts, i que es fonamenta en la impossibilitat d'obrir
la successió intestada quan existeix un hereu testamentan efectiu. Per això, l'existència d'aquest
dret d'acréixer "supletori" o increment hereditari ha anat sempre lligada a la vigència del principi
"nemo pro parte", si bé durant la Segona República també es va admetre un acreixement sense
conjunció malgrat no regir l'esmentat principi, fonamentant-se en la presumpta voluntat del
testador.

2a.- La incrementació no s'aplica únicament als casos de vacant en què falta algun hereu (art. 41.1
C S), sinó a tot supòsit en què queda alguna part de l'herència sense destinatari efectiu, com
succeeix quan no s'ha disposat d'una quota hereditària (art. 41 .II CS), o la disposició és nul·la (art.
39.2.fin CS). Per tant, el requisit essencial de la incrementació és que, existint qualsevol porció
hereditària vacant, no hi hagi cap delació -d'origen voluntari o legal -preferent. Caldrà igualment
que almenys existeixi un hereu que hagi arribat efectivament a ser-ho.

3a.- En l'increment hereditari entre disjunts no hi ha una crida a la totalitat de l'herència (objecte
únic) com en el dret d'acréixer, sinó que se l'institueix en una quota d'slla (universalitat "parcial",
varis objectes). Per això, no es pot parlar de "no decreixement" del seu dret, però tampoc és una
nova delació com la substitució vulgar. Es tracta d'una ampliació de l'objecte d'institució (única
delació) que té lloc "ex lege", en virtut del principi "nemo pro parte4.

/4a.- El dret de l'hereu en cosa certa a fer seva la totalitat'de l'herència en el cas que no concorri
amb hereus universals no suposa un increment hereditari (art. 41.11 CS), sinó que implica que a
una institució particular se n'hi afegeix, per ministeri de la Llei, una d'universal, produint-se no
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una conversió, sinó una superposició de títols, hereu i prelegatari.

5a.- El legatari de part alíquota tindrà dret a l'increment hereditari quan, aplicant per analogia les
regles dels arts. 137 i 138 CS, tingui la consideració d'hereu, incrementant en tal cas com a hereu,
i no com a legatari de part alíquota.

6a.- El Codi de Successions, contràriament al que feia la Compilació, no regula l'eficàcia de la
clàusula d'acontentament imposada pel testador. El conflicte entre Llei (principi "nemo pro
parte") i voluntat del testador (clàusula d'acontentament) es pot intentar resoldre distingint varis
casos:
- si la clàusula d'acontentament s'imposa a l'únic hereu en cosa, o a tots els instituïts en cosa certa,
s'altera el règim de l'art. 138 CS, de manera que aquells no tindran la consideració d'hereus, sinó
de legataris, i l'herència s'atribuirà a l'hereu intestat, respectant-se la voluntat del testador i sense
contradir el principi "nemo pro parte", ja que els hereus intestats no concorren amb hereus
testamentaria, sinó amb legataris ;
- si l'hereu ho és en una quota d'herència, i la clàusula d'acontentament no afecta a tots els hereus,
es produirà un increment en favor dels hereus instituïts sense la clàusula;
- i si l'únic o tots els hereus en quotes de l'herència ho són amb la clàusula, existeix una crida
testamentària tàcita als hereus intestats, que no trenca el principi "nemo pro parte", ja que
aquests tenen la consideració d'hereus testamentaris designats de manera indirecta per remissió
a les regles de la successió intestada.

7a.- En la successió intestada també pot tenir lloc un acreixement "ampli", diferent del dret de
no decréixer o acreixement "estricte", que no deriva de la crida solidària a un únic objecte, sinó
que té el seu fonament en la "successió ordinum et graduum", i que no operarà quan actui el dret
de representació en favor de l'estirp del premort en les línies descendent i en la col·lateral
tractant-se de fills de germans que concorren amb germans, dret que procedeix no solament en
el cas de premoriència del representat, sinó també en el supòsit de mort simultània de
representant i representat, així com en el cas d'indignitat i en els de declaració de mort i
d'absència d'aquest.

8a.- En el Codi de Successions els nebots no succeeixen per estirps, sinó per caps, malgrat que
ho facin per dret de representació. En la línia col·lateral els nebots, a l'igual que els néts,
succeeixen sempre per dret de representació, encara que no concorrin amb els seus oncles, però
a diferència dels néts heretaran no per estirps sinó per caps. Això palesa que el dret de
representació no deriva de la pròpia naturalesa de les coses, sinó que és de creació legal. I la Llei
no solament determina com opera, sinó també els supòsits en què té lloc, que són molt variats
segons el sistema.

9a.- L'acreixement no té lloc entre tots els parents cridats a la successió intestada, sinó únicament
entre els del mateix ordre i grau. No es permet la concurrència de persones de diferents grups,
llevat que operi el dret de representació. Si falta alguna de les persones del grup cridat, no
s'acudirà a l'ordre posterior, ja que la crida no es fa a persones determinades, sinó que
simplement es redueix el nombre de persones integrants del grup.

10a.- Entre reservataris podrà operar l'acreixement d'acord amb les regles generals, variant la seva
forma d'actuació segons el reservista hagi determinat o no els reservataris. En el primer cas, quan
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el reservista hagi fet la disposició de manera conjunta en favor de varis reservataris, si falta algún
d'ells s'aplicarà el règim general de l'acreixement entre hereus o legataris, segons l'objecte
reservable sigui universal o singular. I si el reservista no ha exercit la seva facultat de distribució,
s'aplicarà el règim de la successió intestada, de manera que hi haurà acreixement només quan no
pugui actuar el dret de representació.

1 la.- La Ilegítima no consisteix en una nova forma de successió d'origen legal, una successió
"especial", sinó que es tracta d'una obligació imposada al causant que limita la seva facultat
dispositiva per causa de mort, i d'un correlatiu dret del legitiman a reclamar un determinat valor
patrimonial en cas d'incompliment d'aquella obligació. No s'atribueix als legitimaris una part de
l'herència directament per ministeri de la Llei, de manera que no es pot dir que la porció
legitimaria segueixi un camí (el marcat per la Llei) i la resta de l'herència en segueixi un altre
(l'assenyalat pel causant) funcionant com a dues successions independents, sinó que els
legitimaris podran rebre la seva Ilegítima pel mateix títol que les persones a les quals el causant
beneficïi "voluntàriament". La Ilegítima no és, en definitiva, una part separada de l'herència. En
conseqüència, la Ilegítima no atribueix un dret sobre una part de l'herència o sobre determinats
béns hereditaris, sinó que atorga només un dret a cada legitimari a demanar un cert valor
patrimonial quan no li hagi estat satisfeta la Ilegítima per alguna de les vies enumerades a l'art.
350 CS. No existeix un dret global dels legitimaris sobre la quarta part de l'actiu hereditari líquid,
sinó que aquesta quarta part és el límit màxim que poden assolir les reclamacions dels
legitimaris. Es tracta d'una Ilegítima individual, de manera que el concepte de Ilegítima global
(la quarta part) només s'ha d'utilitzar per calcular la Ilegítima individual.

12a.- La Llei entén que la desheretació, indignitat o repudiació del legitimari, és a dir, els casos
en què el legitimari no es mereix, no pot o no vol tenir la Ilegítima, han de suposar no un benefici
per als altres legitimaris, sinó un alliberament parcial de la càrrega imposada al testador. Per això,
no preveu en aquest cas que la part dels altres legitimaris "acreixi" (en sentit ampli),
"acreixement" que només té lloc en el cas de premoriència, de manera que el legitimari premort
no farà part als efectes del càlcul de la Ilegítima individual dels altres legitimaris.

13a.- Si el legitimari mor dins els 15 anys següents a la mort del testador sense haver reclamat
la Ilegítima i sense haver-la renunciat, es transmet el seu dret a la Ilegítima als seus hereus, ja que
es tracta d'un dret de crèdit que forma part del patrimoni del legitimari.

14a.- Si juntament amb els legitimaris s'institueix hereu un estrany, la qualitat de legitimari no
confereix cap preferència en relació a l'acreixement, donat que la Ilegítima catalana no és una
"pars separata" de l'herència.

J
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