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INTRODUCCIÓ

1.- PRESENTACIÓ
El present treball té per objecte l'anàlisi de la institució de l'acreixemen^ quan opera en

l'àmbit successor!. Es tracta d'una matèria considerada tradicionalment com a dificultosa1,
qualificant-se-la, entre d'altres adjectius, com de "difficilem, ... obscur am, sed elegantem"2, i
d"'alta,&subtilis"3.

1.1.- Breu referència al contingut del treball
El concepte d'acreixement no és unívoc, sinó que s'utilitza en varis sentits. En la seva

accepció àmplia es fa referència genèrica a l'augment que en una situació de comunitat, ja
formada o en formació, experimenta, a conseqüència de la vacant d'algun dels cotitulars, la quota
dels altres. En aquest sentit, es parla d'acreixement tant en la crida conjunta feta a varis hereus,
com quan un dels copropietaris renuncia a la seva quota. Però si s'utilitza l'expressió en un sentit
estricte, el concepte d'acreixement es restringeix a aquells casos en què hi ha una crida solidària
a la totalitat de l'objecte únic, fent-se les parts pel concurs (arts. 38 a 40 i 42 CS).

El treball no s'ha restringit a l'estudi del dret d'acréixer "estricte" (acreixement derivat de
la crida solidària), ni tampoc s'analitzaran tots els supòsits d'acreixement en sentit "ampli". La
tesi té per objecte l'anàlisi dels casos en què té lloc un acreixement "ampli" dins l'àmbit del Dret
de Successions. Parlarem, doncs, d'acreixement "successori", no com a categoria amb
substantivitat pròpia sinó com un concepte instrumental que inclou les diferents modalitats
d'acreixement que es produeixen en el Dret de Successions:

L'acreixement "successori" presenta diferents variants segons la institució successòria a
la que s'apliqui. Pot tenir lloc tant en les disposicions voluntàries fetes pel testador, siguin a títol
d'herència (arts. 38-41 CS), llegat (art. 42.1-4 CS), fideïcomís (art. 42.5 CS) o donació per causa
de mort (art. 392 CS), com en les disposicions d'origen legal -Ilegítima (art. 376 CS), successió

1 Si bé alguns autors com MARICHALAR- MANRIQUE (Amalio MARICHALAR, Cayetano MANRIQUE,
Recitaciones del Derecho civil de España, Tomo III, Madrid, Hijos de Reus, editores, 1916, pàg. 727 i 728) assenyalaven
que la matèria era en sí mateixa "claray sencilla", i que el que la feia dificultosa era la pròpia doctrina: "Esta es una de
las materias que, siendo en sí sumamente clara y sencilla, se presenta como de las más difíciles en la ciencia,
debiéndose achacar la confusión que en ella se observa al empeño con que muchos de nuestros expositores han
procurado explicar el derecho patrio por el romano. La verdad es que todo lo que puede decirse acerca del derecho
de acrecer se reduce a una regla muy sencilla, cual es la que por repetidas veces dejamos consignada, diciendo que,
en materia de herencias libres, la voluntad del testador es la suprema ley, y que el primer criterio para interpretarla
es atender al modo de haberla consignado. Abrigamos la íntima convicción de que, siguiendo esta sencilla regla, podría
llegarse a determinar cuantos casos ocurrieran acerca del derecho de acrecer, de un modo más justificado y legal que
procediendo por todas las que constituyen la materia, y cuya aglomeración ha llegado a constituir la oscuridad que
dejamos indicada".

2 Antonius BELLONUS (1580/90-1640), De iure accrescendi Tractatus elaboratissimus, Venetiis, Apud
Nicolaum Pezzana, 1672, a la introducció del capítol primer, pàg. 1, diu que "Per difficilem, & per obscuram, sed
elegantem inris accrescendi materiam interpretaturus, universam disputationem, in decem capita distribuam..."

3 Antonius GOMEZIUS (1501-1562/72), Variae Resoluíiones luris Civilis, Communis, et Regii, Lugduni,
Sumptibus Petri Bruyset, & Sociorum, 1751, al cap. X, núm.l, pàg. 187, assenyala que "Ista est materia alta, & subtilis,
& de apicibus inris, quam intendo tractaré notabiliter, & resolutiva..."
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intestada (arts. 327.2 i 339.3 CS), reserva vidual (art. 511.3 Pr. 1955)-, Í també en les d'origen
paccionat -heretaments(art. 93.3 CS)-.

Cal matisar que, en relació a l'acreixement que es produeix entre hereus testamentaris,
regulat als arts, 38 a 41 CS, es distingeix entre el fonamentat en la crida conjunta (arts. 38 a 40
CS) i el basat en la Llei -en el principi "nemo pro parte"-, que s'anomena «increment hereditari»
(art. 41 CS). Aquestes dues modalitats d'acreixement, que tradicionalment han anat unides i en
ocasions fins i tot s'han confós4, es varen separar definitivament a partir del Projecte de 1955
(arts, 504 a 506 i 507), sistema seguit per la Compilació (arts. 265-266 i 267) i pel Codi de
Successions. Convé contraposar acreixement i incrementació.
a) L'acreixement es basa en la voluntat del testador, expressa (concedint el dret d'acréixer, art.
39.1.pr. CS), o implícita (instituint "conjuntament", arts. 38.1 i 39.1 CS). El testador disposa -
expressa o tàcitament- que la porció vacant per la "falta" d'algun dels instituïts vol que
s'atribueixi a algun dels altres als que crida simultàniament a la totalitat de l'únic objecte (crida
solidària), i té lloc tant entre els instituïts hereus com entre els cridats per un títol particular.
b) En canvi, l'increment hereditari -anomenat tradicionalment també acreixement amb diferents
apel·latius com "necessari", "especial", "forçós", "supletori", o "de segon grau"-, té lloc
exclusivament entre hereus testamentaris, pot operar també en els casos de no disposició d'una
part de l'herència, i es produeix sense o inclús contra la voluntat del testador, ja que el seu
fonament es troba en la Llei: la necessitat d'evitar l'obertura parcial de la successió intestada
contradint el principi "nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest", el que fa que,
existint hereus testamentaris "efectius", l'herència s'hagi de "repartir" forçosament entre ells,
donat que no poden concórrer amb hereus intestats. Per tant, els hereus, tot i que no siguin
"conjunts", també poden fer seva la porció vacant. Però això no implica que entre hereus
testamentaris l'acreixement sigui una institució supèrflua, ja que determina una preferència dels
"conjunts" envers els "disjunts". La incrementació té, doncs, caràcter subsidiari, en el sentit que
només actua quan no procedeix l'acreixement.

1.2.- L'estructura seguida
La gran varietat de supòsits d'acreixement permetria fer diferents classificacions.

Nosaltres hem optat per distingir no en funció dels títols successoris (acreixement entre hereus
-testamentaris, contractuals o intestats-, entre legataris, legitimaris, etc), sinó en base al fonament
de l'acreixement, segons aquest fonament es trobi en la voluntat del testador, o en la Llei. Per
això, després d'un capítol introductori, en el que es fa referència a l'acreixement en general, tant
al que té lloc en l'àmbit entre vius com en el "mortis causa", el treball s'ha dividit en dues parts:
a) La primera part tracta de l'acreixement fonamentat en la voluntat del testador. S'exposa en
primer lloc el règim de l'acreixement entre hereus testamentaris (arts. 38 a 40 CS), i després
s'aplica aquell règim, amb les especialitats pròpies de cada institució, al que té lloc en el llegat,
en el fideïcomís, i entre hereus contractuals. En tots aquests casos l'acreixement es produeix
d'acord amb la voluntat del testador, manifestada en una "crida conjunta" o en la concessió del
dret d'acréixer.

4 És el cas de l'art. 359.1 Pr. 1930, reproduït per l'art. 313.1 Av. 1931, i per l'art. 372 Av. 1952.
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b) I la segona part té per objecte l'anàlisi d'una varietat de supòsits d'acreixement que operen al
marge de la voluntat del testador, ja sigui perquè la crida la fa la Llei (successió intestada, reserva
vidual, Ilegítima) o perquè, existint una crida voluntària, els principis successoris s'imposen per
damunt de la voluntat del testador (increment hereditari).

1.3.- Una precisió terminológica
Pot sorprendre el fet que parlem d'"acreixement" i no de "dret d'acréixer", que és el

concepte utilitzat tant per la doctrina -clàssica ("iure accrescendi") i moderna- com pels textos
legals. El capítol IV del llibre I del CS que conté els arts. 38 a 42 CS es titula "El dret
d'acréixer", i en l'articulat s'utilitza més freqüentment l'expressió "dret d'acréixer" que la
d'«acreixement» quan es fa referència a la denominació de la institució5. Davant d'això, si
nosaltres parlem d'acreixement és per dues raons:
-la.- Perquè l'expressió "dret d'acréixer" s'identifica més amb l'acreixement en sentit estricte, i,
com hem dit, en aquest treball també tracterem de l'acreixement "ampli", fonamentat no en la
voluntat del testador sinó en la Llei;
-2a.-1 per la impropietat de l'expressió "dret d'acréixer", ja que no és un dret, sinó un resultat o
efecte que es produeix de manera automàtica quan concorren determinades circumstàncies. Per
això, som del parer que la paraula «acreixement» reflexa millor que «dret d'acréixer» la naturalesa
de la institució. No obstant, no s'ha rebutjat al llarg de la tesi la utilització de l'expressió «dret
d'acréixer» donat que és la que es fa servir en els textos legals.

I, per altra banda, com ja s'ha dit, l'acreixement fonamentat en el principi "nemo pro
parte" no es denomina acreixement, sinó "increment", denominació que utilitza també .el Codi
de Successions en relació a l'acreixement que té lloc en el llegat d'usdefruit (art. 304.4 CS), que
es caracteritza perquè l'«increment» té lloc una vegada s'ha produït l'adquisició.

2.- LA METODOLOGIA
El present treball té per objecte l'estudi de l'acreixement successori a la llum de la

regulació del Codi de Successions, per la qual cosa l'atenció preferent s'ha dedicat al règim
vigent. Per aquest motiu no s'ha dividit la tesi en una part històrica i una altra dedicada al Dret
vigent, sinó que el punt de partida és la normativa del Codi de Successions.

Ara bé, tampoc no s'ha prescindit de la referència històrica, sinó que la seva anàlisi és
obligada per una doble raó:
a) Per una banda, pel fet que el dret d'acréixer, com la majoria d'institucions successòries, s'ha
tractat amb profunditat per la doctrina clàssica, i en base a un règim regit pels mateixos principis
que els del Dret català vigent. Efectivament, el Codi de Successions segueix el Dret Romà, el
qual havia estat vigent a Catalunya fins a la publicació de la Compilació, amb un règim respecte

s Es parla de «dret d'acréixer» no solament dins la regulació general dels arts. 38 a 42 CS (38,1.fin, 38.3 fin.,
39.2.pr., 40.2, 40.3. 41.1, 42,1, 42.2.II.pr., 42.3), sinó també en preceptes que només al·ludeixen a l'acreixement, com
per exemple l'art. 203.1, respecte al fideïcomís, o l'art. 279.1 en relació a la quarta falcídia. S'utilitza l'expressió
«acreixement» en els arts. 38.2, 40.1 i 40.2.
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al dret d'acréixer que presentava moltes similituds amb l'actual6. Per això, la interpretació que
dels textos romans ha fet la doctrina clàssica es pot dir que no ha perdut actualitat.

b) Però és que, a més, les opinions de la doctrina clàssica constitueixen un element d'integració
i interpretació del Dret vigent, el que obliga, doncs, a analitzar-les. L'art. 1.2 CDCC estableix que
"Per tal d'interpretar i integrar aquesta Compilació i les altres normes hom prendrà en
consideració les lleis, els costums, la jurisprudència i la doctrina que constitueixen la tradició
jurídica catalana, d'acord amb els principis generals que inspiren l'ordenament jurídic de
Catalunya". Cal fer dues matisacions a aquest precepte:
-la.- En primer lloc, s'ha d'assenyalar què s'ha d'entendre per "tradició jurídica catalana"7. D'acord
amb l'art. 1.2 CDCC, a part de "les lleis, els costums i la jurisprudència", també en forma part
la "doctrina". Per tant, per tal d'interpretar i integrar les disposicions del Dret civil de Catalunya
s'han de tenir en compte les opinions dels autors, i concretament les d'aquells que han contribuït
a la formació del Dret català vigent8.1 han contribuït a formar el Dret civil català no solament els
autors catalans, sinó també els europeus que han "glossat" i "comentat" el Dret romà que fins a
la Compilació s'havia aplicat a Catalunya9, moltes de les opinions dels quals han estat citades pels
propis autors clàssics catalans10.

6 Respecte al Dret aplicat a Catalunya abans de l'aprovació de la Compilació, podeu veure, entre d'altres:
- Sobre la recepció del "ius commune" a Catalunya, Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, "La recepción del derecho común;
estado de la cuestión e hipótesis de trabajo", a El Dret Comú i Catalunya. Actes del Ilon. Simposi Internacional.
Barcelona, 31 de maig-1 de juny. Edició d'Aquilino Iglesia Ferreirós. Fundació Noguera, Barcelona, 1992, pàg. 213 a
330. També poden consultar-se les obres del mateix autor La creación del Derecho. Una historia del Derecho español,
fase. 2, Ed. Gráficas Signo, Barcelona, 1988, pàg. 376 a 378; i La creación del Derecho. Una historia de la formación
de un derecho estatal español, II, Ed. Signo, Barcelona, 1992, pàg. 94 a 101;
- Guillem Ma de BROCA, Historia del derecho de Cataluña especialmente del civil y exposición de las instituciones
del Derecho Civil del mismo territorio en relación con el Código Civil de España y la Jurisprudencia, Generalitat de
Catalunya, Departament de lustícia, Edició facsimilar, 1985;
- Joaquín de CAMPS Y ARBOIX, Historia del Derecho Catalán Moderno, Bosch, CasaEd., Barcelona, 1958, pàg. 122
a 139: "El Código Civil y Cataluña", respecte al Dret aplicat a Catalunya després de la publicació del Codi civil;.
- i Pablo SALVADOR CODERCH, "La Compilación y su historia. Los presupuestos políticos y culturales de la
Compilación del Derecho Civil de Cataluña", a La Compilación y su historia, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1985.

7 Podeu veure sobre la qüestió Pablo SALVADOR CODERCH, "El Derecho Civil de Cataluña. Comentario
al nuevo artículo 1,° de la Compilación catalana", a Pablo SALVADOR CODERCH, a La Compilación y su historia cit.,
pàg. 313 a 389, especialment les pàg. 370 i ss. També pot consultar-se Antoni MIRAMBELL i ABANCÓ, Pablo
SALVADOR CODERCH, al comentari a l'art. 1 CDCC (abans de la Reforma del 84) a. Comentarios al Código civil y
Compilaciones Parales, tomo XXVII, vol. 1°, EDERSA, Madrid, 1981, pàg, 7 a 145, especialment les pàg. 116 i ss., i
Pau SALVADOR CODERCH, a Ferran BADOSA COLL i altres, Comentaris a les reformes del Dret civil de Catalunya,
Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1987, comentari a l'art. 1 CDCC, pàg. 1 a 75, especialment les pàg. 55 i ss.

8 Així ho assenyala ROCA TRÍAS, qui diu que "...s'hi han d'entendre compresos tots aquells autors l'opinió
dels quals ha contribuït a formar el dret civil actual català" (a Lluís PUIG FERRIOL, Encarna ROCA TRÍAS,
Institucions del Dret civil de Catalunya, vol. 1, Tirant lo Blanch, València, 1993).

9 Així ho afirma SALVADOR CODERCH, a Comentarios al Código civil..cit., pàg. 125. I en aquest sentit,
Esther ARROYO IAMAYUELAS, L'estatut jurídic del curador en el Codi de Successions per causa de mort en el Dret
civil de Catalunya, tesi doctoral, Barcelona,1998, inèdita, pàg. 7, afirma que "la, «catalanitat» es refereix al contingut
de l'obra, no a la procedència geogràfica del jurista".

101 cal matisar que es consideren opinions doctrinals les contingudes en l'articulat dels diversos projectes privats
d'apèndix, i que assenyala BASSOLS I PARES (La col·lació en el dret civil de Catalunya, Generalitat de Catalunya,
Departament de Justícia, Barcelona, 1997, pàg. 93 i 94) que "A més, s'haurien de considerar incorporats a la tradició
jurídica catalana, com a cossos de doctrina independents, tots els projectes d'apèndix al CC, indicats abans, a partir
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-2a.- No obstant, aquesta idea de la tradició jurídica catalana com a element d'integració de les
lleis civils catalanes, entre elles el Codi de Successions, podria quedar en entredit en virtut del
Preàmbul del Codi de Successions (I, § 3), que diu que "Aquesta llei conté una normativa
autònoma, completa i global del dret successor: català. S'hi regulen, de manera sistemàtica i
ordenada, totes les institucions successòries vigents a Catalunya, per la qual cosa, per aplicació
de l'article primer de la Compilació, s'exclou l'aplicació directa o supletòria del Codi civil a
Catalunya..." Per tant, el precepte sembla excloure l'aplicació supletòria no tan sols del Codi
civil, com diu expressament (contradint doncs la DF 4a CDCC i l'art. 149.3 in fine CE), sinó
també de la tradició jurídica catalana com a element d'integració per omplir les llacunes de llei,
el que va contra l'esmentat art. 1.2 CDCC11. Nosaltres entenem que el Codi de Successions
únicament estableix una declaració d'intencions que palesa la voluntat de regular amb completesa
la matèria successòria, però que no té la virtualitat d'excloure l'aplicació de l'art. 1.2 i la DF 4a

CDCC, i l'art. 149.3 in fine CE. Aquesta posició permetrà acudir al Codi civil i a la tradició
jurídica catalana com a elements d'integració, però sempre que no es reveli que l'omissió és
conscient, ja que això suposaria no una llacuna que permet la integració, sinó una exclusió de la
institució12.

Així doncs, entenem que queda justificada la referència a la doctrina clàssica, i no
solament als autors catalans, sinó també als europeus, com BELLONUS. I cal tenir en compte
que, com hem dit, més que una evolució històrica de la institució del dret d'acréixer, el que es
farà serà assenyalar les opinions de la doctrina sobre els diferents problemes que es plantegen.

3.- LA BIBLIOGRAFIA UTILITZADA
El dret d'acréixer ha estat, com diem, un tema àmpliament estudiat per la doctrina

clàssica, ja mitjançant la "glossa" i els "comentaris" a les lleis romanes, com en els tractats, tant
de caire general com fins i tot monogràfic. Cal destacar l'obra d'Antonius BELLONUS De Iure

de la Memòria de Duran i Bas, inclosa, l'Avantprojecte de la Compilació de 1952, el Projecte de Compilació de la
Comissió de Juristes de 1955, repetidament al·ludit, i tota l'obra doctrinal elaborada en el I i el II Congrés Jurídic
Català, en el Congrés de Cultura Catalana, i en el Simposi de Dret Civil de Catalunya {XXV Anys de la Compilació)
celebrat als anys 1985-86, amb la finalitat de reunir material i auscular la realitat de la societat catalana d'avui per
dur a terme l'obra legislativa modernitzadora actualment en curs".

" Aquesta contradicció s'ha interpretat de diferents maneres per la doctrina. Mentre alguns autors com
ARROYO I AMAYUELAS (Ob. cit., pàg. 7) i BASSOLS I PARÉS (Ob. cit., pàg. 96) afirmen la inaplicació de la
tradició jurídica catalana i del Codi civil, respectivament, com a Dret supletori, d'altres, com per exemple ROCA TRÍAS
(a Lluís PUIG FERRIOL, Encarna ROCA TRÍAS, Institucions del Dret civil de Catalunya, Dret de Successions, volum
II, 4" edició, Tirant lo Blanch, Valencià, 1992, pàg. 133) semblen desvirtuar l'esmentada disposició del Preàmbul del Codi
de Successions en considerar aplicable la regulació que el Codi civil fa dels testaments militar i marítim.

12 D'acord amb aquesta idea, entenem que quan l'omissió es refereixi a una institució en general -com per
exemple els testaments militar, sacramental, o "parentum inter liberas"- és conscient i s'exclou per tant la possibilitat
d'integració. En canvi, si afecta a una qüestió puntual, hi ha més base per presumir que l'omissió és inconscient i que,
per tant, es pot intentar la integració, primerament aplicant l'analogia, la tradició jurídica catalana i els principis generals
del Dret català (autointegració), i en segona instància acudint al Codi civil i les altres lleis estatals civils (heterointegració,
en base a la DF 4" CDCC i art. 149.3 in fine CE). I cal tenir en compte que la normativa estatal només serà d'aplicació
quan no s'oposi ni a les disposicions del Dret civil de Catalunya, ni als principis generals que informen l'ordenament
jurídic català (DF 4a CDCC).
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accrescendi que tracta del dret d'acréixer exhaustivament i de manera monogràfica, examinant-lo
en totes les institucions, no solament successòries, en què pot tenir lloc, i assenyalant les opinions
dels juristes clàssics sobre cada qüestió en concret. L'obra de BELLONUS permet conèixer
l'opinió de la doctrina clàssica, i es prendrà com a punt de referència, de manera que en moltes
qüestions s'al·ludirà a l'estat de la qüestió en els autors clàssics en base a l'exposició de
BELLONUS13. No obstant, en els temes més polèmics, com per exemple en la transcendental
teoria de les conjuncions, es donarà un més ampli ventall d'opinions.

Els autors clàssics catalans no s'ocuparen de manera detallada de l'acreixement. Un
tractament general de la institució només es troba en el capítol XXII de l'obra de Jaume
CANCER Variorum Resolutionumu, en el qual, fent-se ressò de les opinions de la doctrina
clàssica més autoritzada tractà, sobretot dins l'àmbit successori, les diferents qüestions que es
podien plantejar des d'un punt de vista eminentment pràctic, és a dir, buscant la solució al
problema concret sense grans raonaments teòrics. Posteriorment, en el segle XVIII, un jurista de
l'escola de Cervera, Josep FINESTRES I DE MÓNS ALVO, va dedicar un capítol de la seva obra
Praehctïones Cervarienses15 a l'estudi de l'acreixement hereditari, amb una sistemàtica molt
diferent a la de CÀNCER, ja que per una banda donava molta més importància a l'argumentació,
i per altra banda els autors que citava -dins dels quals no es trobava CÀNCER- eren uns altres.

13 L'obra de BELLONUS, si bé és la més important, no és l'única que tracta de manera monogràfica el dret
d'acréixer. Assenyala GOING (Helmut GOING, Handbuch der quellen und literatur derneueren europuischen
privatrechtsgeschichte, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Múnchen, 1977, pàg. 389 i 390 la següent referència
bibliográfica sobre el dret d'acréixer dins la doctrina clàssica:
- GOVEANUS, Antonius (1505-1565), De iure adcrescendi líber, Tolosae 1545,1549,1554; Wormatiae 1611; cum alus
operibus auctoris: Lugduni 1562,1564,1599,1622; Janae 1596.
- DUARENUS, Franciscus (1509-1559): Heptaemeron sive de iure accrescendi libri dúo, Lugduni 1555, 1556;
Tractatus Venetiiss 1584 VIII I, 428-437 (inter Selectos Tractatus iuris varios de successione) Neostadii 1594; et in
operibus collectis.
- ROMULAEUS, Bartholomaeus (mort el 1588): Tractatus de materia iuris accrescendi, una cum Commentario in 1.
re coniuncti Dig. de legatis III (D.32,89), Ingolstadii 1569.
- DONELLUS, Hugo (1527-1591): Epístola de iure accrescendi, Lugduni Batavorum 1640.
- GENTILIS, Scipio (1563-1616) Tractatus de iure accrescendi, Altdorfii 1593,1669; Argentorati 1669,1699.
- PAPILLONIUS, Thomas (mort l'any 1596), De iure accrescendi libellus, Parisiis 1613, 1616; Lugduni Batavorum
1640,1660; OTTO, Theassaurus IV 766-788.
- CARDOSO, Emmanuel GOMES (1560/80-1620): Analyticus Tractatus de iure accrescendi, Ulyssipone ,1629.
-BELLONUS, Joannes Antonius (1580/90-1640): De iure accrescendi tractatus, Genevae 1628; Augustae Taurinorum
1637,1666; pars tertia posthuma, Augustae Taorinorum 1666; De iure accrescenndi Tractatus absolutissimus. Pars prima
(-tertia posthuma), Venetiis 1672.
- TUTIUS, Claudius (aprox. 1550-1617): Novae Repetitiones duae rubr. et 1. unicae Cod. quando non petentium partes
petentibus adcrescunt (C.6.10.1), 1. item praegnantis Dig. de poenis (D.48.19.3), Venetiis 1597.

Més bibliografía sobre el dret d'acréixer podeu veure a Manuel ALBALADEJO GARCÍA, "La delación
solidaria", Revista Jurídica de Catalunya, 1975, pàg. 479 a 482.

14 lacobus CANCERIUS, (1549-1629), Variarum Resolutionum Iuris Caesarei, Pontificn, et Municipalis
Principatus Cathaloniae, Barcinonae, 1594, obra que va merèixer els elogis de loannis Petrus FONT ANELLA (1576-
1640), Decisiones Sacri Regii Senatus Cathaloniae, Apud Germanum Nanty & soc,, Lugduni, 1668, Decisió 57, num.
8, pàg. 118), en tractar del dret d'acréixer en la successió intestada: "...utprobatur...noster CANC. qui plus alus sine
dubio cum utilitate, circa materiam iuris accrescendi laboravit...", Hoc on també es feia ressò de la citada obra de
BELLONUS. /l '

15 FINESTRES ET DE MONSALVO, Josephus, (1688-1777), Praelectiones Cervarienses sive Comentara
Academici adtitulumpandectarum De liberis, etpostumis, cui subjungitur. Diatriba De Postumis heredibus instituendis,
vel exheredandis, ed ad titulum de adquirenda, vel omittenda hereditate, Tom 1, Cervariae Lacetanorum: Typis
Academicis, per Josephum Barber, & Soc. An. Chr. MDCCL
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Fora de l'obra d'aquests dos autors clàssics, la resta de la doctrina només va fer una referència
incidental a l'acreixement en qüestions puntuals, però no de manera general. I cal assenyalar que
la influència de les dues obres citades en la doctrina catalana més moderna va ser ben diferent:
pràcticament nul·la la de FINESTRES, i importantísssima la de CÀNCER.

Els autors catalans del segles XIX i XX anteriors a la Compilació varen tractar molt
superficialment la qüestió. És significau que en la important obra de BROCA-AMELL,
Instituciones del Derecho civil catalán vigente, que, en tractar del dret d'acréixer, simplement
deien: "Disposiciones vigentes.- Lo están, sin variación alguna, las del derecho romano
justinianeo, por cuyo motivo y por no haber recaído decisiones del Tribunal Supremo sobre este
punto, no las detallamos"16. La resta d'autors, com per exemple FALGUERA, ELÍAS-
FERRATER, i BORRELL I SOLER, només es feien ressò del Dret Romà vigent a Catalunya i
d'algunes opinions doctrinals, però sense abordar amb detall els problemes que plantejava la
institució17. Davant d'aquesta escassetat d'aportacions és d'especial utilitat l'articulat dels
projectes privats d'apèndix al Codi civil que, a finals del segle XIX i XX, publicaren diversos
autors i institucions18. Aquests projectes, amb un pur valor doctrinal, mostraven una visió
concreta de la institució i una manera de donar solució a determinats problemes.

Tot això revela que, al contrari del que va succeir amb altres institucions, en què la
pràctica jurídica dels professionals catalans contribuí a modelar-les, en relació al dret d'acréixer
no se superà l'argumentació teòrica dels juristes del "ius commune", la qual era plenament
aplicable i actual.

A partir de la publicació de la Compilació, en l'àmbit català, el dret d'acréixer només ha
estat tractat en obres de caràcter general19.

16 Guillermo M. DE BROCA, Juan AMELL, Instituciones del Derecho civil catalán vigente, Imprenta
Barcelonesa, Barcelona, 1880, tom II, pàg. 410.

17 Només varen aparèixer algunes monografies sobre temes molt concrets.Així, podem citar el Dictamen, de
Joaquín ALMEDA Y ROIG, publicat a la RJC, tom 9,1903, pàg. 95 a 110, on tractava de l'acreixement entre els instituïts
per parts iguals, i el Dictamen de Joan de Déu TRÍAS I GIRÓ, "Inexistència del dret d'acréixer en el llegat «verbis
tantum», sots la fórmula per «parts iguals»", a Dictàmens de Don Joan de Déu Trias i Giró, Imprenta Casanovas,
Barcelona, 1923, pàg. 53 a 63, dedicat al mateix tema. També Joan MARTÍ I MIRALLES va tractar algunes de les
qüestions que el dret d'acréixer plantejava, en dos articles publicats a la Revista de Derecho Privado els anys 1925 i
1930: "Notas sobre el derecho de acrecer" (RDP, 1925, pàg. 369 a 383), i "El derecho de acrecer entre los llamados «ex
aequis portionibus»", (RDP n. 198,1930, pàg. 65 a 71).

18 Els Pr. de l'ACADEMA DE DERECHO DE BARCELONA (1896), el Pr. ROMANÍ-TRÍAS (1903), el Pr.
PERMANYER-AYATS (1915) i el Pr. ALMEDA-TRÍAS (sense data).

19 Així, s'ha tractat per ALBALADEJO en els Comentaris a la Compilació d'EDERSA, i per MEZQUITA DEL
CACHO en els Comentaris al Codi de Successions del Col·legi de Notaris, així com també en els manuals de Dret català
de PUIG FERRIOL i ROCA TRÍAS. Sí s'han elaborat monografies sobre el dret d'acréixer per juristes no catalans, entre
les que podem destacar, en la doctrina espanyola l'obra de BELTRAN DE HEREDIA El derecho de acrecer (Pablo
BELTRAN DE HEREDIA, El derecho de acrecer, Ed. Revista de Derecho privado, Madrid, 1956); i dins la doctrina
italiana les obres de SCOGNAMIGLIO (Renato SCOGNAMIGLIO, // diritto di accrescimento nelle successioni a causa
di marte, Milano, Dott. A. Giuffrè, Editore, 1953), i GAZZARA (Giacomo GAZZARA, Contributto aduna teoria
generalle delí'accrescimento, Dott. A. Giuffrè, Editore, Milano, 1956), que han dedicat especial atenció a la construcció
dogmàtica del dret d'acréixer -com s'ha fet en general per part dels autors italians-.
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PART INTRODUCTORIA

Com s'ha dit, el treball té per objecte l'estudi de l'acreixement quan es produeix l'àmbit
successor!, dividint-se en dues parts: una primera dedicada a l'acreixement que té el seu fonament
en la voluntat del testador, i una segona en què s'estudia l'acreixement quan opera al marge de
la dita voluntat.
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Capítol primer: ACREIXEMENT I
ACREIXEMENT "SUCCESSORI"

El Codi de Successions dedica el capítol quart del títol primer, arts. 38 a 42, a la regulació
del dret d'acréixer. Es parteix de l'acreixement que té lloc entre hereus testamentaris cridats
solidàriament (arts. 38 a 40 CS, en els que s'assenyalen els requisits i la forma d'actuació de
l'acreixement), però també es fa referència a l'«increment» que, en base al principi "nemo pro
parte testatus pro parte intestatus decedere potest" es produeix entre hereus "disjunts" o respecte
a la porció hereditària de la qual no s'ha disposat (art. 41 CS), i a l'acreixement entre legataris i
fídeïcomissaris (art. 42.1-4 CS, al que es remet l'art. 392 CS en relació a l'acreixement en la
donació "mortis causa", i 42.5 CS, respectivament). Tanmateix, en altres preceptes dispersos del
Codi de Successions, i respecte a concretes institucions successòries, també es fa referència a
l'acreixement: art. 93.3 CS (heretament preventiu), art. 163.1 CS (béns disposats per a sufragis
o obres pies), art. 304.4 CS («increment» en el llegat d'usdefruit), arts. 327.2 i 339.3 CS
(successió intestada) i art. 376.2 CS, refusant-lo per als legitimaris.

Igualment, fora de l'àmbit successor!, també respecte a algunes institucions s'al·ludeix,
legal o doctrinalment, a la producció d'un acreixement quan es donen determinades
circumstàncies, com per exemple en la donació (art. 637 Ce), usdefruit (art. 521 Ce), copropietat
(art. 395 Ce) o dret de cens vitalici (art. 30.3 LC), entre d'altres.

Existeixen, com es veurà, notables diferències entre alguns dels supòsits apuntats, però
tots ells s'han qualificat, més o menys tècnicament i amb major o menor unanimitat dins la
doctrina, com a casos d'acreixement. Efectivament, a partir de la idea inicial de l'acreixement
com aquell "augment" que té lloc per la no adquisició d'algun dels cridats (comunitat en
formació) -i que per tant es podria produir en qualsevol dels títols adquisitius enumerats a l'art
609 Cc-,el concepte d'acreixement s'ha utilitzat per la Llei i per la doctrina en un doble sentit:
per una banda, restringint-lo als títols successoris (als que alguns autors afegeixen també la
donació), com a títols adquisitius idonis per poder donar lloc a una vacant en la comunitat en
formació; però, per altra, també estenent-lo a comunitats ja formades, en què el pretès
acreixement té lloc a conseqüència de l'especial naturalesa del dret respecte al que es produeix
la vacant, com per exemple en l'usdefruit, de manera que l'única coincidència es trobaria en la
idea d'augment del dret.

En aquest capítol introductori pretenem fer una aproximació al concepte d'acreixement.
tn els successius apartats es palesarà primerament que la «imprecisió» i «amplitud» del concepte
d acreixement no és exclusiva del Dret vigent, sinó que també s'ha donat al llarg de l'evolució
històrica de la institució, en la que, tot i dedicar-se una atenció destacada a l'acreixement
successori", i especialment a l'acreixement testamentan per conjunció, s'ha tractat també de
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l'acreixement en d'altres institucions successòries, en els negocis jurídics entre vius, i en les
vacants produïdes quan ja hi ha hagut adquisició -per negoci entre vius o per causa de mort- i per
tant la comunitat jaha estat formada. En segon lloc, i ja d'acord amb el Dret vigent, es farà una
breu referència als casos en què s'afirma que té lloc un "acreixement", amb la finalitat de, una
vegada apreciats el seus requisits i forma d'actuació, plantejar la qüestió de la unitat o diversitat
de la institució; és a dir, caldrà determinar si es pot donar un concepte unitari d'acreixement,
aplicable a tots els àmbits i a tots els casos en què es produeix un augment en el dret, o si s'haurà
de fer alguna separació a conseqüència de les notòries diferències entre els dits supòsits.
Arribarem a la conclusió que s'ha de distingir entre un acreixement "estricte" o "no
decreixement", derivat de la crida solidària, i un acreixement "ampli" com a simple increment
del dret, distinció que serà independent de l'àmbit en què es produeixi l'acreixement, si bé tindrà
el seu escenari més idoni en el marc successori. Finalment, se centrarà l'objecte del treball en
l'acreixement "successori", concepte purament instrumental que no designa una categoria especial
d'acreixement amb unes característiques pròpies, sinó que utilitzarem per designar l'acreixement
-sigui "estricte" o "ampli"- que té lloc en els negocis jurídics per causa de mort.

1.- L'EXPOSICIÓ DE L'ACREIXEMENT A LA TRADICIÓ JURÍDICA
En aquest apartat es constatarà com a la tradició jurídica l'acreixement no s'ha limitat a

l'àmbit successori, sinó que també s'ha aplicat als actes entre vius, i tant a les comunitas en
formació com a les ja formades, i inclús a situacions no de comunitat. Fins i tot alguns autors
entenien que l'origen de la institució no es trobava en el marc successor!22. Ara bé, també es
palesarà que les construccions doctrinals -clàssiques i modernes- i la regulació legal del dret
d'acréixer s'ha fet prenent com a base l'acreixement successori i, més concretament, el que tenia
lloc en virtut de la conjunció de crides, de manera que tota la resta d'acreixements no han estat
sinó "aplicacions" d'aquell.

1.1.- La pluralitat de supòsits de fet que donaven lloc a l'acreixement en el Dret Romà
En el Dret Romà, on la preocupació estava en buscar la solució al cas concret, no es va

construir cap teoria general de l'acreixement23. Per tant, no podia haver-hi una regulació general

22 Efectivament, d'acord amb l'exposició de ROBBE (UBALDO ROBBE, // diritto di accrescimenío e la
sostituzione vulgare nel diritto romano clàssica, Dott. A. Giuffrè, Editare, Milano, 1953, pàg. 62 a 66) el dret d'acréixer
es remonta als primers moments de la història jurídica romana, concretament al moment de l'origen de la propietat
privada. Va sorgir lligat a la propietat quintaria, propietat inalienable que s'havia de transferir forçosament de pares a
fills. Quan un dels copartícips de la "communio" en l'edifici i l'heretat per qualsevol causa no prenia la seva part, les altres
quotes, espontània, natural i necessàriament acreixien, de manera que passaven a abastar la totalitat de l'edifici i heretat
per tal de conservar la unitat, la independència i l'existència objectiva, material i jurídica d'edifici i finca. Per tant, l'origen
del dret d'acréixer anava lligat a les característiques de la primitiva propietat privada romana: les seves peculiars
limitacions físiques externes i la seva elasticitat i caràcter absorbent (ROBBE, Ob. cit, pàg. 65. Vegeu pàg. 59 a 66).

23 Assenyala PUGLIESE (Giovanni PUGLIESE a veu "accrescimento", a Enciclopèdia del Diritto I, Giuffrè
Editore, Várese, 1958, pàg. 313) que a l'època romana no existia un substantiu equivalent a "acreixement", sinó que per
referir-se a aquest fenomen s'utilitzava el verb "adcrescere" i l'expressió "ius adcrescendi", veus que tenien tant
connotacions objectives -la regla que donava lloc a l'acreixement-, com subjectives - el dret del cohereu o col·legatari
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de l'acreixement, sinó únicament previsions respecte a supòsits de fet i institucions concretes. I
aquestes previsions no es limitaven a l'esfera successòria, sinó que tenien un àmbit general, de
manera que l'acreixement es produïa tant respecte a les situacions de comunitat, ja formada o en
formació, i, dins d'aquesta, tans als actes entre vius com en els "mortis causa", com als casos de
simple augment del dret propi. Així, l'acreixement tenia lloc en els títols successoris -i no
solament en la successió testada sinó també en la intestada24- i en supòsits tan diversos com
l'usdefruit25 -respecte al qual es parlava d'acreixement en el sentit d'augment de la propietat quan
s'extingia l'usdefruit i es consolidava en la nua propietat26-; en certs casos d'accessió, per referir-
se a l'augment físic d'una cosa quan se n'hi afegia una altra, formant ambdues jurídicament una
cosa sola, com eren els casos d'al·luvió27, formació d'ïlles en un riu28, o qualsevol altre augment
físic d'una cosa29; i fins i tot en relació a la quota de copropietat d'un esclau, de manera que quan
es perdia aquesta quota pel titular que havia efectuat per ell la manumissió civil, era adquirida
automàticament pels altres copropietaris que no l'havien fet30.

Per tant, en el Dret Romà el dret d'acréixer ni estava limitat a l'àmbit successor! ni exigia
un dels requisits característics de l'acreixement successor!: la crida conjunta.

1.2.- L'exposició del dret d'acréixer segons els autors del "ius commune"
El sistema de treball que utilitzaven la majoria d'autors del "ius commune" no era propici

per a una construcció unitària de l'acreixement. Per una banda, l'intent de creació d'una teoria

a la quota vacant. Així, per exemple, a Digest 7.2.1.4 es deia que "ídem lulianus libro trigésimo quinto Digestorum
scripsit, si duobus heredibus institutis deducía usufructo proprietas legetur, ius accrescendi heredes non haber e; nam
videri usumfructum constitutum, non per concursum divisum"; i aDigest 37.1.6. pr. s'establia que "Sed quum patrono
quidemcontra tabulas certae partis bonorum possessionem Praetor polliceatur, scripto autem heredi secundum tabulas
alterius partís, convenit, nonesse ius accrescendi; igitur non pétente scripto secundum tabulas, alterius quoque partís
nominatim patrono possessionem pollicetur, quum ceteri, quibus accrescendi ius est, semel debent agnoscere bonorum
possessionem").

24 Respecte a l'acreixement en la successió intestada, vegeu ROBBE, Ob. cit., pàg. 133 a 168.
25 Existia un títol del Digest, el segon del llibre 7è, dedicat al dret d'acréixer en l'usdefruit: "De usufructo

accrescendi".

"Digest 13.7.18.1: "Si nuda proprietas pignori data sit, ususfructus, qui postea accreverií, pignori erit; eadem
causa est alluvionis"; Digest 21.1.31.3: "Sed et si forte ususfructus propietari accreverit, indubitate hic quoque
restituetur". Per tant, es qualificava com a acreixement el que actualment es considera com el seu efecte contrari quan
queda vacant la quota d'algun dels cousufructuaris: la consolidació en favor del nu propietari.

27 D. 19.1.13.14: "Si Titiusfundum, in quo nonaginta iugera erant, vendiderit, et in lege emtionis dictum est,
infundo centum esse iugera, et, antequam modus manifestetur, decem iugera alluvione accreverint, placet mihi Neratii
sententia existimantis, ut, si quidem sciens vemdidit, ex emto actio competat adversus eum, quamvis decem iugera
accreverint, quia dolo fecit, nec dolus purgatur; su vero ignorans vendidit, ex emto actionem non competeré".

28 D. 41,1.30. pr.: "Ergo si ínsula accreverit fundo meo, et inferiorem paríem fundi vendidero, ad cuius frontem
ínsula non respicit, nihil ex ea ínsula pertinebit ademtorem; eadem ex causa, quae nec ab initio quidem eiusfieret, si
iam tune, qitum ínsula nasceretur, eiusdempartís dominusfuisset".

29 Digest 12.4.12: "Quum quis mortis causa donationem, quum convaluisset donator, condicit, fructus quoque
donatarum rerum, etpartus, et quod accrevit rei donatae, repeterepotest".

30 Ulpiano, Regulae 1.18: "Communem servum unus ex dominis manumitiendo portem suam amiítit, eaque
adcrescit socio, máxime si eo modo manumiserit, quo sipropriïim haber et, civem Romanum factorus esset, nam si inter
amicos eum manumiserit, plerisque placet eum nihil egisse"; Paulo, Sententias 4.12.1: "Servum communem unus ex
dominis manumitiendo Latinum faceré non potest, nec magis quam civem Romanum, cuius portio eo casu, quo, si
proprius esset, adciviiatem Romanamperveniret, socio adcrescit"; vegeu ROBBE, Ob. cit., pàg. 79 i ss.
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general era impensable en els autors que analitzaven les Lleis romanes de manera concreta i
separada, com per exemple CUJACIUS31. I, per altra, els autors que el·laboraren tractats
generals, estaven limitats per la branca del Dret respecte a la que treballaven, de manera que, per
exemple, els que tractaven del dret d'acréixer estaven limitats per l'esfera successòria, que era
l'escenari dins del qual s'abordava usualment. Així, l'estudi de l'acreixement no acostumava a
ésser sinó una part del tractat general sobre una matèria més àmplia (la successió testamentària
o intestada32, el fideïcomís33, o els contractes34, per exemple), o sobre les institucions civils en
general35, però no s'estudiava com a institució separada.

1.2.1.- La pretensió de construcció d'una teoria general de l'acreixement per part
d'Antonius BELLONUS, com a excepció a la visió separada que de la institució tenien la
majoria d'autors del "ius commune"

Per tant, una visió unitària de l'acreixement s'havia de fer en una monografia dedicada
específicament al seu estudi. I així ho va fer en el segle XVII BELLONUS, amb la seva obra
De iure accrescendi, que possiblement és la monografia més completa que s'ha escrit sobre el
dret d'acréixer. Obra extensíssima, dividida en tres toms, feia referència minuciosa a tots els
problemes o qüestions que l'acreixement podia plantejar, citant la doctrina clàssica més
autoritzada. I ho pretenia fer partint d'un plantejament general de l'acreixement, com es desprenia
del concepte que donava i de la classificació que feia de les diverses modalitats d'acreixement,
així com dels variats supòsits que analitzava36. No obstant, tot i que formalment BELLONUS

31 lacobus CUIACIUS (1522-1590), Opera adParisiensem Fabrotianam Editionem Diligentissime Exacta In
Tomus XI Distributa, donava diferents conceptes d'acreixement segons la institució a la que s'aplicava. Així, per exemple,
respecte a l'usdefruit definia el dret d'acréixer com "lus retinendae vel nasciscendae partins eius, qui non concurritvel
concurrere desiit" (Al seu comentari al tit. II del Llibre VII, "De usufructo adcrescendo", a Opera, tomus primus,
Venetiis, 1758, pàg. 650). I respecte a la donació, al comentari a les Institucions de Justinià, Lib. II, cap. VII, pàg. 919,
el definia com "Jus adcrescendi est ius auserendae partis, quae a socio contemnitur, vel repudiatur" (tom VIII, Mutinae,
1780).

32 Podem citar a títol d'exemple l'obra de Michael CRASSUS (1541-1595) Tractatits de successione tam ex
testamento quam ab intestato, et aliarum ultimarum voluntantm, Lugduni, Expensis Petri Landri, 1584, en la qual hi ha
un capítol dedicat al "ius accrescendi" (pàg. 223 a 238).

33 Així, per exemple, Antonius PEREGRINUS (1530-1616), De fideicomissis praesertim universalibus,
Augustae Taurinorum, Apud loannem Dominicum Tarinum, MDCX, qui dedica la seva obra a l'estudi dels fideicomisos,
i en un dels seus capítols (l'art. 9, fol. 46 i 47), tracta del dret d'acréixer, bàsicament en relació als fideicomisos, però
també es contenen algunes qüestions de caràcter general, com per exemple el concepte de les diferents classes de
conjunció.

34 En aquest sentit, ROMUSSIUS (segle XVIII), en el seu tractat sobre la permuta (Gasparus Dominicus
ROMUSSIUS, Tractatus de rerum permutatione, pars tertia, Parmae, ex typographia fratrum borsi, 1769) dedicava un
capítol a analitzar si tenia lloc el dret d'acréixer en la permuta (cap. 23, pàg. 37).

35 Així, Jacobus CAIMUS (1609-1679) dedicava un capítol de la seva obra Lucubrationes Variae (Editio
Secunda, 1685, Typis lacobi de Cadorinis, Venetae, cap. II, pàg. 409 a 479), a l'estudi del dret dacréixer, definint-lo de
manera genèrica dient que: "lus retinendae, nanciscendae portionis, altero norticoncurrente, vel deficiente contingens"
(cap. 2,-núm. 12, pàg. 416).

36 En el capítol 6 analitzava els casos en què tenia lloc el "ius accrescendi", palesant-se que feia referència a
tots els àmbits, successor! o no. Enumerem l'enunciat de les 58 "quaestiones" en què estava dividit el capítol, per tal de
palesar la diversitat del supòsits estudiats i l'exhaustivitat de l'obra de BELLONUS:
- An ius accrescendi locum habeat in haereditatibus, quaest, 1
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-An ius accrescendi locum habeat in bonorum possessionibus, quaest.2
- An ius accrescendi locum habeat in successionibus singularibus, quaest.3
-An ius accrescendi locum habeat in Falcidia, quaest. 4
. An ius accrescendi locum habeat in Trebellianica, quaest. 5
- Anfllii incapaces faciantpartem, aut numerum in legitima, quaest. 6
-Anfilii, qui perse, vel per alium admittuntur, faciant partem, aut numerum in legitima, quaest. 7
- An & quando ius accrescendi locum habet in legitima, vel eius supplemento, quaest.8
- An exclusus, quifacit locum iuri accrescendi in legitima, faciat numerum, quaest.9
-An iustè exhaeredatus faciat partem in legitima, si fratres fuerint haeredes universales instituti, & gravati
fldeicommisso, quaest. 10
- An iustè exhaeredatus faciat partem fratribus in legitima, si institutuss sit extraneus, quaest. 11
-An iustè exhaeredatus faciat numerum in legitima, quaest. 12.
-An iniustè exhaeredatus faciat partem, aut numerum in legitima, quaest. 13.
-An, & quando, filia renunciaiione exclusa faciat paríem, aut numerum in legitima, quaest. 14.
- An, & quando filia statuto exclusa faciat partem, aut numerum in legitima, quaest. 15.
-An mains legitima sit triens omnium bonorum, an vero triens eius tantum portionis, quam esset ab intestato habitura,
si extent faires utrinque coniuncti, quaest. 16.
- An in legitima fratrum locum habeat ius accrescendi, quaest. 17.
- An his accrescendi locum habeat in institutionibus, quaest. 18.
- An ius accrescendi locum habeat in substitutionibus, quaest. 19.
- An in legatis locum habeat ius accrescendi, quaest. 20.
- An ius accrescendi locum habeat infideicommissis, quaest. 21.
-An ius accrescendi locum habeat in donationibus causa mortis, quaest. 22.
-An ius accrescendi locum habeat in donationibus, quae morte confirmantur, quaest. 23.
- An ius accrescendi locum habeat in mortis causa capionibus, quaest. 24.
- An ius accrescendi locum habeat in exhaeredationibus, quaest. 25.
- An ius accrescendi locum habeat in tutela testamentaria, quaest. 26.
- An ius accrescendi locum habeat inter executores testamentarios, quaest. 27.
-An ius accrescendi locum habeat in onere conditionis, vel modi, vel legatorum, autfideicommisorum, quaest. 28.
-An ius accrescendi locum habeat in iure dicendi testamentum nullum, quaest. 29.
-An his accrescendi locum habeat in querela, quaest. 30.
- An ius accrescendi locum habeat in iure agendi adsupplementum legitimae, quaest. 31.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in contractibus, & aliis viventium causis, quaest. 32.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in emptione, & venditione, quaest. 33.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in locatione, & conductione, quaest. 34.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in permutatione, quaest. 35.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in donationibus inter vivos, quaest. 36.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat infeudis, quaest. 37.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in emphyteusi, quaest. 38.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in servorum stipulationibus, quaest. 39.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in dominio, quaest. 40.
- An ius accrescendi locum habeat inpossessione, quaest. 41.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in servitutibusprediorum, quaest. 42.
- An ius accrescendi locum habeat in usufructu, quaest. 43.
- An ius accrescendi locum habeat in usu, & habitatione, quaest. 44.
- An ius accrescendi locum habeat in apanagio, seu vidu, & militia, quaest. 45.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat infructibus beneficiorum, quaest. 46.
- An, & quando his accrescendi locum habeat in distributionibus quotidianis, quaest. 47.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in hire patronatus, quaest. 48.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat in assignatio libertorum, quaest. 49.
- An ius accrescendi locum habeat in iurisdictione, quaest. 50.
- An, & quando ius accrescendi locum habeat inpoenis, quaest 51.
- An his accrescendi locum habeat in fisco, quaest. 52.
- An ius accrescendi locum habeat in salario, quaest. 53.
- An ius accrescendi locum habeat in vocibus, quaest. 54.
- An ius accrescendi locum habeat in privilegiïs, quaest. 55.
- An ius accrescendi locum habeat in armis, & insigniis, quaest. 56.
- An his accrescendi locum habeat in vectigalibus, seu gabellis, dacitis, &pedagiis, quaest. 57.
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volia mantenir la unitat del concepte d'acreixement, creant un concepte i una regulació aplicable
a tots els àmbits, la realitat és que prenia com a punt de partida l'acreixement entre hereus
testamentaris. Tot i amb això, l'obra de BELLONUS constituí el primer intent important
d'estudiar l'acreixement en sí mateix, i no com una part o un capítol d'un tractat de caire més
general.

Pel que fa al concepte d'acreixement37, BELLONUS veia la disparitat de situacions que

- An in col·lectis, & aliis publicis oneribus locum habeat ius accrescendi, quaest. 58.
37 BELLONUS, en el capítol segon de la seva obra, també s'ocupà de l'origen del dret d'acréixer. Després

d'afirmar que va ser el Dret civil el que va introduir-lo -"Nunc íractamus ad secundum, & videamus, Quo iure sit
introductum ius accrescendi. Et generaliter quidem loquendo constat, id esse introducíum iure civili" (Cap.II, núm. 1)-
es feia ressò de l'opinió general que va ésser concretament a les XII Taules: "Et in prima quidem quaesíione putant
nostri passim, & communiter, ius accrescendi fuisse introductum lege 12, íabularum" (PALMIERI, Luigi PALMIERI,
"II diritto di accrescimento nelle donazioni", a Rivista di Diritto Civile, Anno XX, 1928, Società Editrice Libraría,
Milano, 1928, pàg. 1, afirmà que també segons HEINNECIUS calia partir de les Lleis de les XII Taules (Tav. V, n. 4),
en les quals s'establia que "Si intestato moritur, cul suus heres nec escit, adgantusproximus familiam habeto", d'on es
deduïa "a sensu contrario" que "neu1 esistenza di un testamento e dipiü eredi nominati, sifaceva luogo ira costar o al
diritto di accrescimento escludendo i legittimi", i que així ho va confirmar Ulpià en dir que mentre es pugues adir
l'herència en virtut de testament no s'obria l'abintestat: "Quamdiu potest ex testamento adiri hereditas ab intestato non
defertur" (D. 29,2,39), que no era altra cosa que la conseqüència natural de la precedent decisió de Pomponi del Digest
50,17,7 : "Ius nostrum nonpatilur eumdem inpaganis et testato, et intestato decessisse; earumque rerum naturaliíer
inter se pugna est, tesíaíus et intestatus" acollida per Justinià a les seves Institucions (II, 14,5) i reconduïda a la regla
"...ñeque enim idem ex parte testatus, et ex parte intestatus decedere potest...", a la que després farem detallada
referència).

No obstant, BELLONUS va apreciar com el dret d'acréixer no solament tenia lloc en els casos expressats a les
XII Taules, sinó també en d'altres supòsits: "Ius accrescendi locum habeat inplerisque causis, quae non ex lege 12 tab.
sed ex alio iure proficiscuníur, ut in haereditatibus nouis...quae descenduní ex Senatuconsultis, vel Principum
constitutionibus...in bonorumpossessionibus,...quae descendunt ex edicto Praetoris,...in fideicomissis...Consequens
est, ut absolute did nequeat à lege 12. tab. processisse", per la qual cosa va afirmar que va sorgir a conseqüència de la
interpretació dels "prudentes": "Quamobrem verins est, ius accrescendi, non aliqua lege, vel S.C., vel consíitutione, vel
edicto fuisse introductum, sedinterpretations prudentum". Afegia BELLONUS (cap. II, quaestio prima, núm. 17 a 23)
que "Quamobrem Licinius in si ita quis haeres instituíus fuerit 74...postea, quam scripsit, haeredem institiitum
excepto fundo, vel excepto usufrucíu, nihilominus totum habiturum, subijdt,...quibus verbis ostendit, etiam illud ius
accrescendi, quod est improprium, ex prudentis authoritate, sive interpretatione provenire. Hiñe non immerito
Caius...scribit ínter prudentes fuisse iures accrescendi quaestiones agitatas. Hoc auíem modo intelligendo poíerit etiam
ad 12. tab. hums iurís origo referri, & communis interpretum sententia sustineri: Nam, cum legitima paíronorum tutela,<
quae per interpretationem prudeníum est recepta, dicaíur ex lege a2. tab. proficisci...Consequens est, ut etiam ex ea did
possit proficisci ius accrescendi, quod per interpretationem à prudentibus introductum est. Sané hoc solum de
haereditatibus testamentaras, & Us quae iure vetere ab intestato deferuntur, deque legatis did potent, no etiam de
caeteris causis, quae ab aliis iurís partibus originem traxerunt, puta de bonorum possessionibus, quae trahunt
originem à iurepraetorio...Caeterum nominatim, ne in illis quidem causis recte quis dixerit ius accrescendi ex 12. tab.
descendisse: Caret enim hoc veterum locorum authoritate, ut DUARENUS....ex contrariorum resolutione facile
apparebit". Però matisava BELLONUS que la seva introducció no responia a una simple disposició del Dret civil, sinó
que també provenia de la tàcita opinió del difunt: "Secunda autem, quae succedit quaestio, mirum est in modum aguata;
Nam valdé coníroversum est, an itis accrescenci proveniat ex mera dispositione legis, an verò etià ex indicio, volúntate,
& dispositione testatoris. Et frequentius quidem nostri tradiderunt, id etiam ex indicio, & volúntate defuncti
provenire... Unde inferunt:

Primo, testatoremposse ius accrescendi toilers, vel expresse, vel tacitè. Expresse idprohibendu...Nam, cum
proveniat ex volúntate defuncti, consequens est, ut contraria volúntate possií..^

Secundo inferunt, ius accrescendi regulariter etiam in tsstamentB miíitis habere locum...ut pote in quo
seruantur ea omnia, quae ex ipsius volúntateprofidscuntur...

Tertio inferunt, ea, quae per ius accrescendi alicui obveniunt, esse imputando in legitimam, utpotè in quam
impiiíaníur omnia, quae capiuníur ex indicio defuncti...

Quarto inferunt, eadem ipsa esse filiis primi matrimonii computando in quantitate, usque; ad quam parens,
qui transivit ad secunda vota, potesí, viírico, aní novercae relinquere, sive offensione...scilicet, quia tantum ei relinquere
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podien originar-lo, i per això establia una variada classificació. A partir de la idea inicial
d'acreixement com un augment que es produïa per qualsevol causa, distingia entre un
acreixement natural i un acreixement civil38. El primer es produïa sense la intervenció de cap acte
de l'home, citant com a exemples els de formació d'ïlles en una finca i l'al·luvió39. En canvi,
l'acreixement civil derivava de la potestat de la llei, de manera que era aquesta la que deia quan
hi havia acreixement40. A més, mentre el natural podia ser "patens" (evident), o "latens" (ocult),
el civil era "patens"41. En segon lloc, el natural es produïa "rei ad rem", mentre que el civil podia
tenir lloc també "rei ad personam" o "personae ad personam"42.1 la tercera diferència era que el
natural tenia lloc no solament en el domini, sinó també en la possessió, mentre que el civil només

potest, quantum unus exfiliisprimi matrimonii cui minimum relictum est, capit ex iudicioparentis...
Quinto inferunt, ius accrescendi did relictum,...quia relinquere dicitur, quia dat capiendi occasionem,...sicut

alienaré dicitur, quiapraestat occasionem acquirendi...ideoque dispositionem,...quae viduae intra annum Indus nubenti
prohibeí, ne quid secundo viro relinquat ultra tertà bonorum paríem, censeri etiam ius accrescendi prohibere...Et simili
ratione, statum cavens, ne maritus possit uxori relinquere supra usumfructum, out certam bonorum portem, censeri
etiam prohibere, ne illi instituae tota haereditas accrescat.." (BELLONUS, Ob. cit., cap. II, núm. 1 a 4).

Per tant, entenia BELLONUS que el dret d'acréixer no va sorgir de l'opinió expressa del difunt, ja que en aquest
cas s'estaria davant d'una substitució vulgar: "Primo, non esse expressam, sedtacitam...quod, & dubio earet, quia, si
esset expressa, iam non amplius esset ius accrescendi, sedvulgaris substitutio, quae mulíum ab illo distat..." (Ob. i loc.
cit. núm. 5), sinó de la "tacita volúntate defuncti", de la "volúntate defuncti coniecturata", de la "verosimile volúntate
defuncti", o de la "volúntate defunctipraesumpta": "Quamobremfreqiientius dicitur, ius accrescendi ex tàcita defuncti
volúntate provenire..,sive ex volúntate coniecturata...aut (ut alií malunt) ex volúntate verosimili...(Ob. i loc cii, núm.
6 a 9), segons l'expressió utilitzada pels diferents autors. I respecte a la relació entre tots dos factors -Llei i voluntat del
difunt- afirmava el caràcter principal, previ i immediat de la Llei, en front el caràcter secundari, posterior i mediat de
la voluntat del testador: "Secundo volúntate hanc declarant, non principaliter consideran, sed secundario, & accessorie,
quia ius accrescendi principaliter ventí à lege, secundario verò, & occasionaliter ex indicio testatoris...sive (quod idem
est) per prius à lege proficiscitur, per posterius verò à iudicio testator is...Tertio declarant, huiusmodi voluntatem
consideran mediate, non immediate: Nam ius accrescendi immediate provenit à lege, sed mediante iudicio testatoris...
(Ob. et loc. cit., num. 16 a 18).

38 BELLONUS, Ob. cit., cap. I, quaestio la., num. 1 a 5, deia que "Accrescere autem, si vim verbi quaerimus,
duplicem in iure nostra habet acceptionem, unam generalem, specialem alteram. Generaliter enim omnes omnino
complectitur accessiones, scilicet, quia accrescere nihil aliud est, quam accederé...Quamobrem etiam ea, quae facto
hominis accedunt dicuntur accrescere...Specialiter verò constringitur eius appellatio adeas tantum accessiones, quae
sine hominis facto &per se tacitequefiunt...quarum duo constat esse genera: quaedam enim naturales sunt, quaedam
vero civiles..."

39 BELLONUS, Ob. i loc. cit, num. 6 i 7, deia que "Naturalis accretio est quae sit hire gentium...vel, cum per
alluvionem aliquidfundo adiicitur: nam, quia tale incrementum est taciturn, nullum requirens factum hominis sed per
se veniens ideo dicitur accrescere..."

40 BELLONUS, Ob. i loc. cit., num. 8 i 9, deia que "Civilis verò accrecietio est quae sitpotestate inri...sine
facto coniuncti..."

41 BELLONUS, Ob. i loc. cit., num. 10: "Differunt autem hqec accretionum genera inter se. Primo quia
naturalis, vel est patens, vel latens: Patens enim est accretio insulae, qui sit único instànti & statim apparet, oculoque,
secernitur. Latens verò est accretio alluvionis quia itapaulatim sit, ut hominis sensu discerní non possit: vix enim est,
ut intelligere possimus, quantum quoquo temporis momento fundo adijciatur. At civilis accretio non, nisi patens continet
incrementum, quia per ius accrescendi semel & uno ictu, seu momento, non per successiva témpora sit accessio".

42 BELLONUS, Ob. i loc. cit., núm. 13 i 14 : "Secundo differunt, quia naturalis non est, nisi rei ad rem : Nam,
sive insulae, sive alluvionis recipiat fundus incrementum, semper venim est, rem rei accederé. Quamobrem dicimus,
alluvionem rem sequi, & ad eos tantum pertinere, qui rem habent. At civilis, vel est personae ad personam, vel rei ad
l'em, vel rei ad personam".
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operava en el domini43.
Una vegada establerta aquesta distinció, BELLONUS ja es centrava en l'acreixement

civil, definint-lo de manera genèrica com el dret dels qui concorren d'obtenir o retenir la part dels
qui no concorren: "lus accrescendi est ius adipiscendae, vel retinendae partes coniuncti, qui non
concurrit, vel, qui desijt concurrere"44. A conseqüència de l'amplitud del concepte, BELLONUS
no ignorava les diferents modalitats a les quals podia donar lloc, i establia quatre divisions: dret
d'acréixer real i personal, dret d'acréixer i de no decréixer, acreixement hereditari i no hereditari,
i acreixement propi i impropi.

a) Pel que fa a la distinció entre el dret d'acréixer real i el personal, assenyalava BELLONUS que
el real tenia lloc en la propietat, mentre que el personal operava en l'usdefruit43. Les diferències
bàsiques que se'n derivaven d'aquesta distinció eren que mentre en el dret d'acréixer real
l'acreixement tenia lloc en favor de qui era titular de la porció i es transmetia als hereus, en el
dret d'acréixer personal l'acreixement es produïa només en favor del conjunt, de manera que no
es transmetia als hereus46.

b) En segon lloc, BELLONUS distingia entre el "ius accrescendi" i el "ius non decrescendi".
Afirmava BELLONUS que, d'igual manera que l'adopció s'havia dividit en adopció i arrogació,
la "cognatio" en "agnationem" i "cognationem"; la jurisdicció en "imperium" i "iurisdictionem",
al "ius accrescendi",donat que no tenia una pròpia denominació, se'l designava pel seu nom
genèric, que comprenia tant el "ius accrescendi" com el "ius non decrescendi". En virtut del
primer, una part que no havia estat inicialment donada a una persona, s'afegia o incrementava la
seva porció inicial. En canvi, pel dret de no decréixer es retenia una part que ja havia estat
inicialment atribuïda al beneficiari. És a dir, si el testador instituïa dos hereus, un en una quarta
part i l'altre en les tres quartes parts, si tots dos concorrien, és a dir, si tots dos feien seva la porció
assignada, no es podia dir que hi hagués hagut un decreixement, ja que no hi havia hagut
disminució de la porció inicialment atribuïda. I si un dels dos refusava la seva porció, aquesta
anava aparar al cohereu, no per "ius non decrescendi", sinó per "ius accrescendi", ja que el que

43 BELLONUS, Ob. i loc. cit., núm. 23 : "Tertio deniq; differunt naturalis, & civilis accreíio, quia naturalis,
non solum operatur, quoad dominium, sedetiam, quoadpossessionem : Nam, qui fundum possidet, censetur etiam id
possidere, quodper alluvionem accrevit. Ai civilis, non, nisi quoad dominium operatur".

44 BELLONUS, Ob. cit, cap. II, quaestio introductòria, núm. 2 (pàg. 3), i afegia que "Namper hoc ius, vel
adipiscimur coniuncti portem, vel retinemus, non datam adipiscimur, datam verò nulloque socij concursu diminutam
reíinemus & adipiscimur, retinemsue paríem coniuncti, vel non concurrentis, vel, qui desijt concurrere, non concurrentis
inprapriétate, in usufructo verò, & hoc amplius, si desinat concurrere".

45 BELLONUS, al cap. IV, quaestio I, núm. 1 a 4 deia que "Prima dicitur ab eo, citi sit accessio: nam ius
accrescendi, vel est reale, vel personóle...Reale dicitur, quod habet locum in pr apriétate...Personóle verò, quod in
usufructu, scilicet, quia inprapriétate partió accrescit portioni, in usufructu vero personae..."

46 BELLONUS, Cap. IV, quaest. I, núm. 8, deia que "Differerunt autem lna.ec inris accrescendi genera multis
inter se modis:
Primo, quia reale transmittitur ad haeredes. Persónate vero cum persona solet extinguí.
Secundo, quia reale non competit ei, qui suam portionem amisit. Personóle verò contra.
Tertio, quia reale non habet locum, ubi partió semelfuit acquisita. Personóle vero locum habet.
Quarto, quia reale non habet locum inter condominos eiusdem sentir, nisi in hereditate. Persónate vero locum habet".
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s'havia aconseguit era una part que no li havia estat inicialment atribuïda: no existia aquella crida
a la totalitat pròpia del dret de no decréixer. Contràriament, si el testador llegava a una persona
una finca, i en una altra part del testament la tornava a llegar a una altra persona, si tots dos
concorrien es produïa un decreixement. En canvi, si un d'ells no adquiria, no es podia dir que la
porció de l'altre acreixés, sinó simplement que no decreixia47.

Així doncs, la idea essencial era que el dret de no decréixer suposava un dret de retenció
d'una inicial crida a la totalitat, i per tant no es podia renunciar i es produïa sense càrregues,
mentre que el dret d'acréixer implicava l'adquisició de la porció aliena, adquisició que sí era
renunciable i era "cum onere"48.

c) Una tercera distinció la feia BELLONUS entre l'acreixement hereditari i el no hereditari. El

47 Al Cap. IIII, Quaestio secunda: De iure accrescendi, & iure non deccrescendi, eorumque differentiis:
"Secunda verò divisió ducitur ab effectu: nam ius accrescendi dividitur in ius no decrescendi, & id, quod specialiter ius
accrescendi nincupatur...Sic, & adoptio dividitur in adoptionem, & arrogationem...Cognatio in agnationem, &
cognationem...Iurisdictio in imperium, & iurisdictionem,...scilicet, qiiia species quae proprium nomen non habet,
remanet in nomine generis...

Et sané ius accrescendi genus esse, ius verò non decrescendi speciem, vel ex eo intelligimus, quòdpars, quae
per ius non decrescendi retinetur, dicipotest accrescere...sednon contra, quiaposita specie ponitur genus, sed non è
contrario...

Ius accrescendi specialiter appellamus id, per quod pars à testatore non data accedit. Ius verò non
decrescendi, per quòdpars data retinetur: Nam, si verbi gratia, testator duos scripserit haeredes, unum ex quadrante,
& alterum ex dodrante, utroque; concurrente neutri portio did potest decrescere, quia, cum unusquisque; retineat
portem sibi datam à testatore, non diminutam, sed integram, nan potest quicquam ei did decrescere, quoniam
decrescendi verbum, quoddenotat diminutionem, &privationem,...sine dubiopraecedentem supponit habitum...qui non
potest in hoc casu consideran. Si igitur alteruter deficiat, eius portio, quae cohaeredi datur, non potest did non
decrescere, sed potius accrescere, & adiungi, quia consequitur is paríem sibi non datam, & quam non erat ex
dispositione testatoris habiturus. Contra verò, si testator fundum Primo legaverit, & in alia parte testamenti legaverit
eumdemfundum Secundo, sine dubio Secundo concurrente decrescit legatumfactum Primo, quonian ex verbis testatoris
debuisset Primus consequi totum fundum, & tamen Secundo concurrente non, nisi dimidiam, consequitur. Decrescit
igitur legatum; Secundo concurrente. Si igitur non concurrat, non decrescit. Itaq; non augetur quidem legatum, sed nec
minuitur" (núm. 1 a 6).

48 D'acord amb aquestes idees generals, BELLONUS (Cap. IIII, Quast. secunda, núm. 7 i 8, pàg 17) assenyalava
les diferències entre el "ius accrescendi" i el "ius non deccrescendi": "Differunt autem ius accrescendi, & ius non
decrescendi multiplidter,
Primo, quia licet inter condominos eiusdem servi locum non habeat ius accrescendi in legato proprietatis, locum tamen
habet ius non decrescendi...
Secundo, qui, licet in contractibus non habeat locum ius accrescendi, locum tamen habet ius non decrescendi...
Tertio, quia in iure accrescendi, qui ad parlem speratur admitti, etiamsi non petat, facit tamen paríem, & impedit, ne
socius interim totum petere possit. At verò, in iure non decrescendi non facit portem, nisi, qui petit, ideoque; potest
interim coniunctuspetere totum...
Quarto, quia ius accrescendi locum non habet, nisi portio deflciat omni iure. Itaque, si non ipso iure, sed ope tantum
exceptionis defidat, cessat ius accrescendi. At ius non decrescendi locum habet, etiamsi non omni iure portio
deficiat...Hinc consequitur.
Quinta differentia: nam ius retentionis impedit ius accrescendi; sed non his non decrescendi...
Sexto differunt, quia, qui contra voluntatem testatoris admittitur ad paríem suam iure singulari, licet non habeat ius
accrescendi, habet tamen ius non decrescendi...
Séptimo, quia ius accrescendi locum habet volentibus tantum legatariis, ius vero non decrescendi, etiam iis
invitis...Quamobrem didmus, inri accrescendi renuntiari posse, inri vero non decrescendi non posse...
Octavo, quia ius accrescendi tribuit vacantem portionem cum onere, ius vero non decrescendi sine...
Nono, quia, quae alicui obveniuntper ius accrescendi, non imputantur in legitinlam, quae vero per ius non decrescendi,
imputantur...
Décimo, quia, quando portio unitur portioni per ius non decrescendi indistinctè sit contributio, guando vero per ius
accrescendi, non item..."
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primer tenia lloc entre els hereus directes, mentre que el no hereditari es produïa entre els
legataris i els fideïcomissaris49. La diferència bàsica entre l'un i l'altre es trobava en el seu
fonament: la impossibilitat que el testador morís part testat i part intestat en l'hereditari, raó que
no es donava en l'altre. Per això, l'acreixement hereditari operava necessàriament, encara que els
hereus haguessin estat cridats de manera separada, i no es podia prohibir pel testador, mentre que
el no hereditari derivava de la crida conjunta i podia ser exclòs pel testador50.

d) I, finalment, la darrera distinció que feia BELLONUS era entre l'acreixement propi i
l'impropi51. El primer exigia una sèrie de requisits:
Ir. Una pluralitat de cridats, és a dir, que dos o més haguessin estat cridats, bé pel testador, bé
per la Llei52.
2n. Que aquesta pluralitat d'hereus cridats ho fossin de manera conjunta53.
3r. Que la porció acreixés a la porció54.

49 "Tertia iuris accrescendi divisió ducitiir à causis, in quibus id locum habet: nam ius accrescendi, vel est
universale, vel singulare, & universale, vel directum, vel obliquum. Sed obliquum quidem non differt à singulari, nam
ius accrescendi ínter eos tantum habet locum infideicommissis universalibus, inter quos habet locum in singularibus,
& eodem modo procedit, eodemq; modo tollipotest. Qamobrem effectu ius accrescendi dividitur in haereditarium, &
non haereditarium.

Haereditarium appellatur id, quod habet locum in haereditatibus directis, quorum appellatione continentur
etiam bonorum possessiones, quippe, quae respectufideicomissariae haereditatis dicipossunt directae, tametsi non nisi
útiles ex eis actiones transferantur. Quod verò locum habet in legalis, & fideicommissis, cum particularibus, turn
universalibus, coeterisque; similibus causis, ius accrescendi non haereditarium appellatur" (Cap. V, Quaestio III, num.

. 1 a 6).
50 BELLONUS (Ob. tit, cap. IV, quaestio tertia, num. 7, apuntava les següents diferències: "Differunt autem

huiusmodi iuris accrescendi genera multis inter se modis.
Primo, quia ínter omnímodo disiunctos haereditarium ius accrescendi locum habet, non haereditarium verò non habet...
Secunda differentia; nam in haereditario consideratur illa ratio, ne testator decedat pro parte ¡estatus, pro parte
intestatus...quae alioquin cessat in non haereditario...
Tertio differunt, quia haereditarium locum habet inter condominos eiusdem sena, quos vulgo coniunctos appellant
coniunctione legali. At verò non haereditarium locut non habet, nisi in usufructo...
Quarto differunt, quia haereditarium locum habet etiam inuitis haeredibus, sive disiunctis, sive contundís. Non
haereditarium vero non, nisi volentibus coniunctis locum habet, tamet si in disiunctis aliudsit receptum...
Quinto differunt, quia haereditarium locum habet cum oners, sive pars coniuncto accrescat, sive disiuncto. At verò non
haereditarium pertinet quidem ad coniunctos cum oner e, sed ad disiunctos sine onere...
Sexto differunt, quia haereditarium competit pro portione haer editaría...non haereditarium vero viriliter...
Séptimo differunt, quia haereditarium regulariter non potest à testators prohiben...non haereditarium vero prohiben
potest...
Octavo differunt, quia haereditarium transit in substituíum, etiamsi fuerit substitutus ei, qui verbis tantum erat
coniunctus, aut omnímodo disiuncíus. At non haereditarium non transfertur, quia verbalis coniunctio in substitutum non
transit".

51 Cap. IV, Quaestio quarta, pàg. 18 i 19.
Sï "Primum, ui partió vacans fuerit alicui delata, vel de iure, vel de facto... & consequenter, uí duo, velplures,

fuerint adrem, qua de agitur, vel à tesíaíore, vel à lege vocati" (Cap. IV, quaest. IV, núm. 6).
53 BELLONUS, últ. ob. i loe. cit, núm. 13, deia que "Secundum requisitum est, ut vocati sint coniuncti...Nam

proprium ius accrescendi est illud, quod inter coniunctos, sive ex vi conhmct$nis locum habet..."
54 BELLONUS, últ. ob i loe. cit., núm. 18,, deia que "Tertium (saltem in iure accrescendi reali) requisitum est,

utportio accrescatportionl.Jtaque; si nonportioni accrescat, non eritpropium, sedimpropium ius accrescendi..."
D'això s'inferia, deia BELLONUS, últ. ob. i loe. cit., núm.19 : "Primo, cum haeredi in re certa instituto accrescit tota
haereditas, sive, quia nullus coheres universalis datusfit, sive quia datus defecerit, non esse proprium sed impropium,
ius accrescendi, scilitet, quia non accrescit portioni cum res propriè portio hereditatis did nonpossit.
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4rt. Que els cridats ho fossin en el mateix dret, "eadem iure"55.
5è. I, finalment, que la vacant es produís abans de l'adquisició56.

Si no es donaven tots aquests requisits, l'acreixement era impropi, per la qual cosa aquest
tenia lloc quan es donava alguna de les següents circumstàncies:
1 a. Quan no es cridés a vàries persones, com per exemple quan l'hereu hagués estat instituït
només en una part de l'herència i de l'altra part no s'hagués disposat, o quan se l'hagués instituït
en cosa certa sense haver-se nomenat hereus universals57.
2a. Quan no hi hagués conjunció, com quan eren cridats a coses diverses58.
3r. Quan l'acreixement no es produïa en favor de la porció, sinó que tenia caràcter personal59.
4rt. Quan s'estès cridat per diferent dret60.
5è. Quan la vacant tenia lloc després de l'adquisició61.

Per tant, com s'ha dit, es pot apreciar com, tot i que BELLONUS pretenia partir d'un
concepte general d'acreixement, en realitat el punt de referència és l'acreixement hereditari,
respecte al qual crea tota la teoria general. Tot i amb això, l'obra de BELLONUS constituí el
primer intent important d'estudiar l'acreixement en sí mateix, com una institució autònoma, i no
com una simple part dels tractats sobre successions.

- Secundo inferlur, cum ex reforma inuestiturae parsfeudi, vel emphyteusis accrescit ei, qui nullam portionem habeí,
ius accrescendi non esseproprium, sed improprium".

55 Afirmava BELLONUS, últ. ob. i loc. cit., núm. 20, que "Quartum requisitum est, ui vocati succedal eodem
iure...Nam si diverso, aut locum non habet ius accrescendi...out si locum habet, ut interdum evenit, improprium est, non
proprium ius accrescendi..."

56 BELLONUS, últ. ob. i loc. cit., núm. 21 i 22: "Quintum, & ultimum requisitum est, ut partió deficiat, ante
acquisitionem. Coeterum, si deficiat post emolumentum acquisitum, & nihilominus accrescat, quod certis tantum casibus
procedit, ius illudaccrescendi non eritproprium, sed improprium".

57 Assenyalava BELLONUS (últ. ob. i loc. cit., núm. 7 a 12) que "...Ius accrescendi quod est de ipso ad se
ipsum...non esse proprium, sed improprium, quia non continet duorum autplurium vocationem...Huius rei multa possunt
exempla afferri.

Primum in haerede expluribuspartibus instituto, qui unam tantum adit: nam, licet ei reliquae acerescant...non
tamen id per proprium sit ius accrescendi, sed per improprium... Quod procedit eíiam in legatario, qui eiusdem rei
legatae paríem agnoscit, & paríem repudiat: nam, licet ei pars alia accrescat...non tamen id sit iure coniunctionis...seu
proprio iure accrescendi, sed improprio...

Secundum exemplum afferri potest in haerede ex certa tantum parte instituto, cul residuum haereditatis nulli
datum accrescit...Nam ius accrescendi, quodeo casu locum habet, non est proprium, sed Improprium...

Tertium ineo iure accrescendi, quod est de tempore ad temptis... Nam, quod vulgo dicimus haeredi ad tempus
instituto post tempus haereditatem accrescere non potest intelligi de propio iure accrescendi, sed de impropio, quia non
continet duorum, autplurium vocationem, ut est necessarium, sed procedit de se ipso ad se ipsum...

Quartum exemplum afferri potest in haerede particular!, citi tota haereditas accrescit, cum alius haeres
universalis instiíutus non est.-..Nam tale non est proprium, sed improprium..."

58 Deia BELLONUS (últ. ob. i loc. cit., núm. 15) que "Hinc infertur, ius accrescendi, quod consider atur Mer
eos, qui ad res diversas vocantur, non esse proprium, sed improprium...quia non sunt coniuncti, qui ad res diversas
vocanlur..."

59 BELLONUS, últ. ob. Hoc. cit., núm. 18.
60 BELLONUS, últ. ob. i loc. cit., núm. 20.
61 BELLONUS, últ. ob. i loc. cit., núm. 22.
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1.2.2.- La doctrina castellana: l'obra d'Antonio GÓMEZ
Entre els juristes castellans del "rus commune" ens fem ressò de l'opinió de GOMEZ que,

com es veurà, en aquesta matèria va ser tinguda en compte posteriorment pels autors catalans
com CÀNCER i RIPOLL. GÓMEZ tractà del dret d'acréixer en el capítol X de la seva obra
Variae Resolutiones luris Civüis, Communis, et Regii, capítol situat dins la primera part dedicada
a les Ultimarum voluntarum, i ubicat entre la transmissió de l'herència i la "successione contra,
testamentum"62. No va definir el dret d'acréixer, sinó que només el qualificà de matèria "alta" (en
el sentit d'elevada i complicada) i de "subtüis"63. GÓMEZ no limità l'acreixement a l'àmbit
successori, sinó que també analitzava, amb caràcter general, la possibilitat d'aplicar-lo als
contractes, assenyalant que tenia lloc en alguns casos: si la causa era lucrativa i requeia sobre
coses divisibles, no tenia lloc el dret d'acréixer, sinó que la vacant aprofitava al disponent64. En
canvi, si la causa era onerosa, sí tenia lloc el dret d'acréixer65. Ara bé, quan el contracte -onerós

62 L'obra de GÓMEZ estava dividida en tres parts: L- Ultimarum Voluntarum. II.- Contractorum. III.-
Delictorum.

63 Sí el va definir en canvi el seu anotador Joannis DE AYLLON LAYNEZ, a les Additiones a Antonio
GÓMEZ, Variae resolutiones, Lugduni, Sumptibus Petri Bruyset, & Sociorum, 1761, pàg. 208, seguint SPINO: "Jus
retinendae vel nanciscendae partís ejus qui non concurrit, vel concurrere desiit".

64 "...in contractibus & causa lucrativa, & mere dividua, non habet locum ius accrescendi, ut verbi gratia, si
quis promittat mihi & Titio 10. velaliquam quantitatem: nam illa promissio, & obligaíio quaeritur mihi pro medietate.
Alia verò medietas non quaeritur Titio, quia in iure nostra alteri per alium nonpotest quaeri obligatio...& tamen illa
medietas quae dèficit in persona Tiíii, non accrescit mihi, sedremanet apud debitorem promütentem, textus est capitulis
in 1. si mihi Titio...& licet hodie Ule textus sit correctus: quia alteri per alterum quaeritur obligatio, & sic illa medietas
quaeritur Titio absenti, & non vacat nec decesií per legem ordinamenti: tamen potest nostra conclusió procederé &
verifican, quando Ule Titius repudiasset, & noluisset requirere, vel esset incapax, quiafortè essetfilius spurius vel
incestuosus ipsius donatoris, vel esset mortuus tempore factae donationis; quia his casibus procederet nostra
conclusió, & pars velportio eius non accresceret alterí socio coniuncto, & in expresso, ita tenet & declarat BALDUS
in 1. única, I. Cod. de caduc, tollend. penult, colum. n. 12" (núm. 1), L'excepció era si es tractava d'una donació o
contracte gratuït fet pel Príncep, cas en què sí operava: "Quòd tamen fallit in donations, & contractu lucrativo facto à
príncipe. Nam si Rex, vel Prínceps civitatem, castrum, vel rem donavit duobus, velpluribus, habet locum inter eos ius
accrescendi, quod notabiliter intelligo isto modo, quad si pars vel partió deficiat in persona unius repudiations vel
morte: quia erat mortuus antequam sibifieret donatio, tune quaeritur, & accrescit alteri socio, ítem etiamsi uterqlie
vivebat, & agnovit, & acceptavit suam partem, tamen postea mortuus est sine aliquo haerede ex testamento, vel ab
intestato de iure civili, vel Praetorio, & sic decessit sive filiis, vel descendentibus, & etiam sine ascendentibus, vel
collateralibus usque ad decimum gradum, & sine uxore: vel è contra uxor sine viro, illa pars & partió quaeritur, &
accrescit alteri socio, & in ea succedit excluso fisco, cui alias deberet pertinere. Imo quad magis est, isto casu habet
locum ius accrescendi post ius quaesitum, si postea repudiatur, licet secus sit singulariter in materia inris accrescendi,
textus est singularis in iure..." (núm. 2).

65 "Secunda conclusió, quod in contractibus ex causa onerosa dividua vel individua habet locum ius
accrescendi, verbi gratia, si quis vendat mihi & Titio fundían, vel rem, & contractus non valeat in persona Titii aliqua
causa, quia erat absens, & alteri per alterum non quaeritur obligatio, vel erat mortuus, vel incapax, ut hodie in nostra
regno filius spurius, vel incestuosus: quia tune illa pars, velportio quaeritur & accrescit mihi, cuius ratio est ne alias
venditor remaneat in damno, qui forte non venderé partem, nec volet esse in communione quae solet assere plura
incommoda, textus est notabilis & expressus in leg.fundus tile...: quaero utrum in partem, an in totitm venditio consistat;
an nihil actum sit: respondeo personam Titii pro supervacuo accipiendam, ideoque puto totius fundi emptionem ad me
pertinere, & ubi notat & commendat Glossa ordinaria BARTOL. & communiter Doctor. & licet hodie ilia venditio
contractus valeret secuta volúntate, & consensu Tiíii, per 1. ordinamenti: tamen posset procederé, & verifican ista
conclusió, quando Titius repudiareí, vel esset mortuus; vel incapax: quia tune éiiam'hodie illa pars, velportio accrescet
mihi. Ex quo noviter & singulariter infero, quod si duo, velplures dominio, vel sodi unius rei vendunt earn alteri cum
pacto de retrovendendo, quo casu iinus eorum nonpotest retrahere sive alio, ne emptor invitiis incidat in communionem,
tamen habebit locum inter eos ius accrescendi: ut aliquo eorum nolente retrahere possit alter retrahere íotam rem
virtute inris accrescendi: quia alias esset in damno, qui amitteret ius contrahendi, ut dixi, & conclusi latius in repetitione
contractuum in materiapacti de retrovendendo" (num. 3).
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o gratuït- requeia sobre cosas indivisibles, com per exemple quan es prometia una servitud a dues
persones, i alguna d'ellas no podia adquirir-la, la servitud -i, en general, la cosa indivisible-,
passava íntegrament a l'altra, però no es podia dir que hi hagués dret d'acréixer, ja que la servitud
és per naturalesa indivisible i per tant no es pot adquirir en part, per la qual cosa no hi havia hagut
acreixement d'una part o porció de la servitud. Igualment, afirmava GÓMEZ, tampoc es podia
dir que tenia lloc el dret de no decréixer, ja que aquest procedeix quan es crida de manera
solidària a una cosa i les parts es fan a conseqüència del concurs. En canvi, en les servituds, a
conseqüència de la seva naturalesa indivisible, no es fan les parts a causa del concurs sinó que
tots l'aprofiten solidàriament66.1 tampoc tenia lloc el dret d'acréixer en l'emfiteusi67.

1.2.3.- La doctrina clàssica catalana: l'exposició de Jaume CÀNCER
Entre els autors catalans del "ius commune", CANCER fou l'únic que tractà amb caràcter

general de l'acreixement68.1, si bé a l'igual que GÓMEZ també feia referència a l'acreixement en
els contractes -distingint, seguint la doctrina de GÓMEZ, segons la causa fos onerosa -cas tenia
lloc l'acreixement, concretament un no decreixement69,o lucrativa, en que no hi havia

66 "Tertia conclusió, quod in contractions ex causa onerosa vel lucrativa súper re merè individua, uí servitude,
habet locum ius accrescendi, vel saltem ius non decrescendi, ut verbi gratia: Si quis promiítat mihi & Titio aliquam
servitutem: nam illa nonpotest quaeri Titio in toíum, nec in parte: & tamen accrescit mihi, vel saltem non decréscit,
textus esíformalis & expressum in L. proprium, ff. com. praedio. & ibi notat & commendat BART. BALD. & alii Doctor.
Sed advertendum, quod isto casu non potest did, quod habeat locum ius accrescendi: quia servitus de sui natura est
merè individua, & nonpotest quaeri pro parte,...undefuit mihi quaesita in solidum, &per consequen non est aliqua
pars, velportio, quae mihi accrescat, ítem etiam nonpotest did, quod habeat locum ius non decrescendi, quia illud
propriè habet locum, quando duobus velpluribus relinquitur aliqua res in solidum, &faciunt sibipartes per concursum:
nam tune aliquo eorum rupudiante, vel aliter excluso, non decréscit aliquid ab alio sed integraliter totam rem
consequitur. ..Sed in servitute pluribus relicta, vel promissa nonfaciunt partes per concursum, sed ex propria natura
eius, quaeriíur utrique in solidum: ut in d. 1. stipulationes non dividuntur, cum similibus, ergo in eapropriè nonpotest
did, quod habeat locum ius accrescendi, vel ius non decrescendi... (núm. 4).

67 "Siquis concedatfundum in emphyteosim duobus, velpluribus, & in persona uniuspars vel portio deficiat,
an accrescat alteri; in c quo articulo resolutivè dico, quodsi concedatur illis duobus, velpluribus praesentibus & semel
acceptantibus, & postea unus eorum decedat, vel alter sit privatus sua parte vel portione, non accrescit alteri, sed
revertitur ad dominum..." (núm. 5).

68 D'altres autors se'n ocuparen respecte a institucions concretes. Així, per exemple, FONTAÑELLA,
Decisiones..., tom I, decisió 57, núm. 8, tracta de si l'acreixement tenia lloc en la successió intestada; PEGUERA (1550-
1611/32), Decisiones, I, cap. I l l , analitza l'acreixement respecte al fideïcomís, a l'igual que FERRER, Sacri Regii
Cathaloniae Senatus, cap. 395; Acacius Antonius DE RIPOLL (1585-aprox. 1655), Variae Inris Resolutiones, Lugduni,
1630, cap. 11, núm. 97 i 98, s'ocupà de l'acreixement en els contractes. Estudiant la compra-venda es plantejà la qüestió
de si tenia lloc en ella l'acreixement, donant una resposta afirmativa, seguint la doctrina de GÓMEZ i CÀNCER. RIPOLL
assenyalava que "Quaero, an si Titius ematpro se & Seiofimdam aliquem, & Seius sit absens insciusque talis emptionis,
cum alter alteri stipulari nonpossit, an valeat talis venditio, & sustineautur, an vero milla sit? & Valere venditionem
decidit 1C in l.fundus Ule ss. de contrah. emptio, dicens superuacuam esse Seii adiectionem, totumque fundum Titio
fuisse emptum, traditANT. GOMEZ "lib. I., var. resolutio. c.10, num.3, assignatque rationem acribentes, dicendo quodo
in contractibus onerosis ex causa dividua, seu individua, locum habet ius accrescendi, licet IACOBUS CANCER 3 part,
var. resolutio. cap. 22 num. 48, dicat non propriè appellari ius illud adcrescendi, sed non decrescendi, constituens
differentiam inter ius accrescendi, & non decrescendi, & inter contractus ex causa onerosa, & voluntaria, & inter
dividuas, & individuas, ad quern in hac materia occurrere poterit, cui difficultas se obtulerit".

69 "...Die quod in contractibus ex causa onerosa, dividua, vel individua, habet locum ius accrescendi... ubi
quídam stipulatus est sibi, & Titio fundum, certo pretio, esse emptum, & cum dubitaretur, an in totum, vel in paríem,
venditio consisteret, respondet text, vacuam fuisse super adiectionem Titis: quia alteri per alterum obligatio non
quaeritur, & sic totum fundum esse emptum, illi, qui stipulatus est: ex quo infertur locum esse tali casu iuri accrescendi,
not. haecANT. GOMEZ, variar, resolut. lib. 1, c.10, n.3" (num. 46). I al num. 48 deia que: "Quamvis mihi in casibus
praedictis, videturposse did, non habere locum ius accrescendi, sed taníum ius non decrescendi: quia in contractibus
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acreixement70-, de l'exposició que feia CANCER estava clar que es prenia com a punt de partida
l'acreixement successori i, més concretament, l'acreixement que tenia lloc entre hereus
testamentaris71. Efectivament, tot i que la definició que donava del dret d'acréixer podia ser també
aplicable a d'altres institucions -"lus retinendae, nanciscendaeve deficientis portionis
coniuncti"12-, immediatament quedava clar que estava pensant en l'acreixement successori, en
afegir tot seguit que "Dixi ius retinendae, ut comprehendatur ius non decrescendi, quo tarn
accrescere novaportio, quam retineri ea, quae cohaeredi, seu collegatario concurrenti cederé
debebat"13, i, més concretament, a l'acreixement hereditari, en assenyalar que "Fuit inductum ius
accrescendi, ne quis decederet pro parte testatus, & pro parte intestatus"™. I la realitat és que
el règim general de la institució l'exposava centrant-se en l'àmbit successori.

En definitiva, de l'exposició de CÀNCER es desprenia que la teoria general de
l'acreixement es construïa dins l'àmbit successori, i que l'acreixement en els actes entre vius no
era sinó una aplicació d'aquella teoria general75.

1.3.- L'evolució de la qüestió segons l'exposició de la doctrina més moderna i la regulació
dels codis civils

La doctrina més moderna anterior a la Codificació va seguir la mateixa línia que la que
podem anomenar doctrina "clàssica". En els tractats de Dret civil el Dret d'acréixer ocupava un
lloc destacat dins el Dret de Successions76, mentre que, respecte als negocis jurídics entre vius
o en les comunitats ja formades, o no es tractava o se li donava un tracte molt marginal. El que
sí cal fer notar és que s'abandona la qualificació d'acreixement per als casos de simple expansió
del dret individual, que ja reben la denominació d'accessió.

D'acord amb aquest estat d'opinió era lògic que en els diferents codis civils la regulació

ex causa onerosa, si quid pluribus conceditur, uno, out altero estipulante, censetur tantum concessiim illis, qui
contraxerunt, seu stipulati sunt, & casu quo aliï, pro quibus etiam estfacta stipulatio, velint, admitti, ut admittantur:
sin minus, ut illi, qui stipulati sunt, totum habeant, Quia sic intelligiíitr factus ab initio contractus...."

70 CÀNCER, Ob. i loc. c/í., núm. 50, deia que "In contractibus verò ex causa lucrativa, & merè dividua, non
habet locum his accrescendi (dixi merè dividua, quia secès est si esset individua, I proprium, ff. commum,. praedio) Et
sic si quis promittat mihi, & Titio decem, illa promissio & obligatio quaeritur mihi pro medietate. Alia verò medietas
non quaeritur Titio, sed remanet penes debitorem promittentem, d.l. si mihi, eí Titio 120 ff. de verb. oblig. Estque ratio,
quia alteri per alterum non quaeritur obligatio...not. ANT. GOMEZ, variorum resolt, lib.l, c.10, n.5 et 14..."

71 CANCER tractava del dret d'acréixer en el cap. XXII, l'últim de la IIIa part de la seva obra Varias
Resolutions...cit, capítol situat després de De Legatis (cap. XX) i De Transmissionibus (cap. XXI), úniques matèries
de Dret de Successions que tractava en la dita tercera part.

11 Ob. Hoc. c¡í.,núm. 2.
73 Ob. i loc. c¿í.,núm. 3. !

74 Ob. i loc. cií.,núm. 5.
75 Amb posterioritat a CANCER, cap més autor català s'ocupà amb caràcter general de l'acreixement (si bé

FINESTRES també dedicà un capítol de la seva obra Praelectiones Cervarïanses a l'estudi de l'acreixement, però se
centrava en l'acreixement hereditari, sense tractar l'acreixement fora de l'àmbit successori i sense fer més que mínimes
referències al que no tenia lloc entre els hereus).

76 Valgui com a exemple l'obra de Carlos MAYNZ (1812-1882) Curso de Derecho Romano, traduïda per
Antonio José Pou i Ordinas, Barcelona, Jaime Molinas Editor, 1887, en la que s'ocupa del dret d'acréixer en el volum
III (Familia y Sucesiones}: § 404 (en relació als cohereus), § 443 (respecte als col·legataris), i § 449 (llegat d'usdefruit).
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de l'acreixement es fes dins l'àmbit successor!77. Exemples clars en són el Codi civil italià de
186578, i el Codi civil espanyol de 1889, el qual limita la denominació d'acreixement a les
comunitats en formació (successió i donació), evitant-lo per a les comunitats ja formades. Així,
el Ce, regula en els arts. 981 a 987 l'acreixement en l'àmbit successori, assenyalant els seus
requisits i forma d'actuació, mentre que en l'art. 637 assenyala quan hi haurà dret d'acréixer en
la donació79.

Pel que fa a l'opinió dels autors catalans dels segles XIX i XX, estava en la mateixa línia
que la dels seus contemporanis80. I, quant als cossos legals catalans, la qüestió ha vingut

77 Vegeu Giuseppe BORTOLAN, Del diritto di accrescere, seconda edizione, Bologna, Licinio Cappelli
Editori, 1932, pàg. 84 i ss., on exposa la regulació de l'acreixement en els primers codis.

78 Arts. 879 a 887, que feien referència a l'acreixement testamentan. L'art. 946 tractava de l'acreixement en la
successió intestada. Al respecte, BORTOLAN (Ob. cit, pàg. 136 i s.) assenyalà que en el Códice es posa de manifest
com l'acreixement és una institució successòria i, en rigor, pròpia de les crides testamentàries. Per això entenia que
l'extensió que feien alguns autors com BELLONUS a institucions no successòries no tenia raó de ser en aquell moment.
Exposava BORTOLAN les següents raons:
la.- La primera raó per la qual no s'admetia l'acreixement fora de l'àmbit successori és que en aquest la voluntat del
testador és inalterable, per la qual cosa cal interpretar aquesta voluntat. En canvi, en els actes entre vius existeixen altres
mitjans per esbrinar aquella voluntat: l'acord o la voluntat unilateral del donant.
2a.- Aquesta impossibilitat tenia també la seva racional i jurídica explicació en el fet que en cadascuna de les dues
hipòtesis contemplades d'actes entre vius -donació i contracte- es tracta de relacions bilaterals o, com a mínim,
d'imprescindible concurs o intervenció de dues voluntats, el que implica que l'eventualitat de què hi hagin porcions
vacants per qualsevol de les causes pròpies en matèria de successions no es pot produir, i això no solament en el cas que
el conveni estigui viciat o no produeixi efectes jurídics per la manca dels requisits essencials de l'acte -com per exemple
l'acceptació en la donació o la condició de la persona- sinó també en el cas que la relació convinguda sigui perfecta i
inexcepcionable.
3a.-I una altra raó és que el principi fonamental en matèria d'acreixement "solidum sit pluribus relictum ab initio et
concurso partes fiunt" no pot tenir aplicació en els contractes ni en las donacions per la raó que en aquests quan la relació
es perfecciona cadascun percep la porció del dret convingut, amb exclusió de les quotes dels altres contraents.

No obstant, el propi BORTOLAN reconeixia que això no estava tan clar en les donacions, ja que aquestes no
queden perfectes fins a l'acceptació del donatari. En elles s'admet l'acreixement sempre que hi hagi una causa que així
ho estableixi.

En canvi, el Codi civil italià de 1942 va estendre l'acreixement a d'altres institucions, en l'àmbit entre vius. Així,
després de fer referència a l'acreixement en els arts. 522 i 523 (en relació a la renúncia a l'herència intestada i
testamentària, respectivament), i de dedicar una secció a la regulació del dret d'acréixer en la successió testamentària
(arts. 674 a 678), fa referència també a l'acreixement en altres institucions: donació (art. 773), renda vitalícia (art. 1874),
impròpiament i en relació a l'augment de valor del bèstia en el contracte de "soccida" (art. 2170.1), i en el "contratto di
consorzio" (art. 2609).

791 en alguna ocasió s'utilitza impròpiament la paraula "acréixer". És el cas de la successió a la que està cridat
un absent. Però tal i com es veurà en un altre capítol, tot i que l'article 191 Ce parli d'acreixement en favor dels cohereus,
no es tracta d'un nou supòsit d'acreixement sinó d'una simple aplicació de les regles generals. Morta una persona a la
successió de la qual estigui cridat un declarat absent, no és que la seva porció acreixi als cohereus, ni tampoc es crea una
nova reserva legal, sinó que els béns s'han de conservar fins que es declari la mort de l'absent o aquest reaparegui. Una
vegada produïda alguna d'aquestes circumstàncies, es donarà als béns la destinació que procedeixi: o aniran al reaparegut,
o acreixeran als cohereus si es donen els requisits previstos als articles 38 i ss. CS, o els béns aniran al substitut, etc.

80 Així, per exemple, BORRELL I SOLER tractava del dret d'acréixer en relació a l'herència i al llegat, però
no en l'àmbit entre vius (Antoni M" BORRELL I SOLER, Dret civil vigent a Catalunya, vol. V, Successions per causa
de mort, Barcelona, Imprenta de la Casa de Caritat, § 484 [primera part, pàg. 299 a 302] respecte al dret d'acréixer entre
legataris, i § 523 [segona part, pàg. 512 a 516], en relació al dret d'acréixer entre cohereus. També a Derecho Civil
vigente en Cataluña, tomo quinto, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1944, § 484 [pàg. 273 a 277] i §523 [pàg. 462 a
466], respecte al dret d'acréixer entre legataris i hereus, respectivament). Ara bé, Arturo CORBELLA, a Manual de
Derecho catalán, Reus, Imp. de Viuda de Vidiella i Pablo Casas, 1906, pàg. 779, donava un concepte més ampli de dret
d acréixer, no limitant-lo a l'àmbit successori: "Si dos o más personas son partícipes de un derecho, y una de ellas
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predeterminada per la relació codi civil-dret civil català. Així, la CDCC -seguint la línia dels seus
precedents- només feia referència a l'acreixement dins l'àmbit successori, arts. 265 a 268 CDCC.
Ara bé, a mesura que la Generalitat de Catalunya ha anat exercint les seves competències en
matèria de Dret civil, i per tant ha procedit a regular més institucions, s'han augmentat les
possibilitats de regular acreixements fora de l'àmbit successori. I així s'ha fet, per exemple, en
relació al cens vitalici, a l'art. 30.3 LC.

2.- BREU REFERÈNCIA A LA PLURALITAT DE CASOS EN QUÈ, D'ACORD AMB
EL DRET CIVIL VIGENT A CATALUNYA, POT TENIR LLOC UN "ACREIXEMENT"

S'ha dit fins al moment que, tot i que la regulació del dret d'acréixer es faci en l'àmbit
successori, també respecte a d'altres institucions es fa referència a la producció d'un
"acreixement". En aquest apartat s'assenyalaran quins són aquests casos en què, d'acord amb el
Dret civil vigent a Catalunya, s'afirma per la Llei o per la doctrina que es produeix un
acreixement.

D'acord amb la DF IVa CDCC, en tot el que no prevegin les disposicions del Dret civil
de Catalunya, regeixen supletòriament els preceptes del Codi civil i les altres lleis estatals de
caràcter civil. Aquest marc legal ens permet establir la següent classificació respecte als casos
en què, perquè així ho diu expressament la Llei, o perquè d'aquesta manera ho interpreta la
doctrina, pot tenir lloc un acreixement. Distingirem segons la comunitat es trobi en formació, cas
en què el títol adquisitiu esdevindrà parcialment ineficaç respecte a algun dels destinataris, i quan
la comunitat ja estigui formada, en què, havent-se produït ja l'adquisició, alguna quota queda
vacant. Finalment, farem referència a uns casos "excepcionals" d'acreixement, en els quals
l'augment de la quota no deriva d'una prèvia situació de comunitat.

2.1.- L'acreixement en les comunitats en formació
El supòsit més "propi" d'acreixement és aquell en què la comunitat està en formació.

Quan a un dret s'ha cridat a vàries persones, si alguna d'elles no pot adquirir la seva quota, una
possible destinació de la quota vacant seria l'acreixement en favor dels què sí
adquireixin.

L'art. 609 Ce enumera els títols adquisitius: "Lapropiedad se adquiere por la ocupación.
La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por
donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de ciertos contratos mediante la
tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción". D'aquests títols adquisitius
citats, prescindirem de la Llei, a la que la doctrina nega substantivitat propia com a títol

desaparece de la relación jurídica, por cualquier motivo legal, quedando 'vacante su parte, se verifica el derecho de
acrecer cuando ésta es agregada á la de los oíros sujetos de dicha relación: entonces se dice que la parte vacante
acrece, esto es, se agrega á las demás", i tot seguit deia que "El derecho de acrecer es susceptible de variadas
aplicaciones", exposant el règim de l'acreixement en la successió testamentaria. Per tant, CORBELLA partia d'un
concepte general d'acreixement, aplicant-lo a tots els. àmbits, si bé després només exposava el règim de l'acreixement
testamentar!.
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adquisitiu81, i de l'ocupació i prescripció adquisitiva, ja que la seva naturalesa material -l'aprensió
de la cosa o la possessió durant un cert temps- entenem que elimina la possibilitat d'existència
d'acreixement, i ens centrarem en la qüestió de si quan s'adquireixi per contracte, donació o
successió pot haver-hi acreixement.

2.1.1.- La inexistència d'acreixement en els contractes
Tot i que la doctrina clàssica entenia que en els contractes procedia el dret d'acréixer82,

podem afirmar que actualment és pràcticament unànim l'opinió que nega la possibilitat
d'acreixement en els contractes (partint de la base que la donació no és un contracte). La raó és
que, donat que els contractes deriven del concurs entre oferta i acceptació (art. 1262.1 Ce), no
es podrà donar lloc a una quota vacant que originaria l'acreixement. Quan per contracte es
disposa d'un dret en favor de vàries persones, cal el consentiment de totes elles per al
perfeccionament de l'adquisició, de manera que si falta algun d'aquests consentiments, les parts
podran celebrar un nou contracte o desistir d'ell, però en cap cas tindrà lloc un acreixement.
L'exigència de la concurrència de voluntats -siguin o no simultànies, art. 1262.2 Ce- perquè el
contracte neixi per a la vida jurídica, elimina la possibilitat d'acreixement. Si no es dóna aquesta
concurrència no hi ha contracte. I si es dóna el concurs de voluntats, ja no pot haver-hi vacant,
perquè el contracte és perfecte83.

En el contracte les pròpies parts "solventaran" la "falta" d'algun dels contractants. La
comunitat naixerà a partir del perfeccionament del contracte, però, fins a aquest moment, no es
pot dir que existeixin quotes. Si ja inicialment es fan quotes, no es pot parlar d'un únic objecte,
amb la qual cosa s'elimina tota possibilitat d'acreixement. La quota ja formada i no acceptada
quedaria en poder del transmitent.

Si una vegada prestat el consentiment contractual resulta que existia algun vici que
invalidava el consentiment donat per algun dels adquirents, s'invalida tot el contracte, de manera
que, si es vol, s'haurà de tomar a celebrar el contracte de nou, però no es manté el contracte
originari entre la resta d'adquirents als que no afectava el vici. Tot i que una part la formin vàries
persones, el consentiment de la part és indivisible, i o val tot o no val.

L'únic cas en el que entenem que es pot produir un acreixement en els contractes és en
el contracte a favor de tercer, quan siguin varis els tercers beneficiaris. En aquests contractes,
l'acceptació del tercer no és un requisit necessari per a la perfecció del contracte ni per al
naixement del dret del tercer, sinó que únicament determina la impossibilitat de revocació de la

81 Així ho fa José M" MIQUEL GONZÁLEZ, a Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid,
1993, pàg. 1544, comentari a l'art. 609 Ce.

82 La justificació era, en relació al contracte de compra-venda, que el venedor no patís cap perjudici, ja que si
no tenia lloc l'acreixement havia de passar a formar una comunitat amb el comprador. Per això, per evitar la situació de
comunitat, la quota vacant acreixia al comprador, qui havia de pagar la totalitat del preu. Vegeu les citades opinions de
GÓMEZ, CÀNCER, RIPOLL i, sobretot, BELLONUS, Ob. cit, cap. VI, quaestio 32 (contractes en general), 33 (compra-
venda), 34 (arrendament), 35 (permuta) i 36 (donació entre vius).

83 Pot ser que encara no hi hagi hagut transmissió de la propietat, ja que aquesta requereix la tradició; si un dels
contractants morís després d'haver prestat consentiment però abans del lliurament de la cosa, es transmetria als seus
successors el dret a ser-li entregada.
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estipul·lació (art. 1257.2 Ce)84. Sent el contracte perfecte es planteja la qüestió, quan hi ha varis
beneficiaris, de a qui s'atribuirà la quota que hagi quedat vacant per la repudiació o la mort
d'algun d'ells abans d'haver acceptat. Una de les possibles solucions seria l'acreixement85, solució
que ha estat la prevista per l'art. 86 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro,
que, en relació a l'assegurança de vida, diu que: "Si la designación se hace en favor de varios
beneficiarios, la prestación convenida se distribuirá, salvo estipulación en contrario, por partes
iguales. Cuando se haga en favor de los herederos, la distribución tendrá lugar en proporción
a la cuota hereditaria, salvo pacto en contrario. La parte no adquirida por un beneficiario
acrecerá a los demás"9'6. Per tant, la porció vacant acreixerà la resta de beneficiaris. Però, en tot
cas, cal tenir en compte que el contracte ja és perfecte.

2.1.2.- Breu referència a l'acreixement en la donació entre vius
La qüestió de la procedencia de l'acreixement en la donació entre vius ve predeterminada

peí problema de la seva naturalesa jurídica.
a) Si la donació es considera un contracte, en el sentit que no produeix efectes sinó a partir de
l'acceptació (art. 629 Cc), no hauria d'haver-hi acreixement, ja que si algun dels donataris no
acceptés la donació no s'hauria perfeccionat. Si la donació fos un contracte no es podria donar
lloc a cap vacant, ja que, com acabem de dir, els contractes requereixen la concurrència d'oferta
i acceptació (art. 1262 Cc)87.

No obstant, l'art. 637 Cc preveu, com veurem, que en certs casos pugui haver-hi
acreixement en la donació. Alguns autors que defensen la naturalesa contractual de la donació
salven aquesta contradicció assenyalant que l'art. 637 Cc es refereix al cas en què la vacant es

84 Com va dir la STS de 9 de desembre de 1940, "en el verdadero contrato a favor de tercero, éste es el titular
del derecho hacia él derivado, y lo es en potencia desde el mismo momento de la celebración del contrato hasta que,
cumplida la condición suspensiva de la aceptación, adquiere de una definitiva e irrevocable el concepto de acreedor
único, asistido de la correspondiente acción para apremiar al deudor".

85 Els requisits necessaris perquè procedís l'acreixement serien discutibles. Es podria aplicar la regla de l'art.
637 Cc, de tal manera que només hi hauria acreixement quan aixi es pactés expressament, o si l'estipül·lació es fes en
favor de dos cònjuges; o també es podrien seguir les regles dels arts. 982 i 983 Cc, i 38 i 39 CS, que exigeixen la crida
conjunta. Si no operés l'acreixement, altres possibilitats serien, per al cas de mort, que la quota vacant passés a l'hereu
del beneficiari, i, en cas de renúncia, que la vacant aprofités al promitent.

861 tot i que el precepte es refereixi a l'assegurança de vida, se li pot donar caràcter general. Per exemple, també
es podria aplicar a l'assegurança de danys, si bé la figura del tercer beneficiari només està prevista en les assegurances
sobre la vida humana, com afirma URÍA (Rodrigo URÍA, Dret Mercantil, 22 ed., Marcial Pons, Madrid, 1995, pàg. 725).
En les assegurances de danys, per exemple, la possibilitat d'acreixement existiria quan fossin varis els prenedors de
l'assegurança, si bé seria discutible si en cas de mort el seu dret no passa als hereus. Més fàcil seria admetre-ho en el cas
de renúncia a rebre la indemnització.

87 Així doncs, per a alguns autors que defensen la naturalesa contractual de la donació, no hi ha acreixement,
basant-se en el fet que, si manca l'acceptació del donatari, aquesta disposició :ho produeix cap efecte i, per tant, no es
produeix cap vacant i no pot tenir lloc l'acreixement. Vegeu per tots Luigi PALMIERI, "U diritto d'accrescimento nelle
donazioni" cit, pàg. 1 i s. Això es refutat per altres autors com Renato SCOGNAMIGL·IO, // diritto di accrescimento
nei negozi ira viví, Milano, Dott. A Giuffre Editare, 1951, pàg. 21, que contesten que el fonament de l'acreixement es
troba no en la relació donant-donatari que no accepta, sinó entre el donant i el donatari que accepta, acceptació que no
es refereix exclusivament a la seva part, sinó també a les possibles vacants que es produissin.
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produeix una vegada ja s'ha perfeccionat la donació88

b) En canvi, considerada la donació com un negoci dispositiu, feta la donació pel donant la
donació ja existiria, sense necessitat d'acceptació per part del donatari, de manera que si algún
dels donataris renunciés la donació, sí que es podria parlar de quota vacant.

Nosaltres som d'aquesta segona opinió, que considera la donació no com un contracte,
sinó un mode d'adquirir, art. 609.2 Ce89. La donació és un negoci jurídic dispositiu del donant en
el qual no existeix aquella concurrència entre oferta i acceptació que caracteritza als contractes,
sinó que es tracta d'un acte unilateral del donant que existeix autònomament sense necessitat
d'acceptació (art. 618 Ce). Mentre cap contracte existeix únicament amb l'oferta, sinó que, com
s'ha dit, cal la concurrència entre oferta i acceptació, en la donació amb l'«oferiment» del donant
ja existeix un negoci, nominat com donació. L'acceptació del donatari només és un requisit
d'eficàcia d'un negoci jurídic ja vàlid, que simplement determina la seva irrevocabilitat90. Per tant,
amb la declaració unilateral del donant n'hi ha prou per a l'existència de la donació, i si la donació
es fa conjuntament en favor de vàries persones, i un dels donataris repudia, es produirà una
vacant que podrà donar lloc a l'acreixement91.1 així entenem que ho ha ratificat -la naturalesa de
la donació com un negoci jurídic de caràcter dispositiu- el fet que el Codi de Successions admeti
la possibilitat d'acreixement en les donacions92.

Així doncs, admesa la possibilitat que hi hagi una situació de vacancia en la donació que

88 Així ho entén José Antonio CORBACHO GÓMEZ, al Comentario del Código civil, Ministerior de Justicia,
tomo II, Madrid, 1993, comentant l'art. 1339 Ce, pàg. 621. No obstant, nosaltres entenem que si una vegada adquirida
la donació es produeix la renúncia en la part indivisa que li correspon no hi haurà acreixement en virtut de l'article 637,
ja que hi ha hagut adquisició, però sí que podria existir aplicant el supòsit genèric de renúncia en el condomini que en
un altre apartat tractarem.

En canvi ALBALADEJO (Manuel ALBALADEJO GARCÍA, Comentario del Código civil, Ministerio de
Justicia, Madrid, 1993, tomo I, al comentari a l'art. 637 Ce, pàg. 1616) entén que l'acreixement a què es refereix l'art. 637
Ce té lloc abans de l'adquisició: "laparte de quien no la recibió corresponderá a quienes sí tomaron las suyas".

89 Com hem dit, ha estat una qüestió polèmica la de la naturalesa jurídica de la donació. Entre els partidaris de
la naturalesa contractual, podem citar Manuel ALBALADEJO (vegeu el seu comentari a l'art. 618 Ce, a la citada obra
Comentario del Código civil, tomo I, pàg. 1572 i ss., i a Comentarios al Código civil y Compilaciones Parales, tom VIII,
vol. 2n., EDERSA, Madrid, 1986, especialment les pàg. 7 a 14). Entre els defensors de la posició contrària hi ha Alvaro
CALVO SORIANO, "Tradición y donación", Anales de la Academia Matritense del Notariado, III, Madrid, 1959, pàg.
399 a 472. Vegeu Enrique LA LAGUNA, "Los modos de adquirir la propiedad y los contratos de finalidad traslativa en
el Derecho español", Revista de Derecho Privado, 1973, pàg. 383 a 419, i especialment les pàg. 399 a 419, on exposa
els autors que defensen ambdues posicions amb els seus respectius arguments.

90 Efectivament, mentre no hi ha acceptació el negoci jurídic existeix, però és revocable en tractar-se d'un negoci
unilateral. L'acceptació determinarà en primer lloc que quan arribi a coneixement del donant el priva de la facultat de
revocació, art. 623 Ce: "La donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario". I
segonament l'acceptació produeix la transmissió de la propietat. La donació no transmet la propietat si no hi ha acceptació
del donatari, ja que una persona no pot ser enriquida contra la seva voluntat. En aquest sentit, l'acceptació és un requisit
d'eficàcia del negoci, art, 629 Ce: "La donación no obliga al donante, ni produce efecto, sino desde la aceptación".

Si alguns acceptessin i altres no diguessin res s'estaria davant d'una situació jurídica interina que podria acabar
o bé amb la revocació del donant, o amb l'acceptació o repudiació del donatari.

La doctrina clàssica entenia que en la donació no procedia el dret d'acréixer. La raó semblava trobar-se en
el seu caràcter gratuït, que determinava que la vacant havia d'aprofitar al donant. Vegeu GÓMEZ § 1.2.2. És a dir, malgrat
la consideració per part de GÓMEZ de la donació com un contracte, s'entenia possible que hi hagués dret d'acréixer, però
aquest no es donava a conseqüència del seu caràcter gratuït: es pretenia afavorir al donant, a qui aprofitaria la quota
vacant.
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pugui donar lloc a l'acreixement, es tracta de veure si aquest té lloc o no. Hi hauria "a priori" dues
possibilitats: l'acreixement en favor dels donataris conjunts; o que la quota no adquirida retornés
al donant. Si s'apliqués el mateix criteri que a les donacions "mortis causa", en regir-se aquestes
per les regles dels llegats (art. 392 CS i 620 Ce), tot dependria de l'existència de conjunció entre
els donataris (arts. 39 CS i 982 i 983 Ce). Ara bé, en les donacions entre vius l'art. 637 estableix
un règim diferent en admetre's només l'acreixement -si el donant no diu altra cosa- en les
donacions fetes als cònjuges. L'art. 637 Ce diu que "Cuando la donación hubiese sido hecha a
varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales; y no se dará entre ellas el
derecho de acrecer, si el donante no hubiese dispuesto otra cosa. Se exceptúan las donaciones
hechas conjuntamente a marido y mujer, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho, si el
donante no hubiese dispuesto lo contrario'^. Per tant, el precepte distingeix segons la donació
es faci o no en favor de cònjuges:
a) La regla general és que no hi ha acreixement en les donacions fetes a vàries persones
conjuntament, tot i que la forma de designació hagi estat la mateixa que en les atribucions
successòries, en les que sí hi ha acreixement. Així, per exemple, no és el mateix als efectes de
l'acreixement la disposició "Llego la casa a A i a B", que si es diu "Dono la casa a A i a B".
Mentre en el primer cas hi ha acreixement, no així en el segon. La justificació d'aquesta
diferència de tracte pot ser que en la donació existeix una altra possible destinació de la quota
vacant, en el sentit que aquesta no s'ha de convertir en "res nullius" sinó que pot retornar al
donant, de manera que la cotitularitat es crearia no entre donataris sinó entre donant i donatari.
En tot cas, una vegada "readquirida" pel donant la quota que ha quedat vacant, es podria
pronunciar de nou donant una altra destinació a aquella quota, el que òbviament no pot succeir
en els negocis jurídics "mortis causa", que adquireixen eficàcia a partir de la mort del disponen!

Ara bé, la realitat és que la regla de l'art. 637.1 Ce no s'aparta tant del règim general de
l'acreixement testamentari. En aquest hi ha acreixement quan s'entén que aquesta és la voluntat

93 En el Pr. 1851 l'actual art. 637 Ce estava dividit en dos preceptes diferents. L'actual art. 637.1 Ce era l'art.
955 Pr. 1851, en seu de donacions, que deia que" Cuando la donación fuere hecha a varías personas conjuntamente, no
gozan ninguna de ellas el derecho de acrecer, a no haberlo determinado así el donador". I l'apartat segon de l'art. 637
estava dins les donacions per raó de matrimoni, en l'art. 1256 Pr. 1851, que deia que "El derecho de acrecer, regulado
por lo que se determina en la Sección II, capítulo I, título III de este libro, tiene lugar entre los esposos á quienes se
hubiese donado conjuntamente alguna cosa", completat per l'art. 1316 fin Pr, 1851, segons el qual "Los bienes donados
ó dejados en testamento a los esposos conjuntamente con designación de partes determinadas, pertenecerán a la muger
como dote, y al marido como capital marital, en la proporción determinada por el donador ó testador; y afaita de
designación por mitad, salvo lo dispuesto en el artículo 1256".

Cal destacar que GARCÍA GOYENA considerava la donació com un contráete. En el seu comentan a l'art. 955
Pr. 1851 deia que "en rigor no era necesario consignarlo aquí, porque el derecho de acrecer nunca tuvo lugar en los
contratos sino en las últimas voluntades, y, por su analogía con estas, en las donaciones mortis causa, que nosotros no
admitimos" (Florencio GARCÍA GOYENA, Concordancias, motivos y comentarios del Código civil español, tomo I,
Ed. de la Editorial Base, Barcelona, 1973, pàg. 300). I respecte a l'acreixement entre esposos, en el seu comentari a l'art.
1256 (Ob. cit., tomo II, pàg. 271 i 272) deia que "Otra diferencia entre estas donaciones y las comunes: vé el artículo
955. El derecho de acrecer no tiene por la ley entrada en los contratos: la esoepcion que aquí se hace se funda, como
todas, en el favor al matrimonio: este fue la causa impulsiva de la donación', con tal que se celebre, la voluntad del
testador está cumplida: lo donado no debe volver mas á él, y es consiguient/que acrezca al otro donatario conjunto
que aceptó y contrajo obligaciones. Pero el caso de este artículo ha de ser rarísimo: para que tenga lugar, será preciso,
según los artículos 1245 y 1247, que un esposo renuncie espresamente la donación antes de celebrarse el matrimonio;
y en tal caso, como que «res adhuc integras sunt», el donador será también libre en esplicar su voluntad sobre la suerte
de la parte renunciada ": Per tant, observem com GARCÍA GOYENA en realitat està negant l'acreixement entre
esposos, a conseqüència de la seva qualificació de la donació com un contracte.
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del testador, manifestada de forma tácita mitjançant la conjunció. En l'art. 637 Ce, també es la
voluntat del donant el que determina l'acreixement, si bé en aquest cas s'ha de manifestar de
forma expressa, art. 637.1.fin CS, que preveu que hi haurà acreixement quan el donant ho
disposi94.Així doncs, no és que en la donació entre vius no pugui haver-hi acreixement, sinó que
es presumeix que, malgrat que s'utilitzi una fórmula (la "crida conjunta") que si es tractés d'una
disposició "mortis causa" donaria lloc a l'acreixement (arts. 39.1 CS i 982 i 983 Ce), si el testador
no ho diu expressament, s'entén que no vol l'acreixement. La crida conjunta (entesa com a crida
feta en la forma prevista als articles esmentats) no és raó suficient per a l'acreixement, sinó que
cal la seva concessió per part del donatari95. D'aquesta manera es reafirma que és la voluntat del
disponent, i no la crida conjunta, el fonament de l'acreixement.

b.) En canvi, sí hi haurà dret d'acréixer si la donació s'ha fet als dos esposos conjuntament, art.
637.2 Ce, que inverteix el plantejament de l'art. 637.1 Ce96. En aquest cas es presumeix que la
crida conjunta és requisit suficient per entendre que hi ha una voluntat del donant favorable a
l'acreixement, sempre que aquell no digui el contrari. És a dir, perquè hi hagi acreixement en la
donació feta als esposos caldrà per una banda que existeixi conjunció d'acord amb les regles
generals de l'acreixement testamentan (arts. 982 i 983 Ce), i per altra que el donant no hagi
exclòs el dret d'acréixer.

94 Aquest arbitri del donant també el preveu l'article 773 del Codi civil italià, que diu que: "È valida la clansola
con cui U donante dispone che se uno dei donatori nonpuò o non vitóle accettare, la sua parte si acresca agli altri".
GAZZARA (Ob, di, pàg. 72 i 73) entén que es tracta d'un negoci amb una causa pròpia que es pot qualificar com a
"causa adcrescendi", i li atribueix les següents característiques:la. Es tracta d'una institució autònoma amb elements i
característiques ben definits i fàcilment individualitzables;2a. Pressuposa necessàriament la subsistència d'un negoci
patrimonial al qual pot accedir i amb el qual pot concórrer per a la producció d'una ben caracteritzada eficàcia jurídica;
i3a. Consisteix en un acte yolitiu constituent un negoci unilateral i receptici, amb el qual el subjecte disponent d'una
atribució patrimonial atribueix a la mateixa una particular destinació dins l'àmbit d'una pluralitat de subjectes
unitàriament considerats (com a grup).

951 val a dir que la possibilitat de concessió de l'acreixement per part del disponent no es contempla en el Codi
civil en els articles relatius a l'acreixement "successori" (arts. 981 i ss. Ce). Sí, en canvi, en el Codi de Successions, art.
39.2.pr.).

96 L'art. 637.2 Ce, a diferència del Pr. 1851, no es refereix a les donacions per raó de matrimoni, sinó que l'única
diferència en relació a l'art. 637.1 Ce es troba en la persona dels donataris, que són els cònjuges, i no en la causa de la
donació. Tractant-se de donacions per raó de matrimoni -que com diem era l'únic cas de donacions en favor dels cònjuges
contemplat en el Pr. 1851-, l'art. 1339 Ce preveu que "Los hienes donados conjuntamente a los esposos pertenecerán
a ambos enpro indiviso ordinario y por partes iguales, salvo que el donante haya dispuesto otra cosa". Si algún deis
futurs esposos no accepta es planteja la qüestió de si hi ha o no acreixement. En relació al Codi civil, José Antonio
CORBACHO GÓMEZ (a Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, Tomo II, pàg. 621), entén
que l'acreixement es produirà si la renuncia té lloc una vegada s'ha perfeccionat la donació, mentre que si la donació no
es perfecta expressa dubtes. Respecte al Dret català, l'actual art. 21.2 CF diu que "Els béns donats conjuntament als
contraents o als cònjuges pertanyen a tots dos enproindivís ordinari i aparts iguals, llevat que el donant no ho disposi
altrament" (seguint l'art. 14.1.2 CDCC, que disposava que "Els béns donats conjuntament als contraentspertanyeran
a tots dos enproindivís ordinari i per parts iguals, si el donant no havia disposat el contrari"). GETE ALONSO (Maria
del Carmen GETE-ALONSO CALERA, a Comentari a la Modificació de la Compilació en matèria de relacions
patrimonials entre cònjuges, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Barcelona, 1995, pàg. 125) entenia que
no hi havia acreixement en aquestes donacions. Les raons que donava eren per una banda les finalitats de les raons per
raó de matrimoni, que s'atorgaven per crear un patrimoni comú destinat a l'aixecament de les càrregues familiars,
patrimoni que seria administrat per tots dos cònjuges, "la qual cosa no es pot aconseguir si desapareix un dels
donataris", i, per altra, la idea que la donació requeria l'acceptació per a la seva irrevocabilitat, de manera que "No
acceptada per un dels esposos, el donant pot variar la seva voluntat i, prenent com a punt de partida el caràcter
d'aquestes donacions, es pot pensar que ho farà".
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La diferència de tracte en relació al supòsit anterior es justifica en la persona deis
donataris: marit i muller. La Llei suposa que en aquest cas, si hi ha hagut "conjunció", el donant
ha volgut l'efecte de l'acreixement, excloent la cotitularitat amb un tercer, ni que sigui el donant97.

En definitiva, en la donació, és la persona del donatari, més la fórmula utilitzada pel
testador, el que revela una voluntat del testador favorable a l'acreixement, presumpció que es pot
destruir per la manifestació en contrari del donant.

Cal dir, finalment, que la majoria de la doctrina entén que en la donació es produeix un
acreixement que presenta moltes analogies amb el testamentan. En aquest sentit, ROCA
SASTRE assenyala que es tracta d'un veritable dret d'acréixer, i ho justifica en "la nota común
de liberalidad de la donación y las disposiciones testamentarias'^.

2.1.3,-L'acreixement en la successió testada i intestada
Dels títols adquisitius enumerats a l'art. 609 Ce, el més idoni per a l'actuació del dret

d'acréixer és la successió, testada o intestada, a conseqüència de les seves especials
característiques:
- en la successió testamentària estem davant un negoci jurídic unilateral, perfeccionat per la sola
voluntat del testador i que adquirirà eficàcia a partir de la seva mort;
- la quota vacant no pot tornar al difunt;
- no hi ha hagut adquisició de la quota vacant, sinó que es tracta d'una comunitat en formació;
- quan es produeix la vacant no hi és el disponent per assenyalar a qui s'ha s'atribuir la quota que
queda vacant.

Per aquestes característiques, l'acreixement té el seu marc idoni en el Dret de Successions,
i pot presentar diferents varietats:
- pot tenir lloc per la voluntat del testador -expressa (art. 39.2 CS) o tàcita (art. 39.1 CS)-, o de
manera necessària, fins i tot contra aquella voluntat (art. 41 CS);
- es produeix tant en les crides voluntàries (arts. 39 a 42 CS), com en les que tenen lloc per
ministeri de la llei (arts. 327.2 i 339.3 CS); . . .
- i pot ser necessari -acreixement hereditari, ja que en cas contrari es donaria lloc a una quota
sense titular-, o no necessari, com el llegat (successori o no successori), el fideïcomís o la
donació "mortis causa", casos en què el gravat podria quedar alliberat parcialment del seu

971 cal tenir en compte que l'art. 1353 Ce, preveu que si el règim és de ganancials el bé no pertanyerà a tots dos
cònjuges amb caràcter privatiu, com és la regla general dels béns adquirits a títol lucratiu (en proindivís ordinari), sinó
que el bé com a unitat tindrà caràcter ganancial. Estableix el dit precepte que "Los bienes donados o dejados en
testamento a los cónyuges, conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, se entenderán
ganaciales, siempre que la liberalidad fuere aceptada por ambos y el donante o testador no hubiere dispuesto lo
contrario" (Respecte a la interpretació de l'expressió "sin especial designation departes", vegeu Juan José PRETEL
SERRANO, a Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, comentari a l'art. 1353 Ce, pàg. 661
i 662).

98 Ob. til, pàg. 251. Vegeu BELTRAN DE HEREDIA, Ob. tit.,, pàg. 171, i José GONZÁLEZ PALOMINO,
"El acrecimiento en la mejora", dins els "Estudios de arte menor sobre derecho sucesorio", Anales de la Academia
Matritense del Notariado, Tomo II, Madrid, 1946, pàg. 564, els quals també entenen que es pot parlar d'acreixement.
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gravamen, o de la seva obligació -Ilegítima-.
Aquest acreixement "successori" (en sentit "ampli") serà, com hem dit, l'objecte d'estudi

en el nostre treball.

2.2.- L'acreixement en les comunitats ja formades
Una vegada els drets s'han adquirit, si s'extingeixen per causes subjectives es produirà

una vacant que es resoldrà d'acord amb el que diu la Llei: la transmissió als hereus quan mor el
titular -excepte si es tracta d'un dret personalíssim- (arts. 1.1 CS i 659 Ce), l'alliberament del
gravamen en el cas de renúncia al dret real limitat (arts. 513.4 Ce i 522 Ce en relació a l'usdefruit,
entre d'altres), o la possibilitat d'ocupació si s'abandona el dret de propietat (art. 610.fm Ce). Ara
bé, si el que s'extingeix per causes subjectives no és el dret en la seva totalitat, sinó només una
quota d'aquest dret, hi hauria una altra possibilitat a l'hora d'atribuir la quota vacant: que aquesta
aprofités als cotitulars del dret, solució que en alguns casos podrà venir exigida per la pròpia
naturalesa de les coses. Tot seguit farem una breu referència als casos en què, una vegada s'ha
format la comunitat, la vacant en la quota d'algun dels seus titulars pot donar lloc a un
"acreixement". Cal tenir en compte que en els casos a què tot seguit farem referència, donat que
el dret ja s'ha adquirit i s'ha format la comunitat, desvincularem en principi l'acreixement del títol
adquisitiu, de manera que l'acreixement es podrà produir qualsevol que sigui el títol adquisitiu
dels enumerats a l'art. 609 Ce.

2.2.1.- La renúncia a una quota en el dret de propietat
Quan un dels copropietaris de la cosa comuna renuncia a la seva quota en el condomini,

es planteja la qüestió de a qui aprofitarà aquesta renúncia. Existeix unanimitat dins la doctrina
en considerar que aprofita als altres comuners, però el dubte sorgeix a l'hora de qualificar la
naturalesa de la institució":
a) Alguns autors apliquen a la quota la mateixa solució que si el que s'abandona és tota la cosa,
argumentant que "Hay una cosa (cuota) vacante, y la solución será la misma que par a cualquier
caso de cosa abandonada", de manera que la resta de comuners adquiririen la cosa abandonada
per ocupació, de manera proporcional a les seves quotes, i automàticament, "porque los actos
de posesión material de la cosa común recaen, no sobre las cuotas de cada comunero, sino sobre
la cosa entera (art. 394 Ce), ya que no es ni siquiera imaginable la posesión material de una
cuota abstracta de la cosa"m. -

b) Ara bé, cal tenir en compte que no hi ha abandonament d'una cosa, sinó una renúncia a la
qualitat de cotitular d'un dret. És difícil mantenir que la cosa es converteix en "res nullius", ja que

99 Es tractava ja d'un tema molt discutit en el Dret romà. Vegeu Pietro BONFANTE, "II ius adcrescendi nel
condominio", a Scritti giuridici varií, III, Obligazioni, comunione e possesso, Unione Tipografíco-Editrice Torinese,
Torino, 1926, pàg. 434 a 453. En relació al Codi civil, vegeu sobre la qüestió Juan ROCA JUAN, "La renuncia liberatoria
del comunero (Nota al articulo 395 del Código Civil español)", a Anuario de Derecho Civil, enero-marzo 1957, pàg. 91
a 125, on tracta no solament de la renúncia alliberatòria de l'art. 395 Ce, sinó també de la renúncia en general feta per
algun dels comuners; i també José BONET CORREA, "La renuncia exonerativa y el abandono liberatorio", Revista
General de Legislación y Jurisprudència, 1961, pàg. 241 a 296, especialment les pàg. 260 a 269, on analitza les diverses
posicions doctrinals i dóna la seva opinió personal, favorable, com veurem, a l'acreixement.

100 José GONZÁLEZ PALOMINO, "El acrecimiento en la mejora" cit., pàg. 562.
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no es pot ocupar per un tercer. Efectivament, no pot haver-hi ocupació material de la quota, ja
que aquesta no es material, sinó ideal: la quota és una participació intel·lectual en la cosa que no
té traducció material. La quota no es una cosa, sinó la mesura de la participació en la cotitularitat
del dret. Per tant, no es pot aplicar a la quota la idea de l'art. 610 Ce. No es pot dir que per la
renuncia a la quota aquesta hagi quedat a disposició del primer que la vulgui ocupar. La quota
no es pot ocupar, ja que es tracta d'una cosa "que no es pot veure ni tocar"101. Hi ha una renuncia,
entesa en el sentit d'abandonament de drets, renuncia que, a causa de l'especial naturalesa de la
cosa renunciada, fa que s'augmenti proporcionalment la quota dels altres cotitulars. Per això, la
majoria d'autors entenen que no es produeix una ocupació, sinó una expansió del dret de la resta
de partícips102, expansió que una part de la doctrina qualifica com acreixement103.

101 En aquest sentit, Pablo BELTRAN DE HEREDIA, El derecho de acrecer cit, pàg. 43, diu que: "El derecho
tiende a reconstituirse en toda su integridad en manos de un titular único, dada la imposibilidad de que se convierta
en "res nullius" la parte renunciada por uno de los cotitulares",

102 En aquest sentit, J. BELTRAN DE HEREDIA CASTAÑO, La comunidad de bienes en derecho español,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1954, pàg. 257; José M" MIQUEL GONZÁLEZ, a Comentario del Código
Civil, Ministerio de Justicia, 1993, comentari a l'art. 395 Ce, pàg. 1081; Pablo BELTRAN DE HEREDIA, El derecho
de acrecer cit., pàg. 41 i ss.

103 La doctrina discrepa a l'hora de determinar la naturalesa jurídica d'aquesta expansió :
- Alguns autors entenen que es produeix un acreixement (BELTRAN DE HEREDIA CASTAÑO, Ob. cit, pàg. 257 i
ss.), sobre la base del caràcter expansiu del dret de propietat: la limitació que suposa la quota es basa en la recíproca
compressió dels respectius drets de propietat que concorren sobre la mateixa cosa, de tal manera que la desaparició
d'algun dret sobre la quota implica la correlativa extensió dels altres drets. La quota l'únic que fa és delimitar la
participació de cadascun en la titularitat. Quan desapareix un cotitular sense deixar un substitut la participació augmenta:
les quotes són menors en número però més grans en quantitat. Aquest argument és contestat per GONZÁLEZ
PALOMINO (Ob. cit., pàg. 561 i ss.), dient que, d'acord amb l'art. 399 Ce, "Todo condueño tendra la plena propietat
de su parte" i, per tant, no estem davant d'una propietat solidària, sinó que cada comuner és propietari d'una cosa diferent:
de la seva quota, i si hi ha quotes hi ha una atribució separada, i no la crida a la totalitat pròpia de l'acreixement. També
BONET CORREA (Ob. cit, pàg. 268) creu que hi ha acreixement: "Si hemos de ser consecuentes con la tradición
romanista recogida en el Código civil y sancionada en él, este efecto de reintegración del derecho de copropiedad, esta
tendencia a su exclusividad está justificada por un mecanismo técnico como es el «ius adcrescendi», siempre posible
en este supuesto, porque se produce en el momento de ejercicio de una cotitularidad solidaria que reintegra una cuota
ideal al «totum». Debemos decir que si todo condueño tiene la plena propiedad de su parte, conforme al art. 399, es
respecto de la división que en su día se efectúe, como claramente indica su párrafo final, pero no del ejercicio, del
«usus», que es conjunto, como claramente se deduce del art. 395, cuando habla de «cosa o derecho en común»".
- Altres, en canvi, creuen que no es pot parlar d'acreixement, ja que l'expansió de la quota té lloc després que la comunitat
hagi sorgit, i no abans, com seria l'hipòtesi de l'acreixement hereditari. (Pablo BELTRAN DE HEREDIA, Oh. cit, pàg.
43). I ROCA JUAN ("La renuncia..."cit.), després de refusar la idea de l'acreixement ("la idea de acrecimiento
propiamente dicho parece estar en abierta contradicción con el contenido del artículo 399 del Código, puesto que la
idea de partes que establece viene a excluir expresamente ese llamamiento in solidum para el totum, que técnicamente
es la base fundamental del acrecimiento en cuantos supuestos lo establece la Ley (vid. art 637.2; art. 908.2) hasta el
punto de que, quizá, no seria infundado presumir que el Código habla de «partes» -de la «parte» del comunero- con el
único fin de alejar toda idea de titularidad solidaría", pàg. 102), i de l'ocupació (argumentant que el Codi civil no parla
d'abandonament, sinó de renuncia, pàg. 105), diu que "el activo y el pasivo de los efectos divisibles que se organizan en
la comunidad, según la proporción («cuota») que le corresponde a cada uno, aumenta porque disminuye uno de los
términos de la proporción, sin que ello suponga para los demás la adquisición de un derecho nuevo ni una mayor
extensión del propio, porque su derecho conserva idénticas facultades, sino una mayor medida en cuanto a los solos
efectos divisibles del condominio: las utilidades y las cargas" (pàg. 106).
- ROCA SASTRE (Ramón M" ROCA, "La comunidad de gananciales: destínenle éstos en caso de renuncia", a Revista
Crítica de Derecho Inmobiliario, marzo de 1930, pàg. 161 a 177), parla d'un fenomen jurídic de «descompressió» que
dóna lloc a un «increment» o una «accessió jurídica» que és el mateix que es produeix en el dret d'acréixer, i que
constitueix l'adquisició de la propietat «per Llei» a la que al·ludeix l'art. 609 Ce. I dins d'aquesta denominació inclou
l'adquisició de la quota vacant en la comunitat romana, en la germànica, en les societats, i en les "renúncies extintives
de drets reals demembrats del domini". Efectivament, ROCA SASTRE, tractant de la renúncia a la quota de ganancials
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Diferent és el cas de l'article 395 Ce, segons el qual "Todo copropietario tendrá derecho
para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho
común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el
dominio". No podem dir que hi hagi una renúncia pura i simple, sinó que, a conseqüència de les
despeses de conservació de la cosa comuna i de l'afectació de la quota a la satisfacció d'aquestes
despeses, es fa efectiva aquesta responsabilitat. El copropietari s'eximeix de responsabilitat
renunciant la seva quota. Es podria dir que existeix una dació en pagament que la Llei obliga a
acceptar als comuners.

2.2.2.- L'acreixement quan queda vacant la quota d'algun dels cotitulars de drets reals
limitats. L'acreixement en l'usdefruit

Quan són varis els cotitulars de drets reals limitats, si un d'ells renuncia la seva quota es
planteja la qüestió de si la vacant aprofita als altres cotitulars, o allibera parcialment al propietari
del seu gravamen. Davant la falta d'una regla general que permeti resoldre tots els casos104, la
doctrina s'ha ocupat de la qüestió respecte a cada institució en concret, fent-se especial referència
a l'acreixement en l'usdefruit105, dret en el qual la vacant es pot produir no tan sols per la

una vegada s'ha produït la dissolució del règim econòmic matrimonial per mort d'un dels cònjuges i fins al moment en
què ha tingut lloc l'adjudicació de béns concrets a cada cònjuge, supòsit que qualifica com de comunitat germànica.,
afirma que "Disuelta la sociedad, y titular libre el cónyuge viudo de sus derechos a la comunidad, es indudable que
puede renunciarlo, no abdicativamente, pues tal derecho ya había ingresado en su patrimonio; y, entonces, ¿qué
sucede? Pues que en la mancomunidad hay un miembro menos, y, cesando el concurso de un comunero, cesa y
desaparece su parte, acreciendo al otro, o sea a los herederos delpremuerto conjuntamente. Como dice la Resolución
del 12 de Mayo de 1924, la renuncia de uno de los copartícipes en la comunidad condensa en éste todas las facultades
dispositivas, sin necesidad de cambiar la propiedad, por suponerse que se halla el dominio pleno en cada uno de los
asociados, con la sola limitación de los derechos que al otro corresponden. Precisamente éste es el fenómeno jurídico
de la descompresión que la eliminación de un comunero provoca en la titularidad al todo de cada partícipe en la
comunidad germánica, y es el mismo que se produce en el derecho de acrecer (herederos, legatarios, usufructuarios,
albaceas), en los fondos tontinarios, en las renuncias extintivas de derechos reales desmembrados del dominio, en virtud
del carácter integral de éste, en las Sociedades y hasta en la comunidad romana, según nuestro Código civil en su
artículo 395 establece. Este fenómeno de «accesión jurídica», que por cierto está bastante poco estudiado, es el modo
de adquirir la propiedad en virtud de la ley a que alude el artículo 609 de nuestro Código, y no un modo de adquirir
«a título familiar», del que nos habla Gastan. Cuando tal absorción o incrementamiento no se produce, el derecho se
extingue en sí y las cosas quedan vacantes o «nullius»" (ROCA SASTRE (Ob. cit., pag. 176 i 177).

104 Jerónimo GONZÁLEZ ("La renuncia en el derecho inmobiliario", a Estudios de Derecho Hipotecario y
Derecho Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1948, pàg. 17 a 45) distingeix segons la comunitat sigui "in solidum" o
'pro partibus". Mentre en el primer cas la renuncia d'un cotitular aprofita als altres, en el segon ho fa en favor del
propietari. Així ho exposa citant -a títol d'exemple- el cas de l'usdefruit: "...al establecer el usufructo en favor de varias
personas «in solidum» entendemos que a cada una de ellas corresponde el derecho real en su totalidad, con la
limitación impuesta por la concurrencia de los demás, y en cuanto falta estopor abandono, se provoca el acrecimiento;
mientras en el usufructo «pro partibus» el propietario ocupa el lugar vacante" (pàg. 40).

105 GONZÁLEZ PALOMINO (Ob. cit., pàg. 558) també fa referencia a la renúncia a la servitud per l'amo d'un
dels predis dominants prevista a l'article 544 Ce, afirmant que no hi ha acreixement, ja que, en tractar-se d'un dret
indivisible, la resta de cotitulars segueixen tenint el mateix dret (dret sobre la totalitat, d'acord amb l'article 535.2 Ce).
En canvi, BONET CORREA (Ob. cit., pàg. 270 a 273) entén que "Es indudable que se produce aquí idéntica solución
que en el supuesto del art. 395, donde la renuncia del copropietario realizada respecto de su participación le exonera
de dicha carga", afirmant que l'existència d'acreixement és l'opinió dominant en la doctrina espanyola (Ob. cit., pàg.
270). Assenyala BONET CORREA (Ob.cit., pàg. 272) que "...lo que sí no habrá es un acrecimiento en el titulo o
derecho, ya que éste permanece en su plenitud desde su constitución. Pero una cosa es la titularidad del derecho
(teóricamente conjunta) y otra el ejercicio del mismo (prácticamente dividido o coexistente en el su ejercicio con los
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renúncia, sinó també per la mort d'algun dels usufructuaris, a conseqüència de la seva
intransmissibilitat "mortis causa" motivada per la seva naturalesa personal. Així doncs, cal veure
a qui aprofita la vacant d'algun dels cousufractuaris que ja han adquirit l'usdefruit i han començat
a exercir el seu gaudi sobre la cosa106. Hi hauria dues possibilitats:
la.) Que es produïssin successives consolidacions parcials fins a la mort de l'últim usufructúan,
és a dir, que la desaparició d'un cousufructuari revertís en favor del propietari. Però el caràcter
indivisible de l'usdefruit impedeix la seva extinció parcial107.
2a.) Ara bé, el que no pugui tenir lloc la consolidació parcial no vol dir que s'hagi de produir
necessàriament un acreixement en favor dels cousufructuaris, sinó que hi haurà dues possibilitats:
que la vacant aprofiti al nu propietari, el qual es convertiria en un altre cousufructuari, o bé
l'esmentat acreixement108. El que es doni un o altre efecte dependrà de com s'hagi constituït
l'usdefruit. Si hi ha hagut una institució conjunta, hi haurà acreixement, mentre que si a cada

demás). Pero sí habrá acrecimiento de la participación en el uso o empleo correspondiente al renunciante, pues
resultará una coexistencia menos intensa y una cuantía más amplia derivada del tiempo en su uso y disfrute". I, per altra
banda, BONET CORREA també tracta de la renuncia exonerativa al dret de mitgeria prevista a l'art. 575 Ce, dient que
el criteri de la majoria de la doctrina és assimilar aquest cas al de l'art. 395 Ce (Ob. cit., pàg. 273 a 276).

106 Quan l'usdefruit encara no s'ha adquirit, en matèria d'acreixement s'haurien d'aplicar les regles general. Per
això ós innecessari l'art. 987 Ce, que estableix que "El derecho de acrecer tendra lugar entre los legatarios y los
usufructuarios en los términos establecidos para los herederos" (vegeu Manuel ALBALADEJO, a Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales. Tomo 13, vol. 2°, EDERSA, Madrid, 1981, pàg. 376 a 378, i Pablo BELTRAN
DE HEREDIA Y ONÍS, a Comentario del Código Civil, Ministerio de Justícia, Madrid, 1993, art. 987 Ce, pàg. 2352
a 23 54).

107 Com diuen D'ORS i BONET CORREA (Alvaro D'ORS, José BONET CORREA, "El problema de la división
del usufructo", Anuario de Derecho Civil, 1952, pàg. 62 a 124), "Es, pues, la indivisibilidad del cousufructo la que
impide que se pueda extinguir «pro parte» y consolidarse con la nuda propiedad. Si bien en cuanto a los
cousufructuarios, para su disfrute interno y con relación a la concreción de su cuota, se puede hablar del usufructo de
la mitad, de la tercera o cuarta parte, ello no se puede decir del derecho de que son titulares. La cuota es la expresión
de la medida del disfrute, según vimos, pero el derecho recae sobre todas las partículas de la cosa" (pàg. 120 i 121).

108 S'ha discutit en la doctrina si aquest augment de la quota dels cousufructuaris és un veritable dret d'acréixer.
La majoria de la doctrina entén que no es pot parlar d'acreixement. Diu GONZÁLEZ PALOMINO (Ob. cit., pàg. 557),
que "Se trata no de un acrecimiento sino de lo que pudiera y quizás se debiera llamar «usufructo mixto con sustitución
fideicomisaria», o, menos exactamente, «usufructo tontinario»". I en realitat, és cert que es donen alguns dels elements
del fideïcomís, i el fenomen vindria a ser com un fideïcomís recíproc en el dret d'usdefruit, ja que es produeix l'adquisició
del dret, dret que després podrà passar als altres cotitulars". En el mateix sentit, entre d'altres, D'ORS-BONET CORREA
(Ob. cit., pàg. 119), Manuel ALBALADEJO (a Derecho Civil UI. Derecho de Bienes, vol. II, setena edició, José M"
Bosch Editor SA, Barcelona, 1991, pàg. 46, nota 58 bis), ROCA SASTRE ("El llamado derecho de acrecer..." cit., pàg.
253), Bernardo MORENO QUESADA (a Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, comentari
a l'art. 521 Ce, pàg. 1379, qui diu que "...es denominado impropiamente acrecimiento; porque lo cierto es que son dos
figuras distintas: mientras en el verdadero acrecimiento se contempla el momento 'de constituirse el derecho, en que
faltando uno de los llamados, el resto recibe más, en este que resulta del art. 521, la adquisición, la adquisición de los
derechos se produjo al constituirse el usufructo, por lo que no se trata de acrecimiento"), i José Antonio DORAL
GARCÍA DE PAZOS, a Comentarios al Código Civil y Compilaciones Foraljs, tomo VII, vol. 1°, EDERSA, Madrid,
1992, pàg. 578, qui parla d'augment de quota i no d'creixement perquè "^.precepto ahora en examen supone una
comunidad ya formada, mientras que, en el derecho de acrecer, el llamado no llega a heredar o, lo que es los mismo,
una comunidad enformación";\, a més, perquè " en el derecho de acrecer, la cuota sucesoria del que no hereda engrasa
la de los que heredan, mientras que, en el precepto en examen, la parte del que ya era usufructuario va a los demás"
(vegeu les pàg. 571 a 583 en relació al comentari a l'art. 521 Ce). I val a dir que, com es veurà, l'art. 304.4 CS, en relació
al llegat d'usdefruit, no parla d'«acréixer» sinó d'«incrementar».
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usufructúan se li ha assignat una part determinada, la vacant aprofitarà al nu propietari109.1 així
ho estableix, com veurem, l'art. 304.4 CS que, en relació al llegat d'usdefruit, preveu
l'acreixement si no s'han assenyalat parts110.

2.2.3.- L'acreixement en els drets a rebre una pensió periòdica
Quan s'ha constituït el dret a rebre una pensió periòdica -com per exemple en la renda

vitalícia (arts. 1802 a 1808 Ce) o el cens vitalici (arts. 28 a 32 LC> si un dels titulars del dret
mor o renuncia el seu dret, la seva quota podria acréixer la dels altres beneficiaris.

Respecte al cens vitalici, així ho preveu l'art. 30.3 LC, que exigeix que la designació dels
beneficiaris hagi estat conjunta: "En el supòsit de cotitularitat del dret de cens, quan la
designació dels beneficiaris ha estat conjunta, si un d'ells no accepta o, havent acceptat, es mor,
la seva quota en el dret de cens incrementa la dels altres beneficiaris". Per tant, en el cas de mort
d'un dels beneficiaris, la vacant aprofitarà als altres si hi ha hagut crida conjunta, havent-se
d'acudir a l'art. 39 CS per determinar quan hi ha hagut crida conjunta111.1 el mateix podria succeir
en la renda vitalícia, si bé en aquest cas els arts. 1802 a 1808 Ce res diuen sobre la qüestió112.

109 Així ho entén Ramón M" ROCA SASTRE, "El llamado derecho de acrecer..." cit, pàg. 254 is., citant un
text d'ULPIÀ del Digest (7.2.1.3), qui diu que en cas d'usdefruit en favor de vàries persones, hi haurà dret d'acréixer
sempre que l'usdefruit s'hagués deixat conjuntament, però no si separadament s'hagués deixat l'usdefruit de cada part,
ja que en aquest cas no s'està pròpiament davant d'un únic usdefruit, sinó de varis usdefruits de quota. I el TS i la DGRN
semblen admetre aquesta posició, en justificar l'acreixement en la voluntat del disponent d'atribuir tot l'usdefruit a
cadascun dels usufructuaris, de manera que si no es dóna aquella voluntat manifestada en la crida conjunta la porció
vacant hauria d'aprofitar al propietari (STS de 29 de març de 1905,21 de maig de 1919,24 d'abril de 1976, i la RDGRN
de 1 de desembre de 1960).

110 Vegeu cap. 6, §5.2.
111 Tot i que no es parli expressament d'acreixement, sinó d'«increment», estem davant d'un supòsit que presenta

moltes analogies amb el dret d'acréixer previst als arts. 38 i ss. CS: la crida conjunta i el fet que la comunitat pugui estar
en formació (si bé es pot tractar també d'una comunitat ja formada). En el cas en què la vacant es produeixi per mort,
es poden haver percebut algunes pensions, si bé aquestes no són en cap cas les que acreixeran: l'acreixement es refereix
sempre a les pensions futures, que lògicament encara no s'han pogut adquirir. I, per altra banda, cal tenir en compte que
en el títol constitutiu pot preveure's una altra destinació de la quota no acceptada o que ha quedat vacant per la mort del
seu titular. L'acreixement no és imperatiu, sinó que, a l'igual que succeeix en l'àmbit successor!, cedeix quan sigui una
altra la voluntat expressada en el títol constitutiu.

112 Efectivament, en la renda vitalícia, quan siguin varis els beneficiaris de la pensió, si algun d'ells arribat un
moment no l'accepta o mor, es planteja la qüestió de a qui va a parar la seva part. L'acreixement seria una possibilitat,
que ha estat acceptada en determinats casos per la pròpia Llei o per la doctrina. El Codi civil, en els articles dedicats a
la renda vitalícia, no es refereix al supòsit de pluralitat de subjectes actius. La doctrina creu que és possible que per mort
o renúncia d'algun d'ells es produeixi un acreixement en els altres, sempre que així es dedueixi de la voluntat de les parts.
Aquesta voluntat no es presumirà quan a cada beneficiari se li hagi atribuït una renda determinada, per la qual cosa,
perquè operi l'acreixement, es necessita pacte exprés. En canvi, quan en el títol constitutiu únicament es designin els
beneficiaris, però la renda s'atribueixi conjuntament, "el acrecimiento se produciría com conseqüència del principio
«concursu partesfiunt»" (Enrique QUIÑONERO CERVANTES, a Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia,
Madrid, 1993, pàg. 1759). Altres codis sí regulen específicament aquest supòsit. Alguns, com el Codi civil d'Uruguai,
exigeixen declaració expressa perquè tingui lloc l'acreixement. L'article 2188 diu que "Cuando la renta vitalicia fuese
constituida a favor de dos o más personas para que la perciban simultáneamente, se debe declarar la parte que
corresponde a cada uno de los pensionistas, y si el que de éstos sobrevive, tiene o no derecho de acrecer. A falta de
declaración, se entenderá que la renta les corresponde por partes iguales, y que cesa, en relación a cada uno de los
Pensionistas que falleciere". Altres, com per exemple el Codi Portuguès, adopten la solució contrària. L'article 1241
(titulat Direito de acrescef) diu que "No silencio do contrato, sendo dois ou mais os beneficiarios da renda, efalecendo
algum deies, a sua parte acresce à dos outros". 11'art. 1874 del Codi civil italià, en termes semblants, estableix que: "Se
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2.2A,- L'acreixement en virtut de pacte
Finalment, i respecte a les comunitats ja formades, l'acreixement també es podria produir

per pacte, quan els adquirents d'un determinat bé convenissin que, quan es donessin determinades
circumstàncies -generalment la mort d'un d'ells- el sobrevivent faria seva la totalitat, és a dir, la
meitat que quedaria vacant a conseqüència de la mort d'un dels copropietaris "acreixeria" a l'altre.
En el Dret civil català existeix una institució, les compres amb pacte de supervivència -regulades
als arts. 44 a 47 CF-, que contemplen aquesta possibilitat, si bé només per als cònjuges sotmesos
al règim de separació de béns113. Diu l'art. 44.1 CF que "Els cònjuges que, en règim econòmic
de separació, comprin béns conjuntament i per meitat poden pactar en el mateix títol
d'adquisició que, quan es produeixi la mort de qualsevol d'ells, el supervivent esdevingui titular
únic de la totalitat"1^. Però, igualment, i dins els límits de l'art. 1255 Ce, es podrà convenir un
pacte que produeixi uns efectes anàlegs al pacte de-supervivència115.

2.3.- L'acreixement en els casos de disminució del nombre de beneficiaris
També es parla d'acreixement en una sèrie de casos en què, assignant-se una quantitat

la rendiía è costituita afervore di piu persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce afavore degli altri,
salvo patío contrario".

113 La figura presenta gran similitud amb aquella que la doctrina francesa anomenada "clause d'accroissement"
o "tontine", és a dir, aquella clàusula per la qual dues persones -dos concubins o dos esposos sota el règim de separació
de béns-, adquireixen junts un mateix bé, estipulen que el sobrevivent d'entre ells serà considerat com si hagués estat
l'únic adquirent. Cadascun es troba així propietari d'una meitat sota la condició resolutoria de no premorir, i propietari
de l'altra meitat sota la condició suspensiva de sobreviure'l (Michel GRJMALDI, Droit civil, Successions, Deuxiéme
edition, Litec, Paris, 1992, pàg. 335 i ss.). Vegeu Bernard Henri DUMORTIER, "Recherche d'un noveau fondement de
la validité de la clause d'accroissement eu égard à la prohibition des pactes sur succession future", Revue Trimestrielle
de Droit Civil, 1987, pàg. 653 a 691.

' '4 La doctrina ha tractat abastament la qüestió de si en aquest cas es pot parlar d'acreixement, negant-ho la
majoria d'autors, entre els que podem destacar Juan B. VALLET DE GOYTISOLO, "La compraventa por mitades
indivisas y con pacto de sobrevivencia. Su naturaleza jurídica y su eficacia en el Derecho común y en el foral catalán",
a Estudios varios sobre obligaciones, contratos, empresas y sociedades, Ed. Montecorvo S A, Madrid, 1980, pàg. 289
a 325 -especialment les pàg. 292 a 312, on tracta el tema de la seva naturalesa jurídica-; i Ramón M" ROCA SASTRE,
"Las compras con pacto de supervivencia", a Estudios de Derecho Civil especial de Cataluña, Bosch Casa Editorial,
Barcelona, 1983, pàg. 455 a 487, especialment les pàg. 460 a 474. Podeu veure també Alvaro CALVO SORIANO,
"Adquisiciones con pacto de supervivencia", Revista de Derecho Privado núm. 422, mayo 1953, pàg. 361 a 392,
especialment les pàg. 388 a 392 dedicades al pacte de supervivència fet pels esposos catalans. Respecte a la regulació
de la Compilació després de la reforma de 1983, vegeu Antoni CUMELLA1GAM1NDE, a Comentan a la Modificado
de la Compilado en materia de relacions patrimonials entre cònjuges^ Ed. de la Generalitat de Catalunya coordinada
per Anna CASANOVAS, Joan EGEA, M" del Carmen GETE-ALONSO i Antoni MIRAMBELL, Barcelona, 1995.1,
després del Codi de Família, podeu veure José Luis MEZQUITA DEL CACHO, "Perspectiva actual de las adquisiciones
conyugales con pacto añadido de sobrevivencia", a Jornadas sobre el Código de Familia y la Ley de Uniones Estables
de Pareja, La Notaría, Barcelona, 1999, pàg. 87 a 145 (a les pàg. 143 a 145 podeu veure més bibliografía sobre la
matèria).

115 Tot i que no es donin els requisits exigits per l'article 44.1 CF (per exemple, entre convivents), o entre
cònjuges no subjectes al règim de separació de béns. Més discutible, si bé ellenefn que també seria possible, és el cas
en què les quotes no siguin iguals, ja que en aquest cas la contraprestació no seria la mateixa per a les dues parts.En
aquests casos estaríem davant d'un contracte aleatori, que determina una situació inicial de pendencia, en què els béns
estan sotmesos a un règim especial (el que hagin previst els contractants) i que en el moment de tenir lloc l'esdeveniment,
la mort d'un o altre cònjuge, esdevé eficaç, però sense que hi hagi acreixement, sinó que simplement una situació
d'incertesa ha adquirit fermesa en un o altre sentit.
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global a un nombre de persones, la disminució del nombre de beneficiaris -i per tant de
"divisors"- fa augmentar el dret dels altres. No hi ha una comunitat formada, ni tampoc en
formació, ja que l'adquisició del dret per part dels cridats no donarà lloc a una situació de
comunitat, sinó a un dret de crèdit individual. Aquest és el cas del dret a la Ilegítima -únicament
en el supòsit de premoriència d'algun legitiman, com veurem- en què, com menor sigui el
nombre de legitimaris ("divisors"), major serà la quantia de la Ilegítima individual; així com el
supòsit de l'assignació d'una retribució o una recompensa conjuntament a vàries persones, tal com
preveu l'art. 908 Ce en relació a la retribució assignada als marmessors. Efectivament, quan es
faci a vàries persones un determinat encàrrec perquè el compleixin de manera conjunta, i se les
assigni un tant alçat com a retribució, és a dir, una retribució unitària o global per a tots ells,
lògicament els qui no acceptin o no compleixin l'encàrrec no tenen dret a retribució, de tal
manera que la part que idealment els correspondria aprofitarà als altres116, que s'han hagut de
"multiplicar" per tal de cobrir la inactivitat del seu company117. L'art. 908.2 Ce aplica
expressament aquesta idea assenyalant que "Si el testador lega o señala conjuntamente a los
albaceas alguna retribución, la parte de los que no admitan el cargo acrecerá a los que lo
desempeñen"1™.

I el Codi de Successions preveu en el seu art. 163.1 un cas que té alguna similitud amb
els que acabem de mencionar, en establir que si el testador que ha fet una disposició per a
sufragis i obres pies pertanyia a una confessió religiosa no reconeguda legalment, "la meitat que
li hauria correspost acreix la Generalitat"119. Es tracta d'una norma sense precedents ni en la

116 Més problemàtic seria el cas dels qui no van complir totalment l'encàrrec, però van prestar algun servei. En
relació als marmessors, ALBALADEJO (Manuel ALBALADEJO GARCÍA, a Comentarios al Código Civil y
Compilaciones Forales, tomo XII, vol. 2°, EDERSA, Madrid, 1990, comentari a l'art. 908 Ce, pàg. 339) assenyala que
"...cabe preguntarse si serán iguales las partes de los que, aun habiéndolo ocupado hasta elfin, prestaron en él menos
servicios que otros, o no prestaron ninguno. En tanto en cuanto tal cosa se estime posible (y no pueda estimarse la no
prestación de servicio como no ocupación o como renuncia) considero que si se prestaron algunos servicios (y ante la
solución prácticamente -como ya he señalado-peor, de entrar en discriminación sobre la entidad de aquéllos) hay que
partir de la igualdad de recompensa para todos los que actuaron".

117 No es tracta pròpiament d'un acreixement, sinó de la conseqüència de ser menys les persones a repartir. Més
aviat es pot parlar de "no decreixement". Les parts no es fan en el moment de la fixació de la remuneració (només potser
idealment) sinó quan tots ells han complert la missió assignada. I cal observar com en aquest "no decreixement" es donen
moltes de les característiques que configuren el no decreixement successori: l'assignació conjunta (en aquest cas d'una
retribució), la manca d'adquisició de la part corresponent a algun dels que haurien de prestar els serveis, l'increment de
la part dels altres cridats (els que sí compleixen la seva missió), i que es produeix de manera automàtica. A més, tractant-
se de la retribució dels marmessors, a l'igual que succeeix en l'acreixement successori, en el moment en què es produeix
la vacant ja no hi és el testador per tal de modificar o completar la seva disposició, i aquell no ha previst tampoc
expressament les conseqüències de la no acceptació del càrrec.

118 A aquesta doctrina cal donar-li caràcter general, de manera que serà aplicable a d'altres supòsits com la
tutela, mandat o arrendament de serveis, per exemple, en relació a la remuneració assignada a les persones que
compleixin aquells encàrrecs (i, en el Dret català, tot i que no hi hagi un precepte que ho estableixi expressament, així
es podria deduir de l'art. 309.1 CS in fine).

119 Estableix l'art. 163.1 CS que "Els béns objecte de disposició per a sufragis i obres pies, si ha estat feta
indetenninadament i sense especificar la seva aplicació, han d'ésser venuts. La meitat de l'import correspon a l'Església
o confessió religiosa legalment reconeguda a la qual pertanyia el causant, per als dits sufragis i per a atendre les seves
necessitats, i l'altra meitat correspon a la Generalitat de Catalunya, perquè els destini afins benèfics del domicili del
aijunt o d'abast més general. Si el testador pertanyia a una confessió religiosa no reconeguda legalment, la meitat que
» hauria correspost acreix la Generalitat".
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Compilació de 1960 ni en el Projecte de 1955, en la que l'expressió "acreix" s'utilitza perquè hi
ha una quota, la de la Generalitat, que augmenta la seva quantia inicial. Una porció total que
hauria de ser compartida, s'atribueix íntegrament a un sol dels possibles beneficiaris, a
conseqüència de l'exclusió de l'altre, sense que es pugui parlar de comunitat formada o en
formació. No s'ha fet una disposició conjunta en favor de vàries persones, sinó una disposició
indeterminada per a sufragis i obres pies, a la qual la Llei se'n encarrega de donar-li una
destinació. Aquesta destinació serà diferent segons si el causant pertanyia a una confessió
religiosa legalment reconeguda o no. En el primer cas, la Generalitat tindrà dret a la meitat de
l'import, i en el segon, a la totalitat.

2.4.-L'acreixement com a augment del dret atribuït
Finalment, s'ha parlat d'acreixement com un simple increment del dret o quota, amb

independència de si aquest augment resultava o no de la concurrència d'altres cridats a la mateixa
cosa. Ja s'ha assenyalat que en el Dret romà es denominava acreixement a qualsevol augment del
dret, com el que es produïa per exemple en l'al·luvió. Actualment aquests supòsits estan inclosos
dins la accessió, però encara hi ha alguns casos -qualificats per alguns com d'acreixement- en què
es produeix un augment que no és conseqüència de la disminució del nombre de beneficiaris
d'una quantitat global, o dels membres d'una comunitat, ja formada o en formació. És el cas
previst a l'art. 41.11 CS, d'acord amb el qual la quota d'herència no disposada incrementa
necessàriament la quota dels instituïts que han arribat a ser hereus. La norma no és sinó una
conseqüència del principi "nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest", en base
al qual si hi ha algun hereu testamentari que arriba efectivament a ser-ho no es pot obrir la
successió intestada120.

3.- LA DELIMITACIÓ DEL CONCEPTE D'ACREIXEMENT: LA DISTINCIÓ ENTRE
"NO DECREIXEMENT" O ACREIXEMENT EN SENTIT "ESTRICTE", I
ACREIXEMENT EN SENTIT "AMPLI"

S'ha vist fins ara com es parla d'acreixement respecte a molt variades institucions, dins
i fora del marc del Dret de Successions. Cal veure si es pot donar un concepte unitari de la
institució, que comprengui totes les seves manifestacions, o si cal distingir diverses modalitats
o classes d'acreixement.

3.1.- La impossibilitat de donar un concepte unitari d'acreixement que comprengui totes
les seves manifestacions, si no és en el sentit genèric d'augment del dret

L'existència, entre els diferents supòsits en què es parla d'acreixement, d'elements
comuns, però també d'altres de diferenciadors, determina la impossibilitat de donar un concepte
unitari d'acreixement que sigui d'aplicació a totes les seves manifestacions. L'únic element que
apareix en tots els supòsits és la idea d'augment en el dret. Ni tan sols la situació de comunitat,
ja formada o en formació, és pròpia de tots els casos d'acreixement apuntats. En funció dels

1201, igualment, un altre augment conseqüència dels principis successoris catalans és el que té lloc respecte a
l'hereu en cosa certa i l'hereu instituït en usdefruit. D'acord amb els arts. 138 i 140 CS, malgrat la institució en la cosa
certa o en l'usdefruit, poden arribar a adquirir tota l'herència si no concorren amb hereus "normals", però, com veurem
(cap. 9, §2.2.2.2.2.-), es tracta d'una institució diferent de l'increment hereditari previst a l'art. 41 .II CS.
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requisits exigits, es podrien donar, com a mínim, cinc conceptes d'acreixement:
lr. En un sentit vulgar -utilitzat en el Dret Romà- s'entén per acreixement qualsevol augment que
experimenta una determinada cosa o dret, de manera que comprendria institucions tan dispars
com l'acreixement testamentan dels arts. 38 a 40 CS, i l'al·luvió de l'art. 366 Ce. I si bé és cert
que l'anomenat "acreixement natural" ja s'ha inclòs dins l'accessió, el cas de l'art. 41.11 CS -
l'increment hereditari respecte a la quota no disposada- encaixaria dins d'aquest concepte (si bé
cal assenyalar que el CS, seguint el Pr. 1955, ja no el denomina "acreixement" sinó
"incrementado").

2n. Si es precisa una mica més i s'intenta donar un sentit més tècnic a l'expressió, no s'entén per
acreixement qualsevol increment, sinó només el que, partint d'una situació de cotitularitat -sigui
en la delació, sigui en el dret definitiu-, té lloc a conseqüència d'una vacant produïda en algun
dels cotitulars. Es requeriria per tant una unitat en el dret i una pluralitat de subjectes, de manera
que la falta d'algun dels subjectes aprofitaria als altres, provocant un augment en la seva quota.
S'exclourien, doncs, tots els increments que no derivessin de les relacions entre el dret únic i els
varis subjectes -com el cas abans citat de la incrementació de l'art. 41.11 CS- i es comprendrien
els augments sorgits d'una situació de cotitularitat, ja creada o en formació, com per exemple,
el de l'art. 44.1 CF i el que té lloc en cas d'abandonament d'una quota per part dels copropietaris
(en què ja hi ha hagut adquisició del dret) i l'acreixement testamentan (en què la comunitat no
s'ha format perquè el dret encara no s'ha adquirit)121.

3r. Una accepció més restringida limitaria el concepte d'acreixement als casos de comunitat en
el "ius delationis", és a dir, quan no havent-se format encara la comunitat, esdevé inefectiva la
crida a algun dels varis subjectes. S'exclourien, per tant, els casos en què la comunitat estès ja
formada. Tindria el seu més propi àmbit d'aplicació en el Dret successori, però no es produiria
de manera exclusiva en ell, sinó també per exemple en el cas de la donació feta a vàries persones,
art. 637 Ce.

4rt. Un concepte més estricte el reduiria als casos en què la crida als varis subjectes es fes a la
totalitat de l'únic objecte (solidaritat), de manera que les parts no sorgirien sinó a conseqüència
del concurs. D'aquesta manera, i respecte al cas anterior, s'exclouria l'increment hereditari de l'art.
41.1 CS i, en general, tots aquells supòsits en què la institució es fa en objectes separats.

5è. I, finalment, el concepte més restringit limitaria l'acreixement al testamentan, en el que la
crida solidària la fa el testador, de manera que s'exclouria el que té lloc en els actes entre vius122.

Quin d'aquests conceptes és el que defineix l'acreixement? L'absència d'un concepte

1211 cal assenyalar en aquest sentit, que una obra de caràcter no jurídic com és el Diccionario ideológico de la
lengua española (Julio CASARES, 2a edición, Ed. Gustavo Gilí SA, Barcelona, 1994) defineix la paraula "acrecer" com
percibir el aumento que, por exclusión de algún partícipe, adquieren los demás".

22 Fins i tot, en l'obra citada en la nota anterior-que com s'ha dit no és de caràcter jurídic sinó general- es
uenneix el "derecho de acrecer" com "el que tienen los coherederos o colegatarios a la porción o parte de la herencia
que otro u oíros renuncian o no pueden adquirir".
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"legal" d'acreixement fa que la qüestió sigui discutible, però, partint de la regulació que es fa de
la institució, entenem que es pot deduir un concepte "estricte" d'acreixement, i un concepte
"ampli", com tot seguit veurem. Abans, no obstant, farem una breu referència a l'opinió de la
doctrina espanyola sobre la qüestió.

3.2.- Referència a l'opinió de la doctrina espanyola sobre el concepte d'acreixement
Entre els autors espanyols que s'han ocupat de l'acreixement de manera monogràfica, és

majoritària la idea segons la qual l'acreixement implica l'existència d'una comunitat en formació,
situant, per tant, la frontera de l'acreixement a partir del tercer nivell dels cinc anteriorment
esmentats, de manera que no es limita l'acreixement només a l'àmbit successori, però tampoc
s'accepta una extensió general de la teoria de l'acreixement successori a tots els actes entre
vius123. Així, ROCA SASTRE nega la consideració d'acreixement als casos en què la comunitat

123 En la doctrina italiana s'ha produït un debat entre els partidaris de la concepció diferenciadora de
l'acreixement, que són majoria, i els que defensen una teoria unitària, entre els quals s'hi troba GAZZARA.
a) En relació a la tesi diferenciadora ens fem ressò de l'opinió d'SCOGNAMIGLIO (Renato SCOGNAMIGLIO, II diritto
dl accrescimento nei negozi ira vivi cit, pàg. 10 a 12), qui apunta una diferència essencial entre l'acreixement en els actes
entre vius i en els "mortis causa". En la successió "mortis causa" es tracta d'establir qui succeeix al difunt. Quan hi ha
vacant en la quota atribuïda a algun dels hereus, aquesta no pot tornar al difunt, per la qual cosa hi hauria dues solucions:
que anés a l'hereu intestat, o bé que acreixés als altres cohereus. El Legislador resol la qüestió disposant l'acreixement,
solució que sembla la més adequada si es té en consideració la presumible voluntat del disponent.

En els actes entre vius, en canvi, quan un subjecte disposi en consideració d'alguns altres, a títol onerós o gratuït,
no pot donar-se mai, per la sobrevinguda mancança d'un coadquirent, una veritable i pròpia vacant de la seva quota, sinó
que poden succeir dues coses: o que el subjecte en qüestió no hagi acceptat i aleshores la seva quota pertanyerà al
disponent, o que ja hagi adquirit, cas en que no es pot dir que es produeixi una vacant.

Això s'explica per la diferent naturalesa dels actes entre vius, que estant destinats per operar una transmissió
de drets entre subjectes que viuen, no són ni tan sols idonis -sota el perfil de l'estructura i de la funció- per determinar
una successió del tipus de la hereditària. El resultat és que en aquest camp el pressupost fonamental de l'acreixement
hereditari -la vacant en la quota- falta, o, almenys, es comporta d'una manera diferent.

En el primer cas (no acceptació), el dret ha de quedar en el patrimoni del disponent, i per tant no s'estén com
si acreixés als altres adquirents. I en la segona hipòtesi s'ha de transmetre als hereus del subjecte que falti (en el cas de
mort) però mai als coadquirents.

Aleshores, exclòs que l'acreixement pugui operar "ex lege" en els actes entre vius, la qüestió està en determinar
si l'autonomia privada pot determinar un efecte similar a l'acreixement. Aquest problema, a falta de més precises
indicacions, s'haurà de resoldre per cadascuna de les hipòtesis que, en lloc de la típica de l'acreixement hereditari, es
presentin, i segons la mancança del cotitular es verifiqui -i per tant l'acreixement hagi d'operar- anteriorment, com en la
donació, o posteriorment a la seva adquisició, com en l'usdefruit.
b) Giacomo GAZZARA, en canvi, defensa una posició minoritària dins la doctrina italiana, consistent en donar una
concepció unitària de l'acreixement. Afirma GAZZARA (a veu "Accrescimento", pàg. 328) que tant en la successió
"mortis causa" com en els actes entre vius la institució té unes línies essencials, unes funcions i uns efectes que en
mantenen "adattandosi, con variazioni di escarso rilievo, ai caratteri peculiari delia materia che ne viene a costituire
oggetío". Així ho confirma el fet que, en els negocis entre vius, la manca d'acceptació a l'oferta de contracte dóna lloc
a un supòsit de fet (fattispecie) similar al que es produeix quan no s'accepta l'herència o es renuncia al llegat: en tots dos
casos sorgeix la necessitat de determinar la destinació d'un dret no adquirit pel primer destinatari, per tal d'impedir que
el bé se'l quedi el disponent (entre vius) o s'hagi d'obrir la successió legítima (en els actes mortis causa).

GAZZARA rebat les diferències que la doctrina ha assenyalat entre l'acreixement en els negocis entre vius i
"mortis causa" (Contributo... cit., pàg. 203 a 209):
la. S'ha dit que mentre en la successió l'acreixement és un efecte legal, en els negocis entre vius és i no pot ser altra cosa
que un efecte convencional, ja que en aquests últims cap crida conjunta, qualllvol que sigui la forma en què es realitzi,
pot conduir a l'acreixement. Però GAZZARA (Contribuía... cit, pàg. 206 i 207) diu que en la successió hereditària també
es pot produir l'acreixement mitjançant una concreta manifestació volitiva del disponent.
2a. Mentre en la la successió l'acreixement es funda en la renúncia, premoriència o incapacitat del cohereu o col·legatari,
en els negocis entre vius l'acreixement té el seu propi camp d'aplicació, i es verifica després de l'adquisició. Però
GAZZARA diu que el fet que la Llei parli en l'acreixement successori d'aquella hipòtesi, no permet excloure
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està ja formada, si bé l'admet quan es donin els requisits que ell considera essencials per a
l'acreixement successori (la pluralitat de cridats, l'existència d'una quota vacant, i la conjunció).
ROCA SASTRE situa l'element determinant de l'acreixement no en què operi o no en l'àmbit
successori, sinó en què afecti a una comunitat en formació. Entén que, perquè es pugui parlar de
dret d'acréixer, s'ha d'estar davant d'una comunitat en formació. El dret no ha d'estar adquirit, sinó
únicament deferit. Quan el dret ja ha estat adquirit, "cuando se elimina a un comunero o se
pierde o queda extinguida una cuota o participación, se produce un fenómeno de acrecimiento;
pero no es el derecho de acrecer propiamente dicho pues éste actúa en caso de que un derecho
deferido no llegue a ser adquirido"™. Així, tot i que ROCA SASTRE consideri el dret d'acréixer
com una institució típica del Dret Successori, també reconeix que fora de l'àmbit successori es
poden donar casos de veritable dret d'acréixer, com és el cas de l'art. 908 Ce relatiu a la retribució
dels marmessors, i l'art. 637 Ce respecte a la donació feta conjuntament a marit i muller125. En
definitiva, de tot això es desprèn que, juntament amb els tres elements indispensables de

apriorísticament la seva operativitat quan el dret ja ha passat a formar part del seu patrimoni ( Úl. ob. cit, pàg. 207).
3a. L'acreixement entre vius modifica sensiblement el concepte de quota, ja que la renúncia a aquesta quota el que
produeix és que no es pugui perfeccionar el contracte. En canvi, GAZZARA creu que la manca d'adhesió a la proposta
del contracte "realizza unafattispecie affine a quella comeguente alia maneota accettazione dell'eredità o aüa renunzia
al legato". En el primer cas sorgeix la necessitat d'establir si el dret ha de retornar al disponent o anar als altres
destinataris que han acceptat, mentre que en el segon cas es tracta d'establir si aquell dret ha de tenir la destinació
establerta per la successió legítima o, en canvi, ha d'espandir el dret del cohereu o colegatari supérstits (GAZZARA, Úl.
ob. cit., pàg. 207).
4a, L'acreixement convencional és susceptible, en hipòtesi, de molt variades i nombroses aplicacions (SCOGNAMIGLIO,
Úl. ob. cit, pàg. 49). Aquesta afirmació tampoc la comparteix GAZZARA, qui diu que tant l'acreixement entre vius, com
el que es produeix tant abans o després de l'adquisició, no es veritat que tinguin tantes aplicacions. Aquesta major
aplicació la té només l'acreixement exprés, però tant el que es produeix en els negocis entre vius com en els "mortis
causa", el qual, per raons òbvies, té majors i diverses aplicacions que l'acreixement presumpte.
5a. Mentre en l'acreixement en les successions hi ha una quota vacant de almenys un dels beneficiaris, en els negocis
entre vius no hi ha vacant, entesa en el seu sentit tècnic (SCOGNAMIGLIO, Úl. ob. cit., pàg. 11). Però GAZZARA diu
que en tots dos casos sorgeix la necessitat de determinar l'ulterior destinació d'un dret no aconseguit pel primer destinatari
(GAZZARA, Úl. ob. cit., pàg. 208). Així, afirma GAZZARA que les diferències assenyalades per la doctrina "non sono
di tale entila da giustiflcare la conchisione che di accrescimento tra viví si possa parlare solo impropiamente per
indicare un fenómeno che, avendo caratteristiche propie ed esclusive, non púa assoggettarsi alia disciplina
dell'accrescimento ereditario e deve trovare la propia regolamentazione solo nei principi relativi alia validità dei
contralli"(Úl.ob.cit.,pag.2Q9).

Per això, GAZZARA delimita l'acreixement com un fenomen destinat a desenvolupar la seva funció normal
-abans o després de l'adquisició- solament en cas de cotitularitat d'un dret real o obligacional, cotitularitat que pot trobar
la seva font tant en un negoci entre vius com per causa de mort. Diu que l'acreixement no consisteix en un augment
quantitatiu, és a dir, en extensió, del dret del beneficiari, sinó en un increment qualitatiu (en intensitat) d'aquell dret, amb
automàtica correspondència a l'esdevenir-se dels drets dels altres cotitulars. En l'acreixement hi ha una comunitat de drets
(actual o parcial), en la qual a tots els titulars els correspon el dret a la seva totalitat. En cas de sobrevenir (en el supòsit
de formació successiva del negoci font de la cotitularitat), o en mancar (després de l'adquisició) un o molts cotitulars,
es produirà, respectivament, una limitació o una expansió qualitativa del dret dels altres (Úl. ob. cit., pàg. 43 i ss.)

Finalment, GAZZARA afegeix que, només la naturalesa del fet, o l'eventual norma legal expressament
contrària, podem limitar la teòrica possibilitat d'estendre l'acreixement a tots els tipus de negocis i, concretament, a tots
els negocis que continguin una atribució patrimonial.

124 Ramón M" ROCA SASTRE, "El llamado derecho de acrecer..." cit., pàg. 251.
25 Això ho justifica en què el supòsit dels marmessors entra dins l'àmbit del Dret Successori, i el de les

donacions està molt relacionat amb ell, "dada la nota común de liberalidad de la donación y las disposiciones
testamentarias" (Úl. ob. cit., pàg. 251). En canvi, diu l'autor que "Lo que no cabe admitir como supuesto de derecho de
acrecer es la incrementación de cuotas en las situaciones perfectas de comunidad, cuando uno de los comuneros es
e¡íminado o renuncia a su participación" (Úl. ob. cit, pàg. 253).
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l'acreixement: pluralitat de titulars, quota vacant i conjunció, perquè e's pugui parlar tècnicament
de dret d'acréixer en cal un altre: que la comunitat no estigui en funcionament, sinó que hi hagi
simplement una crida, vocació o delació al dret126.

3.3.- La distinció entre l'acreixement "estricte" ("no decreixement") i l'acreixement
"ampli" (acreixement com a augment del dret)

Com s'ha vist, tot i que respecte a diverses institucions es parli d'acreixement, ha estat
únicament en l'àmbit successori on s'ha regulat de manera general la institució, prenent com a
punt de partida l'acreixement entre hereus testamentaris (arts. 38 a 40 CS) i aplicant-se aquest
règim als llegats i als fideicomisos (art. 42 CS). Això no vol dir que l'acreixement sigui una
institució que tingui aplicació exclusivament en l'àmbit successori, però sí que és indubtable que
en aquests casos hi ha realment "dret d'acréixer", per la qual cosa, a falta d'un concepte "legal",
aquest concepte es podrà deduir de la regulació que es fa de la institució en els arts. 38 i ss, CS.

3.3.1.- Les analogies i diferències entre l'acreixement testamentan i el que té lloc en d'altres
institucions

L'acreixement testamentar! -com veurem més detingudament en el capítol següent- es

126 Del mateix parer que ROCA SASTRE són, en línies generals:
- GONZÁLEZ PALOMINO, qui diu que "El acrecimiento no es matèria de competència reservada y exclusiva del
derecho de sucesión «mortis causa». Donde quiera que concurran sus supuestos de actuación (llamamiento solidario,
momento adquisitivo o titularidad unitaria y vacante de persona) tiene campo de aplicación" (Ob. cit.., pàg. 556).
Considera essencial que no hi hagi adquisició, per la qual cosa nega l'existència d'acreixement en l'usdefruit: "La
adquisición de los derechos de los usufructuarios tuvo lugar cuando se constituyó el usufructo. La muerte de alguno,
sobrevenida posteriormente, no es caso de acrecimiento, porque, por hipótesis, el premuerto había adquirido ya su
derecho" (Ob. cit., pàg. 557).
- BELTRAN DE HEREDIA, El derecho de acrecer cit., que no admet per norma general l'acreixement en els actes entre
vius, en base a la diferent forma en qué opera l'adquisició dels drets, que usualment implica una concurrència de
voluntats, però sí en alguns casos excepcionals com en la donació. Efectivament, BELTRAN DE HEREDIA exigeix,
en l'acreixement hereditari, els mateixos elements que ROCA SASTRE: la designació conjunta, la pluralitat de cridats
i la vacant, que es produeix amb anterioritat a l'acceptació. Aquests requisits podrien, a priori, tenir virtualitat en els actes
entre vius quan les parts o la Llei establissin que la manca d'alguns o varis possibles adquirents destinataris de l'oferta
determinés l'expansió del dret a la resta. Ara bé, l'esmentat autor diu que no es pot admetre l'acreixement "ex lege" amb
caràcter general en els actes entre vius. Només hi ha la norma de l'art. 637 Ce que estableix l'acreixement en un específic
acte entre vius: la donació (Ob. cit., pàg. 166). I, quant al seu establiment per via convencional, entén que si bé en
principi seria admissible sobre la base de l'article 1255 Ce, xocaria amb la realitat jurídica a conseqüència de les
importants diferències de naturalesa, de funció i d'estructura entre els actes entre vius i per causa de mort (Ob. cit., pàg.
166). En els actes entre vius no existeix vacant, no hi ha aquella situació de vocació o delació que té lloc en l'herència:
l'adquisició es produeix per la concurrència entre oferta i acceptació i, mentre aquesta no es produeix, a diferència del
que succeeix en els actes "mortis causa", l'acte encara no ha sorgit a la vida jurídica, i la titularitat segueix pertanyent
al transmitent. Aleshores, si un dels coadquirents no accepta, no es produeix una vacant en una titularitat que encara no
li pertany, de manera que la seva porció no acreix a la resta de coadquirents, sinó que es manté en poder del disponent.
I, si es produeix l'acceptació, la quota ja passa a formar part del seu patrimoni (Ob. cit. , pàg. 167, on afegeix que : "En
efecto, en los actos inter vivos, cuando un sujeto dispone con respecto a varios adquirentes conjuntos, uno de éstos puede
aceptar o no aceptar. Si no acepta, no produce ninguna vacante apta para el acrecimiento, porque ésta queda en poder
del disponente, y si acepta, no puede decirse que exista vacante en semdo técnico, ya que su cuota pasa a sus
herederos". No obstant, sí admet BELTRAN DE HEREDIA que en algun negoci concret es produeixi l'acreixement.
Aquest és el cas de la donació (article 637), que ho justifica en la seva peculiar naturalesa.
-1, com hem vist, DORAL GARCÍA DE PAZOS, Ob. cit., pàg. 578, referint-se a l'acreixement en l'usdefruit, diu que
"el precepto ahora en examen supone una comunidad y a formada, mientras que, en el derecho de acrecer, el llamado
no llega a heredar o, lo que es lo mismo, una comunidad en formación".
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caracteritza fonamentalment per l'existència d'una crida solidària, de manera que són essencials
dos elements:
lr.- La crida simultània a un únic objecte en favor de vàries persones (solidaritat), crida d'origen
voluntari que revela una intenció del testador favorable a l'acreixement. Així es desprèn del fet
que, en el propi capítol relatiu al dret d'acréixer, quan no existeix la dita crida solidària (art. 41
CS), ja no es parla d'acreixement sinó d'«increment hereditari».
2n.-1 que la vacant es produeixi abans de l'adquisició (comunitat en formació), com resulta del
fet que l'art. 304.4 CS, relatiu a l'acreixement en el llegat d'usdefruit en el que l'augment té lloc
una vegada s'ha adquirit l'usdefruit, parli d'«incrementar».

Aleshores, s'aprecia com alguns d'aquests elements també es troben en certs casos en què
es diu que té lloc un acreixement en d'altres institucions, però en altres casos falten:
- el alguns casos pot existir una crida solidària -com en la donació feta conjuntament als esposos
(art. 637.2 CS)-, però en d'altres hi ha parts separades que ja han estat adquirides (en la
copropietat);
- en certs supòsits la vacant té lloc abans de l'adquisició -comunitat en formació (en la donació
o en els casos de l'art. 163.1 CS i 908 Ce, per exemple)-, però en d'altres es produeix -per la
renúncia o la mort del titular- una vegada ja s'ha adquirit el dret (en l'usdefruit, copropietat, o en
el supòsit de l'art. 44.1 CF); i, fins i tot, també es contempla per la Llei que la vacant pugui
produir-se tant abans com després de l'adquisició (en el cens vitalici, art. 30.3 LC). I també hi ha
casos en què ni tan sols hi ha una situació de comunitat, com quan la vacant enl'herència s'origina
per la no disposició (art. 41 .II CS);
- el fonament pot trobar-se a vegades en la voluntat del disponent manifestada de forma expressa
(art. 637.1 Ce) o en forma tàcita mitjançant una crida conjunta (art. 637.2 Ce, 30.3 LC, o en
l'usdefruit, segons entén la doctrina, com hem vist), però en d'altres casos pot independitzar-se
d'aquella voluntat i venir imposada de manera necessària per la Llei (art. 163.1 CS) o per la
naturalesa de les coses (cas de la renúncia d'algun copropietari, en què no es pot donar altra
destinació a la quota vacant que l'acreixement);
- l'acreixement suposa en alguns casos Ja concreció o l'expansió de la quota pròpia (donació,
usdefruit), però en d'altres apareix configurat com un resultat (així, per exemple, quan s'hagi
assignat una retribució a vàries persones, l'acreixement serà el resultat de dividir entre menys
persones la quantitat global assignada)127.

127 A part dels esmentats elements essencials, caracteritza l'acreixement testamentan el fet que en el moment
en què ha d'actuar no hi és el testador per assenyalar la porció vacant, la qual tampoc li pot tornar (en l'herència, ja que
en el llegat la part vacant pot quedar en favor del gravat). En les altres institucions en les que es diu que té lloc un
acreixement, observem que en determinats supòsits el disponent ja no pot assenyalar la destinació de la quota vacant (en
els negocis "mortis causa", com per exemple en la retribució assignada als marmessors, però també en els negocis entre
vius quan la quota ja ha estat adquirida, donat que la seva voluntat ja ha esdevingut efectiva i s'ha "esgotat" amb
'^adquisició, cas del condomini), però sí en aquells actes entre vius en els quals la vacant es produeixi abans de
l'adquisició, com és el cas de la donació;
'> que la quota vacant té altres possibles, destinacions que l'acreixement en alguns casos com en la donació, en què pot

tornar al donant. No en canvi en la copropietat, en què la quota no pot esdevenir "res nullius", ja que no es pot ocupar
per un altre.
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3.3.2.- L'acreixement com a crida solidària
Així doncs, la característica essencial de l'acreixement -la crida solidària-, no es dóna en

tots els supòsits en què es parla d'acreixement. Per això, entenem que s'ha de distingir entre
l'acreixement derivat de la crida solidària (acreixement en sentit "estricte" o "no decreixement"),
i un acreixement en sentit "ampli", com a concepte instrumental per designar tots aquells casos
en què té lloc un augment en el dret i que no es poden encabir dins d'altres institucions.
a) L'acreixement "estricte" és el que sorgeix de la crida a varis subjectes a un únic objecte, fent-se
les parts només pel concurs. Per això, més que d'un acreixement, es tracta en realitat d'un «no
decreixement». Té el seu més propi camp d'actuació en la successió "mortis causa" i,
concrementament, en la successió testamentària, on s'exposa el règim general de l'acreixement
(arts. 38 i ss. CS), però cal matisar que:
- no s'aplica a totes les institucions successòries, sinó només a la successió voluntària en la que
es produeix una crida a la totalitat (arts. 38 a 40 i 42 CS);
- i pot tenir aplicació en certs ,actes entre vius quan hi ha una crida solidària, com per exemple
en la donació (art. 637 Ce), o en el cens vitalici quan la vacant es produeix abans de l'acceptació
(art. 30.3 LC).
b) Però el concepte d'acreixement s'ha utilitzat també amb caràcter "instrumental" per tractar-hi
d'encabir tots aquells casos en què tenia lloc un augment en el dret, quan aquest augment no
donava lloc auna altra institució "autònoma". Així, per exemple, els supòsits d'accessió podem
dir que s'han "independitzat" de l'acreixement, donant lloc a una institució amb substantivitat
pròpia, però l'augment que experimenta el dret d'un dels copropietaris en cas de renúncia de la
quota per part d'algun dels altres, entenem que es por seguir qualificant com un "acreixement",
en no poder-se encabir dins de cap altra institució. Aquesta qualificació com a "acreixement",
permetrà, en la mesura del possible, l'aplicació del règim de l'acreixement testamentan. Així ho
preveu expressament l'art. 41.1.fm CS que, en relació a l'anomenat «increment hereditari», remet
parcialment al règim de l'acreixement testamentan.

En definitiva, les normes de l'acreixement entre hereus testamentaris es podran aplicar
tant als casos d'acreixement "estricte" com "ampli". Així, per exemple, si en la donació (art.
637.2 Ce), en el dret de cens vitalici (art. 30.3 LC), o en l'usdefruit (art. 521 Ce) la Llei o la
doctrina exigeixen la crida conjunta per a la procedència de l'acreixement, caldrà acudir a les
normes de l'acreixement entre hereus testamentaris per esbrinar quan hi ha crida conjunta.
Aquesta regulació de l'acreixement testamentan és la que es pren com a referència128.

128 Així ho establia clarament el Pr. 1851 que, en el seu art. 1256, i en relació a les donacions per raó de
matrimoni, prenia com a referència l'acreixement testamentari: "El derecho de acrecer, regulado por lo que se determina
en la Sección II, capítulo I, título III de este libro, tiene lugar entre los esposos á quienes se hubiese donado
conjuntamente alguna cosa". Quedava ben clara la idea que el dret d'acréixer no era una institució limitada únicament
a l'àmbit successor!. I val a dir que bastants codis segueixen aquesta idea de estendre l'aplicació del règim de
l'acreixement hereditari a d'altres institucions. És el cas per exemple del Codi civil d'Uruguai. Aquest cos legal té un
capítol específic dedicat al dret d'acréixer, que està inclòs dins la regulació de les successions: el capítol II del títol VI
del Llibre III, arts. 1044 a 1050. Però en d'altres institucions, també es parlixle dret d'acréixer. És el cas de l'art. 2188
relatiu a la renda vitalícia, el 513 dedicat a l'usdefruit ("Siendo dos o más los usufructuarios, habrá entre ellos derecho
de acrecer, y durará la totalidad del usufructo hasta la expiración del derecho del último de los usufructuarios. Lo cual
se entiende, si el constituyente no hubiese dispuesto que terminado un usufructo parcial, se consolide con la propiedad"),
o en matèria de donacions, l'art. 1655 (dins el llibre 4rt. relatiu a les obligacions): "El derecho de acrecer, regulado por
lo que se determina en el Capítulo II, Título VI del Libro III, en cuanto no se oponga a las disposiciones de ¡aprésente
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