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Cal assenyalar, finalment, que la gran varietat de supòsits en què es diu que té lloc un
acreixement, aconsellaria, com ja feia BELLONUS, l'establiment de diversos criteris
classificatoris. No obstant, nosaltres ens hem limitat, seguint la Llei, a separar l'acreixement per
conjunció de la resta de casos en què la Llei o la doctrina parlen d'acreixement, tot i reconeixent,
per una banda, la insuficiència d'aquesta classificació, i, per altra, que no es correspon amb els
orígens de la institució en el Dret romà.

4.- L'ACREIXEMENT "SUCCESSOR!" COM A OBJECTE DEL PRESENT TREBALL:
ASPECTES GENERALS
En els apartats anteriors s'ha assenyalat els casos en què tenia lloc un acreixement, tant
en l'àmbit "mortis causa" com en l'«inter vivos», havent-se pogut observar la disparitat de
situacions en les que es parlava d'acreixement. En aquest apartat es farà referència al que serà
objecte del nostre treball: l'acreixement "successori" -entès en el sentit apuntat de l'acreixement
que té lloc en els negocis jurídics per causa de mort- expressant unes idees generals abans d'entrar
en l'anàlisi de les seves diferents modalitats, i fent una breu referència a l'evolució del seu règim
jurídic.
4.1.- El fonament dels diversos casos d'acreixement "successori" com a criteri de
classificació
L'acreixement que té lloc en els negocis jurídics per causa de mort té, com a característica
comuna, l'existència d'una comunitat en formació que té el seu origen en un títol adquisitiu per
causa de mort. Ara bé, a partir d'aquesta idea inicial, l'acreixement "successori" presenta
modalitats ben diferents, fins al punt que podem dir que algunes d'elles presenten més analogies
amb l'acreixement que té lloc en certs negocis entre vius, que amb les altres classes d'acreixement
successori. Així, per exemple, l'acreixement que es produeix en virtut de la crida conjunta (arts.
38 a 40 i 42 CS) s'assembla més al que té lloc en la donació (art. 637 Ce), que no pas al que opera
entre els hereus intestats (art. 327.2 i 339.3 CS), o entre hereus testamentaris disjunts (art. 41.1
CS). Mentre el primer opera per la força de la conjunció, i per tant es fonamenta en la voluntat
del testador, els altres tenen lloc per disposició de la Llei, en virtut de la regla-"suecessio
graduum et ordinum" i el principi "nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest",
respectivament.
Malgrat la dita disparitat, el present treball tractarà de l'acreixement que té lloc en els
negocis jurídics per causa de mort. La unitat s'ha buscat no en el fonament de l'acreixement, sinó
en l'àmbit ("mortis causa") en el que opera.Val a dir que, com tot seguit es veurà, la unitat
determinada per l'àmbit successori va ocasionar una regulació unitària de l'acreixement
successori en diversos cossos legals. Així va succeir en el Codi civil, arts. 981 a 987 -situats dins
les disposicions comunes a la successió testada i a la intesada- i també en el Pr. 1955, ubicat
igualment dins les Disposiciones sucesorias comunes, arts. 504 a 511, que incloia l'acreixement

sección, tiene lugar entre los esposos a quienes se hubiere donado conjuntamente alguna cosa" (es evident en aquest
Precepte la influència de l'art. 1256 Pr. 1851). Per tant, respecte al règim jurídic de l'acreixement en les donacions hi ha
"na remissió expressa al règim de l'acreixement testamentari.
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entre hereus testamentaris, legataris i fideïcomissaris en virtut de la conjunció (arts. 504 a
506,510 i 511.1,2, respectivament), l'increment hereditari en virtut del principi d'incompatibilitat
de successions (art. 507, que el qualificava de "incremento o derecho de acrecer supletorio"},
i l'acreixement entre hereus intestats (art. 508), legitimaris (art. 509) i reservataris (art. 511.3 ).
L'exposició es farà prenent com a criteri classificatori principal el fonament de
l'acreixement, i no el títol en virtut del qual se succeeixi. Així, per exemple, se separarà, en
relació als hereus, l'acreixement que té lloc entre hereus legals i testamentaris i, dins d'aquests,
el que opera per la voluntat del testador (arts. 38 a 40 CS) i aquell que té lloc en virtut del
principi "nemo pro parte" (art. 41 CS), mentre que s'unirà l'acreixement entre hereus
testamentaris o contractuals conjunts (arts. 38 a 40 i 93.3 CS, respectivament), entre legataris i
donataris per causa de mort (arts. 42.1-4 i 392 CS) i entre fideïcomissaris (art. 42.5 CS).
D'aquesta manera, podem establir la següent classificació:
a) Acreixement voluntari, que té lloc per la voluntat expressa o tàcita (conjunció) del testador,
i que operarà entre:
- hereus testamentaris ("Instituïts conjuntament dos o més hereus...", art. 38.1 CS; "llevat que
el testador concedeix el dret d'acréixer..., art. 39.1.pr. CS);
- hereus contractuals instituïts de manera preventiva ("Si hi ha instituïts conjuntament dos o més
/z/k.., art. 93.3 CS)";
- legataris ("Entre els legataris cridats ensems a un mateix llegat, art. 42.1 CS);
- donataris, per remissió de l'art. 392 CS a les normes del dret d'acréixer entre legataris;
- fideïcomissaris ("...diversos fideïcomissaris cridats conjuntament...", art. 42.5 CS);
Aquest és el que hem denominat acreixement "estricte" o "no decreixement", en el que
el testador crida a varis subjectes a la totalitat de l'objecte.
b) Acreixement necessari o legal, que opera al marge de la voluntat del testador, ja sigui perquè
no hi ha voluntat, o perquè l'acreixement es dóna sense o contra aquesta voluntat. Tindrà lloc en
els següents casos:
- entre hereus testamentaris, a conseqüència de la impossibilitat d'obertura de la successió
intestada existint hereus testamentaris, que presenta dues variants:
- entre hereus disjunts (art. 41J CS) i respecte a la porció de la qual s'ha disposat però que
no ha estat adquirida pels altres hereus disjunts;
- entre hereu o hereus, conjunts o disjunts, i respecte a la porció no disposada (art. 41 .II
CS).
- entre hereus intestats, a conseqüència de la "successió ordinum et graduum";
- entre reservataris, en relació als béns reservables;
- i entre legitimaris, en el cas de premoriència d'algun d'ells.
Es correspon aquesta segona modalitat d'acreixement amb l'acreixement "ampli", ja que
no deriva d'una crida a la totalitat feta pel testador, sinó d'altres circumstàncies.
Cal repetir, finalment, que l'acreixement "successor!" al és'una modalitat d'acreixement,
sinó que es simplement una denominació que hem utilitzat per designar l'acreixement (sigui
"estricte" o "ampli") que té lloc en els negocis jurídics per causa de mort.
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4.2.- Breu referència al marc legal de l'acreixement "successori": del Projecte de 1955 al
Codi de Successions
La regulació que en el Codi de Successions es fa del dret d'acréixer procedeix del Pr.
1955, amb les modificacions introduïdes per la Compilació de 1960. Tot seguit oferirem una
visió general de com es va passar del Pr. 1955 al Codi de Successions, mentre que en els
successius capítols ja es tractarà en concret de les vicissituds de cada precepte en qüestió.
4.2.1.- Els arts. 504 a 511 Pr. 1955
El dia 12 de desembre de 1952 es va reunir el "Pleno de la Comisión de Juristas para la
Compilación del Derecho Foral de Cataluña", comissió constituïda per Decret de 23 de maig de
1947, í va acordar designar una Comissió especial per tal de formar un Anteproyecto de
Ordenación de las Instituciones de Derecho Foral Catalán™. L'any 1955 es va presentar
l'Avantprojecte (Pr. 1955) a la Comisión General de Codificación.
El dret d'acréixer es regulava als arts. 504 a 511, en el capítol IV del títol IV relatiu a les
Disposiciones Sucesorias Comunes130. Es limitava, per tant, al marc successori, aplicant-se a les
següents institucions:
- arts. 504 a 506: acreixement entre hereus testamentaris, regulant els seus requisits i forma
d'actuació; l'art. 505 feia referència a què s'havia d'entendre per crida conjunta;
- art. 507: increment hereditari derivat del principi "nemo pro parte";
- art. 508: acreixement entre hereus intestats;
- art. 509: acreixement entre legitimaris;
- art. 510: acreixement entre legataris131;
- art. 511.1,2: acreixement entre fïdeïcomissaris;
- i art. 511.3: acreixement en les reserves.
4.2.2.- La revisió del Projecte per la Comisión General de Codificación
El Pr. 1955 es presentà, com hem dit, a la Comisión General de Codificación per al seu
estudi, nomenant-se una Sección Especial para el estudio del Anteproyecto redactado por la
Comisión de Juristas de Cataluña1*2. Les sessions de treball s'iniciaren el dia 9 d'abril de 1956,
i ja des d'un primer moment s'aprecià una voluntat clarament "retalladora".
129

Comissió integrada inicialment per Francisco de Asís Condomines Valls, Luis Duran y Ventosa, Ramón
Faus Esteve, Jaime M" Mans Puigarnau, José M" de Porcioles Colomer, Oriol Anguera de Sojo i Jorge Olivar Doydi.
Posteriorment van cessar aquests dos últims juristes i s'incorporaren José M" Castelló Madrid (president), i els vocals,
Juan Maluquer Rosés, Ramón M" Roca Sastre i José M" Pou de Avilés (secretari). Vegeu YArchivo de la Comisión
General de Codificación (ACGC), lligall 29, documento 1.
A UACGC, lligall 30, carpeta 7, existeix una còpia d'un exemplar mecanografiat del Pr. de 1955, que és el
que es va publicar a Textos Jurídics Catalans, Projecte d'Apèndix i Materials Precompilatoris del Dret civil de
Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Barcelona, 1995, i que no és totalment coincident amb
el publicat a la Revista Jurídica de Catalunya de l'any 1956, ni amb el publicat posteriorment per l'editorial Ariel.
I l'art. 453.4 es referia a l'«increment» en el llegat d'usdefruit.
La Sección estava integrada pels següents juristes: José Gastan Tobeñas (president de la Comissió), Rafael
Rubio (president Sección la.), Pablo Jordán de Urries, Santiago Pelayo Hore, Francisco de Asís Condomines Valls
(vocal representante del Derecho Foral de Cataluña) i Marcelino Cabanas (secretari). Posteriorment i abans d'iniciar-se
e
's treballs, es va adscriure a la secció Francisco Bonet Ramón, magistrat del Tribunal Suprem (ACGC), Lligall 30,
°arpeta 7, i Lligall 29, document 7, on es fa una espècie de memòria de l'actuació de la dita Secció).
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a) Una primera revisió proposà, en relació al dret d'acréixer, les següents modificacions133:
- el títol del capítol passava a ser Del derecho de acrecer entre coherederos, i no simplement Del
derecho de acrecer,
- de l'art. 504 Pr, 1955 s'eliminava el darrer paràgraf, relatiu a la preferència del dret de
transmissió i la substitució vulgar sobre l'acreixement;
- se suprimia l'art. 505 Pr. 1955 relatiu a quan s'entenia que hi havia institució conjunta;
- de l'art. 506 Pr. 1955, relatiu als efectes del dret d'acréixer, només va quedar el primer paràgraf;
- es va treure l'art. 507 Pr. 1955 relatiu a l'increment hereditari, i també l'art. 346 Pr. 1955, que
regulava la clàusula d'acontentament;
- també es va suprimir l'art. 508 Pr. 1955, dedicat a l'acreixement en la successió intestada, així
com l'art. 509, relatiu al dret d'acréixer entre legitimaris;
- de l'art. 510 Pr. 1955, dedicat al dret d'acréixer entre legataris, només es va mantenir el primer
paràgraf, i de l'art. 511 Pr. 1955, dedicat a l'acreixement en el fideïcomís i en les reservas, només
va quedar el primer apartat, relatiu a l'acreixement en el fideïcomís.
D'acord amb aquesta tendència mutiladora es va reconstruir el capítol relatiu al dret
d'acréixer, conforme a les supressions abans apuntades, si bé es varen afegir alguns preceptes de
l'Avantprojecte de 1952, concretament l'art. 315, relatiu al caràcter automàtic i onerós de
l'acreixement, que va passar a ser el darrer apartat del primer dels articles dedicats a
l'acreixement, arts. 356 a 359 del total de 407 arts. de què constava134, enfront els 569 que
contenia el Pr. de 1955. Aquest primer avantprojecte elaborat per la Comisión General de
Codificación es va acabar el gener de 1957135.
b) Acabat el primer Avantprojecte, la Sección Especial, va encarregar a GASTAN, BONET I
CABANAS la revisió del text i l'el·laboració d'un de nou. Durant els mesos de febrer i març de
1957 els citats juristes varen sistematitzar l'articulat, redactant un nou avantprojecte que contenia
373 articles, i en el qual el dret d'acréixer estava regulat als arts. 283 a 286136, amb una redacció
similar a la del primer avantprojecte. No es regulava, com s'ha dit, l'increment hereditari, si bé
el principi "nemo pro parte" es mantenia, com deia expressament l'art. 147: "En una misma
sucesión no pueden concurrir simultáneamente herederos testamentarios y abintestato, aunque
el testador no hubiera dispuesto de toda la herencia". Per tant, aquest precepte esdevenia
incomplet, en no preveure's la conseqüència (l'increment hereditari) de la dita impossibilitat de
concurrència entre hereus testamentaris i legítims.
Distribuït aquest segon avantprojecte entre la resta de membres de la Secció Especial, va
ser debatut i aprovat en la sessió del dia 27 d'abril de 1957.

133

ACGC, lligall 30, carpeta 7, on existeix, com hem dit, un exemplar mecanografiat del Pr. 1955 presentat,
i en el que es fan a mà una sèrie d'esmenes i tatxadures completes d'articles, però sense exposar-se cap justificació.
W

ACGC, lligall 30, carpeta 8.

•

,
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135
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u

ACGC, lligall 29, document 7. Vegeu el vot particular que en la sessió celebrada el dia 31 de gener de 1957
va formular Condomines, en relació a la supressió dels articles relatius a les interpretacions i integracions de les matèries
jurídiques regulades per la Compilació, i a la referència a la prova dels privilegis comarcals o locals que poguessin
alegar-se.
136

A CGC, lligall 29, document 1.
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c) No obstant, abans de la revisió d'aquest text pel Ple de la Comisión General de Codificación,
el President de la dita Comissió va remetre una còpia de l'esmentat text al CONDOMINES
VALLS per tal que el donés a conèixer a la Subcomisión Delegada de Juristas Catalanes, i
especialment a PORCIOLES COLOMER i ROCA SASTRE, els quals havien manifestat la seva
voluntat en aquell sentit, per tal de poder fer suggerències137.
El 14 de juny de 1957 els membres de la Subcomissió de Juristes Catalans varen declarar
que estaven d'acord amb el text que se'ls havia tramès, excepte ROCA SASTRE, qui el dia 27
de setembre va presentar les seves "suggerències"138.
El document presentat per ROCA SASTRE afectava al Llibre de les Successions.
Constava de 89 suggerències i un annex registral, i pretenia reintroduir moltes de les mutilacions
fetes per la Sección especial. En relació al dret d'acréixer, proposava reintroduir la regulació de
l'increment hereditari (suggerència 85); així com la clàusula d'acontentament (suggerència 41);
afegir la norma relativa a la determinació de la legítima individual i a l'acreixement en la
Ilegítima (suggerència 23); i regular la "successió graduum et ordinum" i el dret d'acréixer en la
successió intestada.
d) La Sección Especial va examinar les dites suggerències i va acceptar la relativa a la
incrementació forçosa Així, en una nova redacció del Projecte, es va reintroduir dins del capítol
quart relatiu al Dret d'acréixer l'art, relatiu a la incrementació forçosa139. A la vegada, aquest text
va ser revisat per la Subcomissió presidida per GASTAN i formada pels senyors BONET i
CABANAS, que, en relació als articles relatius al dret d'acréixer, va fer unes simples correccions
d'estil140, donant lloc a un text que va ser presentat a la Sección Especial i que va ser estudiat i
aprovat en sessió celebrada el dia 2 de maig de 1958. Immediatament després, per escrit de 19
de maig de 1958, es va enviar el text a tots els membres de la Comisión General de Codificación
per tal que, fins al dia 7 de juny, proposessin esmenes, raonades i amb un text alternatiu141. Cap
d'elles feia referència al dret d'acréixer. El dia 23 de juny de 1958 es va debatre per part del Ple
de la Comissió el text i les esmenes142, aprovant-se un text que es va remetre al Govern. La sessió

137

El text el remetia GASTAN a CONDOMINES "con objeto de que se de vista de los mismos a Tos señores
citados para que, antes del próximo día 15 de junio, puedan elevar ante esta Comisión aquellas sugerencias que sobre
puntos concretos del anteproyecto consideren esenciales. Las propuestas de modificación del texto deberán presentarse
en forma articulada, exponiendo concisamente las razones en que se basen" (escrit de data 14 de maig de 1957, ACGC,
lligall 29, document 1).
138

1 el dia 2 de desembre les va presentar PORCIOLES, tot i que, com hem dit, havia acceptat en principi
l'avantprojecte, suggerències que feien referència als heretaments (ACGC, lligall 29, document 14).
139

ACGC, lligall 29, doc. 2. Cal fer notar que la redacció que se li va donar no va ser ni la proposada per ROCA
SASTRE, ni la continguda a la versió del Pr. 1955 publicada a la Revista Jurídica de Catalunya. Concretament, es va
treure la norma segons la qual l'increment hereditari era irrenunciable per l'hereu i no podia prohibir-lo en testador, així
com el darrer incís de l'apartat primer de l'art. 507 Pr. 1955, incís que ja no es trobava a la versió publicada a la Revista
Jurídica de Catalunya.
140

A l'esmentat document (lligall 29, doc. 2) es poden trobar les correccions fetes a mà sobre el text sorgit
després de les suggerències de ROCA SASTRE. En elles s'observa com totes es varen introduir al text que la
Subcomisión va presentar a la Sección Especial (Lligall 29, doc. 5), i que aquesta va aprovar el dia 2 de maig de 1958.
141

Vegeu-les al ACGC, lligall 29, doc. 7 i doc. 8.

142

Vegeu ACGC, lligall 29, doc. 7.
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del Consejo de Ministros de 30 d'abril de 1959 va aprovar el Proyecto de ley de la Compilación
del derecho Civil especial de Cataluña, remetent-lo a les Cortes Españolas i publicant-se al
Boletín Oficial de las Cortes Españolas núm. 633, del dia 30 de juny de 1959143.
e) Després de la publicació del Projecte de Compilació es va obrir un termini de 20 dies -a partir
de l'esmentat día 30 de juny de 1959- per presentar esmenes144. Es va presentar per part de
Mariano CALVIÑO DE SABUCEDO i 9 procuradors més una esmena a la totalitat (la num.
97)145, que pretenia substituir el Projecte del Govern per Vel·laborat per la Comissió de juristes
catalans, d'acord amb la redacció publicada a la Revista Jurídica de Catalunya (no la presentada
al Govern l'any 1955). A més, es varen presentar una sèrie d'esmenes a l'articulat, moltes de les
quals coincidien -tant en la seva redacció com en la justificació- amb les suggerències fetes per
ROCA SASTRE, i que referides al dret d'acréixer eren les següents146:
- esmena num. 39, en relació al dret d'acréixer en la Ilegítima147, que coincidia amb la suggerència
núm. 23 de ROCA SASTRE;
- esmena núm. 53, respecte a la clàusula d'acontentament148, que coincidia amb la suggerència
núm. 41 de ROCA SASTRE;
- esmena núm. 67, respecte al dret de representació, la successió graduum et ordinum" i el dret
d'acréixer en la successió intestada149, que coincidia amb la suggerència núm. 79 de ROCA
SASTRE;
- esmena núm. 71, que respecte a l'increment hereditari pretenia que s'expressés que actuava
necessàriament, és a dir, sense que pogués renunciar-lo l'hereu150, tal com proposava la
suggerència núm. 85 de ROCA SASTRE que parcialment havia estat acceptada per la Comissió
General de Codificació.
Amb data 30 de juny de 1959 es constituí una Ponència que havia d'el·laborar un

143

Concretament a les pàg. 13051 a 13098. El dret d'acréixer es trobava regulat als arts. 285 a 289 (pàg. 13087).

144

"Los Procuradores, cualquiera que sea la Comisión a que pertenezcan, podrán, en uso del derecho que les
confiere el artículo 35 del referido Reglamento, enviar a la Ponencia encargada del estudio del Proyecto las enmiendas
razonadas que estimen pertinentes formular a la totalidad o al articulado, en un plazo máximo de 20 días, a contar de
lafecha de dicha publicación" (Boletín Oficial de las Cortes Españolas, núm. 633, dia 30 de juny de 1959, pàg. 13051).
145

Els procuradors que la signaven eren els següents: Mariano Calvifio, Antonio Tena Artigas, Joaquín Regusa.,
Felipe Bertrán y Güell, Cosme Puigmal, Alberto Martín Gamero, Luis Gómez de Aranda, Alberto Fernández Galar,
Adolfo Muñoz Alonso, i Antonio Fernández Pacheco.
146

Vegeu-les al Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), lligall 1117, carpeta "enmiendas original".
5

147

Esmena presentada pel senyor José Roger Amat i sis procuradors més, que proposava que immediatament
després de l'art. 164.bis, objecte d'una altra esmena, s'inclogués un article dedicat a l'acreixement en la Ilegítima. El grup
de procuradors que signava aquesta esmena i les següents a les que tot seguit fem referència estava format, a més del Sr.
Roger Amat, pels següents procuradors: Felipe Bertrán Güell, Mariano Calvin^ M.^Mulleví, F. Escalas, Cosme Puigmal
i Domingo Gironès Carbó.
148

Esmena presentada pel senyor Felipe Bertrán Güell i sis procuradors més;

149

Presentada igualment pel Sr. Felipe Bertrán Güell i sis procuradors més.

150

Esmena presentada pel senyor Domingo Gironès i sis procuradors més.
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dictamen sobré les esmenes presentades pels procuradors151. En relació a les dites esmenes va
refusar l'esmena a la totalitat -si bé en qüestions puntuals sí es va tenir en compte-, però es varen
acceptar algunes esmenes a l'articulat, fent-se també alguna modificació "motu propio":
- pel que fa al capítol relatiu al dret d'acréixer (que dels num. 285 a 289 va passar als núm. 268
a 271) va acceptar-se l'esmena núm. 71, de manera queja s'expressava que l'increment hereditari
tenia caràcter necessari (art. 287); a l'art. 285 Pr. CDCC se li van fer algunes modificacions
d'estil, i es va suprimir el darrer incís de l'últim apartat; a l'art. 286, relatiu als efectes de
l'acreixement, se li va afegir el darrer paràgraf de l'art. 506 Pr. 1955, d'acord amb l'esmena 97;
i els articles relatius a l'acreixement en els llegats i en la substitució fideïcomissària (288 i 289)
es van unir en un de sol;
- va acceptar-se l'esmena 39, de manera que es va regular l'acreixement en la Ilegítima (art. 130);
- igualment, i d'acord amb l'esmena núm. 53, va regular-se la clàusula d'acontentament, passant
a l'art. 166;
- i també es va acceptar l'esmena núm. 67, de manera que el dret de representació, la "successió
graduum et ordinum" i el dret d'acréixer en la successió intestada estaven regulats a l'art. 251152.

4.2.3.-La Compilació de 1960
El Ple de la Comisión es va reunir el dia 30 de maig de 1960, i va discutir el text del
Dictamen, del qual va eliminar l'art. 251 relatiu -al dret de representació i l'acreixement en la
successió intestada153. La resta d'articles relatius al dret d'acréixer ni tan sols es varen debatre, i
passaren a ser finalment els arts. 265 a 268 CDCC:
- arts. 265 i 266 CDCC: relatius als requisits i forma d'actuació de l'acreixement entre hereus
testamentaris;
- art, 267, dedicat a l'increment hereditari (i l'art. 166 regulava la clàusula d'acontentament);
- art. 268.1, relatiu a l'acreixement entre legataris, i art. 268.2, respecte a l'acreixement en el
fideïcomís;
- i l'art. 130 feia referència a la inexistència d'acreixement en la Ilegítima.
Posteriorment, la Llei de Successió Intestada de 25 de maig de 1987, en el seu art.7.2, va
regular l'acreixement entre hereus intestats.
—

4.2.4.- La regulació del Codi de Successions
El Codi de Successions pràcticament res aporta de nou respecte a la regulació del dret

151

La dita Ponència estava formada pels següents procuradors: José Alonso Fernández, Manuel Batlle Vázquez,
Eduardo López Palop, Pascual Marín Pérez i José M" de Porcioles Colomer (ACD, sèrie general, lligall 1118, núm. únic.
L'informe que varen el·laborar també el podeu trobar a l'Arxiu de la Comisión General del Codificación, Lligall 29, doc.
152

El text del Dictamen el podeu veure a l'ACGC, lligall 29, document 12.

153

La dita Comissió estava presidida per José GASTAN TOBEÑAS, el secretari era José FILGUEIRO, i en
formaven part d'ella personalitats tan dispars com Manuel BATLLE VÁZQUEZ (Rector de la Universitat de Múrcia),
José MACIÁN PÉREZ (Governador Civil de Biscaia), Luciano PÉREZ PLATERO (Arquebisbe de Burgos), o José M"
DE PORCIOLES COLOMER (Alcalde de Barcelona). Vegeu^CA lligalls 1118 i 1119.
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d'acréixer, sinó'que es limita a reproduir els articles compilats, i a "rescatar" algun precepte del
Pr. de 1955. En el capítol relatiu al dret d'acréixer, situat en el capítol IV del títol I relatiu a les
Disposicions Generals, es fa referència a l'acreixement entre hereus testamentaris, entre legataris
i fideïcomissaris, desapareixent, en relació al Pr. 1955, els preceptes relatius a la Ilegítima,
successió intestada i reserves, els dos primers dels quals es troben, amb diferent formulació, en
el capítol on es regula la institució corresponent.
La tramitació dels preceptes va ser relativament pacífica, tret del tema de l'increment
hereditari, que va donar lloc a una àmplia polèmica154. Distingirem tres redaccions: el Treball
Base de PUIG FERRIOL, i la dels dos avantprojectes de Codi de Successions, el darrer dels quals
va donar lloc a la proposta de redacció definitiva.
a) Pel que fa al Treball Base de PUIG FERRIOL, el dret d'acréixer estava regulat als arts. 302
a 306155. El mateix PUIG FERRIOL deia que "Els arts. 302-306 que integren aquest capítol («El
dret d'acréixer»), provenen dels arts. 265-268 de la Compilació, completats en determinats
extrems per les regles més detallistes dels arts. 504-511 del Projecte de Compilació. A destacar
únicament que es prescindeix de la incrementado forçosa que estableix l'art. 267 de la
Compilació, per tal de donar beligerancia al principi d'incompatibilitat entre els hereus
testamentaris i els abintestats, que no es creu convenient s'hagi de mantenir, atès que és
obertament contrària a la voluntat del testador, en el supòsit que s'esmenta en les notes del títol
quart". Pel que fa a l'articulat:
- l'art. 302 era pràcticament exacte a l'art. 265 CDCC;
- l'art. 303 es tracta d'una traducció al català de l'art. 505 Pr. 1955, d'acord amb la versió
publicada a la. Revista Jurídica de Catalunya, amb algunes mínimes diferències d'estil156;
- l'art. 304, relatiu als efectes de l'acreixement, coincideix amb l'art. 266 CDCC;
- l'art. 305, dedicat a l'acreixement entre legataris, reprodueix l'art. 268.1 CDCC, però se li
afegeixen, amb algunes variacions, les restants regles de l'art. 510 Pr. 1955, d'acord amb la
redacció de la Revista Jurídica de Catalunya^
- i l'art. 306, respecte a l'acreixement en el fideïcomís, coincideix exactament amb l'art. 268.2
CDCC.
En definitiva, s'observa doncs com, en relació a la redacció de la CDCC, se suprimeix
l'art, relatiu a la incrementació forçosa. Així ho corroborava també l'art. 262, que en seu de
successió intestada establia que "Quan la institució d'hereu feta pel causant comprèn solament
una quota de l'herència, la part no disposada es defereix als hereus abintestat"157.
154

Vegeu Arxiu de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques (ADGDEJ), capsa 8157.

155

ADGDEJ, capsa núm. 8155.

156

Entre elles podem citar que no es parla de "indicació de parts alíquotes", sinó de "assignació numèrica de
parts alíquotes"; no es parla de "clàusula o oració", sinó simplement de "clàusula"; se substitueix "concedeixi" per
"confereixi" (el testador el dret d'acréixer); no es diu "diferent clàusula", sinó "diferents clàusules", en relació al supòsit
en què no té lloc el dret d'acréixer (expressió més clara que la del CS i la del Pr. 1955); i a l'instituït que no arriba a ésser
hereu no se'l denomina "hereu", sinó "cridat".
^ /
157

Així, PUIG FERRIOL, en les seves Notes a l'Avantprojecte de Codi de les Successions per causa de mort
en el dret civil de Catalunya, deia en relació al capítol de la successió intestada que "els articles 261-289 que integren
aquest capítol són els corresponents a la -Llei catalana sobre successió intestada 9/1987. L'única modificació que es
proposa és la de tornar al criteri que establia la Llei republicana sobre successió intestada de l'any 1936, molt més
respectuosa amb la voluntat del testador, i que es tradueix en obrir la successió intestada respecte a la quota d'herència
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b.) El primer Avantprojecte de Codi de Successions, amb redacció de Miquel TARRAGONA
COROMINA158, regulava el dret d'acréixer als arts. 255 a 259, de manera molt similar al Treball
Base de PUIG FERRIOL. Les diferències les trobem en què, per una banda, l'art. 258 feia
referència expressa a la inexistència d'increment hereditari ("Si el dret d'acréixer no pot tenir lloc
entre els hereus instituïts, la quota o porció hereditària vacant es deferirà als hereus legítims
del testador"); i, per altra, que l'acreixement entre legataris, sempre té caràcter "cum onere" i
renunciable, amb independència de si el llegat es fa en la mateixa o en diferents clàusules, i en
què s'admet l'acreixement en el llegat de diners.
c.) El segon Avantprojecte de Codi de Successions ja reintroduí els principis successoris romans,
i la seva regulació serà la que, amb mínimes variacions, donarà lloc al Codi de Successions
vigent159. Com a fonamental novetat respecte a les dues propostes anteriors, ja es regula
l'increment hereditari de forma similar a l'art. 267 CDCC. Així doncs, el Codi de Successions
regula l'acreixement en les següents institucions:
1) Dins el capítol relatiu al dret d'acréixer:
- arts. 38 a 40 CS: acreixement entre hereus testamentaris;
- art. 41: increment hereditari entre hereus testamentaris;
- art. 42.1 a 4: acreixement entre legataris;
- art. 42.5; acreixement entre fideïcomissaris.
2) I en preceptes dispersos del Codi de Successions:
- art. 93.3 CS: acreixement entre hereus contractuals instituïts de manera preventiva;
- art. 304.4 CS: «increment» en el llegat d'usdefruit;
- arts. 327.2 i 339.3.1 CS: acreixement en la successió intestada;
- art. 357.1 i 376 CS: negant r«acreixement» entre legitimaris;
- art. 392: acreixement en la donació "mortis causa" (per remissió a l'acreixement entre legataris);
- no es fa referència, en canvi, a l'acreixement en la reserva vidual.
L'acreixement en aquestes institucions serà l'objecte del nostre treball.

de la qual voluntàriament no n'hagués disposat el testador, perquè aleshores era clara la seva voluntat que succeïssin
els hereus abintestat conjuntament amb els hereus testamentaris. I atribuir tota l'herència als hereus abintestats quan
la quota vacant es produïa per circumstàncies alienes o no previstes pel testador (tal com resulta de l'art. 262 de
l'avantprojecte que es proposa)". (ADGDEJ, Carpeta 4 de la Signatura 8155).
158

Vegeu-lo a. ADGDEJ, capsa 8157, carpeta 4.

159

Si bé, en una primera redacció, no es preveia encara l'acreixement entre hereus contractuals instituïts de
manera preventiva. Vegeu ADGDEJ, capsa 8156.
El Projecte de Codi de Successions es va publicar al BOPC del dia 3 de juny de 1991 (núm. 271), regulant-se
e
' dret d'acréixer en els arts. 38 a 42. En el BOPC del dia 28 d'octubre de 1991 es publicà l'Informe de la Ponència
respecte a les esmenes presentades (pàg. 20.958). El GP d'Iniciativa per Catalunya havia presentat l'esmena núm. 49, de
supressió del paràgraf segon de l'art. 39, i el G. Socialista l'esmena núm. 50, de modificació del paràgraf tercer de l'art.
O, que proposava afegir "els adquirents a títol onerós de l'herència". La Ponència no va fer cap recomanació, i les
stnenes no es varen acceptar, ni es reservaren per a defensar-se en el ple (vegeu BOPC núm. 310, del dia 6 de novembre
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PRIMERA PART: L'ACREIXEMENT
"VOLUNTARI"
La primera part d'aquest treball tracta de l'acreixement "voluntari", expressió amb la que
al·ludim a l'acreixement "estricte" o "no decreixement", i que fa referència al fonament de la dita
modalitat d'acreixement -la voluntat del testador (o dels atorgants en relació als hereus
contractuals instituïts de manera preventiva, art. 93.3 CS)-, en contraposició a l'acreixement que
té el seu origen en la Llei.
El Codi de Successions, en regular l'acreixement, pren com a punt de partida el que té lloc
entre hereus testamentaris (arts. 38 a 40 CS), exigint com a element essencial perquè procedeixi
la solidaritat, manifestada per la "crida conjunta" (art. 39.1 CS) -que expressa una voluntat tàcita
del testador favorable a l'acreixement-, o per la concessió del dret d'acréixer per part del testador
(art. 39.2.pr. CS).
En la nostra exposició, una vegada analitzat el concepte i el fonament de l'acreixement
testamentan, es tractarà en primer lloc el règim de l'acreixement entre els hereus testamentaris:
els seus requisits i la forma d'actuació. Dins dels requisits en destaca un que, com diem, és la
pròpia essència de l'acreixement: la crida solidària, que, per la seva importància, serà objecte
d'estudi en un capítol propi. Després, en successius capítols es farà referència a l'aplicació del dit
règim als altres títols successoris: llegat i donació "mortis causa", fideïcomís, i hereus
contractuals. En canvi, no s'inclourà en aquesta primera part l'anomenat "increment hereditari"
regulat a l'art. 41 CS, que es tractarà en la segona part del treball, ja que el seu fonament és la Llei
(el principi "nemo pro parte"), no la voluntat del testador, si bé s'hi farà una referència quan es
tracti de l'acreixement testamentan a la tradició jurídica, en la que anaven units el "propi" dret
d'acréixer (derivat de la conjunció) i el dret d'acréixer "impropi", "especial" o "supletori" (derivat
del principi "nemo pro parte").
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Capítol segon: EL CONCEPTE, NATURALESA I
FONAMENT DE L'ACREIXEMENT TESTAMENTARI
En el present capítol s'intentarà donar un concepte d'acreixement testamentan, fent
referència a la seva naturalesa i fonament, i assenyalant les seves diferències amb altres
institucions amb les que pot presentar una certa analogia: l'esmentat "increment hereditari" (art.
41 CS) i la substitució vulgar recíproca (art. 168.2 CS).
1.- L'ACREIXEMENT TESTAMENTARI A LA TRADICIÓ JURÍDICA: EL DOBLE
FONAMENT -VOLUNTARI I NECESSARI- DE L'ACREIXEMENT HEREDITARI
En primer lloc, convé matisar que, entre hereus testamentaris, en la tradició jurídica,
l'acreixement ha anat lligat al que actualment el Codi de Successions denomina "increment
hereditari", fins al punt que es confonien ambdues institucions. Com s'ha dit, a la tradició
romanista l'acreixement hereditari tenia una important peculiaretat. Juntament amb el "propi"
acreixement derivat de la crida conjunta, existia una altra institució -també anomenada
"acreixement", si bé amb diferents apel·latius, com "impropi", "necessari" o "especial"160- que
es caracteritzava perquè operava quan simplement hi havia una vacant en l'herència, tot i que no
hi hagués una crida solidària ni existissin una pluralitat de partícips. Es tractava d'un fenomen
que pràcticament només tenia en comú amb l'acreixement l'increment en favor de l'hereu de la
porció vacant. Tot i la disparitat entre totes dues institucions (l'una derivada de la conjunció i
l'altra del principi "nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest") es parlava per
la doctrina en tots dos casos de dret d'acréixer.
I, per altra banda, també es feia una altra diferenciació, que per alguns autors anava
lligada a l'anterior però que, com es veurà, no és coincident. Es distingia entre el dret d'acréixer
i el dret de no decréixer. Mentre aquest significava una crida inicial a la totalitat i implica una
retenció de la porció pròpia, el primer produïa l'adquisició d'una quota aliena. El dret d'acréixer
s'apropava així a la substitució vulgar recíproca, si bé a la tradició jurídica no tenia tal
consideració perquè s'entenia que la diferència entre totes institucions (acreixement i substitució)
es trobava no en la crida a un únic o a diferents objectes, sinó en el caràcter tàcit de l'acreixement
i l'exprés de la substitució vulgar recíproca.
1.1.- L'acreixement hereditari segons els autors del "ius commune"
Tal com posà en relleu BELLONUS, segons els autors del "ius commune" l'acreixement
no tenia lloc únicament en base a la crida conjunta, sinó que s'admetia també entre hereus
disjunts" per tal d'evitar l'obertura parcial de la successió intestada. Aquesta segona modalitat
d'acreixement era qualificada per BELLONUS com d'«impròpia», i tenia la seva raó d'ésser en

,,

Si bé aquestes denominacions no eren uniformes dins la doctrina, ja que alguns autors qualificaven
acreixement especial o impropi el derivat de la conjunció.
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el principi "nemo pro parte"161.1 si bé afirmava BELLONUS que en la doctrina existia unanimitat
en considerar que el dret d'acréixer va sorgir per la raó que ningú no podia morir part testat i part
intestat162, es feia ressò d'una sèrie d'exemples que demostraven que aquesta raó no podia servir
de fonament per a tots els casos en què tenia lloc l'acreixement, com per exemple quan es feia
un llegat o s'ordenava un fideïcomís conjuntament a vàries persones163, i quan s'havia mort
intestat164, donat que en aquests casos, la inexistència d'acreixement no conduiria a l'obertura

161

Antonio GOMEZ, a Variae resolutions cit., pars I, cap. X, num. 8, matisava aquesta idea i deia que tot i
que s'afirmava que el dret d'acréixer forçós derivava del principi "nemo pro parte", segons ell tenia el seu fonament en
el principi d'universalitat de la successió que imposava la subrogació de l'hereu en la posició jurídica del causant com
a continuador de la seva personalitat. GÓMEZ deia que així com una persona no podia morir en part, tampoc podia tenir
lloc en part el fenomen successori que coloca l'hereu jurídicament en lloc del causant. El contrari seria anar contra
natura, per la qual cosa, si hi havia varis hereus, tots a la vegada el representaven solidàriament i cadascun per la seva
part, per la qual cosa l'acreixement es va estimar necessari: "Quodadsecundum articulum principalem, scilicet an &
quando habeat locum ius accrescendi in haereditatibus universalibus, procedo etiam per veras & resolutivas
conclusiones. Sit prima conclusió, quod si testator instituit haeredem in re certa, vel quota, non disponendo de aüis
rebus, omnia alia bona sibi accrescunt, ac si in solidum esset institutus... Sed licet ista sit vera, & communis ratio; tamen
investiganda esset ratio vera, &mentalis, quare non possit testator pro parte decedere testatus, & pro parte intestatus,
cum actus testandi habuit originem de iure naturali vel gentium: utprobatur textus in I, I. C. de Sacrosanct. Eccles....quo
iure non attenditur ista subtilitas, sed respondeo in forma quod vera mentalis subtilis ratio, est quia haeres debet
repraesentare defunctum...& si dictum haeres in totum est, repraesentat ilium in totum, si verò suntplures, omnes simul
repraesentant ilium in solidum, & quilibet pro sua parte. ..sed in nostro casu, si non accrescerent aliae partes haeredi
instituto in re certa, vel in quota repraesentaretur defunctus tantum pro parte & non in totum, quod esset monstruosum,
& impossibile: quiaflctio imitatur naturam: & id quod est impossibile per naturam est ïmpossibileperfictionem...unde
sicut naturaliter nonpotest esse homo vivus pro parte, & pro parte non, ita per fictionem legis non potest post mortem
repraesentari pro parte, & pro parte non... Nec obstat, si subtiliter dicas quad ista ratio non concludit, quia licet ius
accrescendi non habeat locum, tamen defunctus repraesentaretur in totum per haeredem institutum pro parte & per
haeredem, vel haeredes ab intestato in alia parte, velpartibus: quia ad hoc subtiliter respondeo, quod si haeres institutos
in re certa non potest esse haeres, sed succederent venientes ab intestato, & ipse esset legatarius, quod repugnat
voluntan defuncti & dispositioni legis, cum veré & realiter habeat directum titulum institutiónis. ítem dato casu, quod
sit institutus in quota, puta in tertia vel quarta parte haereditatis, esset maximum inconveniens, quod in una & eadem
persona & haeredítate essent qualitates contrariae & repugnantes... & illam singularem & subtilem rationem sic
declaratam forte voluit textusformalis & expressus in dicta regula ius nostrum ss. de reg. iur. ibi dum dicit, earumque
rerum naturaliter inter se pugna est, ut testatus & intestatus quis sit; cujus sensus videtur esse iste, quodsicut naturaliter
nonpotest esse homo por parte, & pro parte non, ita nonpotest defunctus repraesentari pro parte, & pro parte non".
162

"Et generaliter quidem tradunt interpretes passim, & communiter, ius accrescendi fuisse introductum ea
ratione, ne quis decedatpro parte testatus, & pro parte intestatus" (Caput tertium, quaestio prima, núm. 1, pàg. 12). Per
això deia BELLONUS que no hi havia dret d'acréixer en el testament dels militars.
163

Ob. cit., cap. III, quaestio 1, núm. 6 i 7: "Primo, quia in legatis, &fideicommissis cessat illa ratio; nam, &
siportio vacans coniuncto non accrescat, non tamen decedit testator pro parte testatus, & pro parte intestatus,... quia
remanet illaportio apudheredem, à quofuit relicta, qui sustinet causam testamenti... Et tamen in legatis, &fideicomissis
non cessat ius accrescendi". Aquesta idea de la separació entre el fonament de l'acreixement hereditari, en què operava
el principi "nemo pro parte", i l'acreixement en les altres institucions successòries, en què no tenia virtualitat l'esmentat
principi, com per exemple en els llegats, era present en l'exposició de la generalitat, de la doctrina clàssica. Així,
Francisco MANTICA (1534-1614), De coniecturus ultimarum voluntarum, Venetiis, ex Officina Damiani Zenari, 1579,
lib. IV, cap. X, núm. 6 i 7, assenyalava -respecte a l'herència- que el dret d'acréixer no derivava de la tàcita voluntat del
testador, sinó de la Llei. Així ho demostrava el fet que el testador no podia prohibir el dret d'acréixer, ja que això podria
anar contra el principi "nemo pro parte": "Si ius accrescendi herediíarium veniatex tacita volúntate eo modo deducía,
plane sequitur, quod ipse testator possit ius accrescendi prohibere, quod tamefí^erum non est: quia est necessarium,
ne quis decedat pro parte testatus, & pro parte intestatus..." (núm.6). Per això, deia que "Ius accrescendi descendit
principaliter à lege, secundario autem, et occasionaliter es tácito indicio testatoris...." (núm.7). En canvi, en relació als
llegats i als fideicomisos, deia al Lib.X, tit. Ill, núm.3, que "ius accrescendi inducitur ex tàcita testatoris volúntate",
donat que en aquest cas el dret d'acréixer no venia exigit per cap disposició legal.
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parcial de la successió intestada, sinó que la porció vacant quedaría en favor del gravat en el
primer cas, o aprofitaria a la resta d'hereus intestats en el segon. Per això, BELLONUS buscava
d'altres causes que justifiquessin l'acreixement, i una d'elles era la conjunció165.
Per tant, segons BELLONUS el fonament de l'acreixement variava segons el supòsit de
què es tractés:
- Entre els legataris i els fideïcomissaris166, així com entre els cohereus conjunts167, el fonament
no era la regla "nemo pro parte" sinó la crida conjunta feta pel testador.
- En canvi, entre hereus testamentaris que no eren conjunts l'acreixement s'admetia inclús contra
la voluntat del testador, per tal d'evitar que el testador morís part testat i part intestat168.

164

Ob. cií., cap. lli, quaestio 1, núm. 8: "Secundo verò in haerediiatibiis, que ab intestato deferentur nonpotest
illa ratio consideran guia certum est, patresa intestatum omnino decessisse... Et tamen etiam in ijs locus est inri
accrescendi..."
165

Així, deia BELLONUS, Ob. cit., cap. Ill, quaest. prima, num. 21, que "Non est igitur simpliciter dicendum,
inris accrescendi causam esse regulam praedictam, quoniam ea non est causa, nisi, cur habeat locum inter omnímodo
disiunctos, aut eos, qui volúntate testatoris sunt destituti, & nihilominus partem haereditatem vacantem, aut etiam totam
haereditate ex testamento consequuntur. Nee simpliciter inferendum cessat ratio, igitur cessaré debet ius accrescendi,
quia, cum duae sint rationes sufficientes ad illlum inducendum, nempè ratio Ulitis absurditatis, & ratio coniunctionis,
sufflcit altera, utiuri accrescendipossit esse locus".
166 i'pr¡mus es(: guando tractamus de legatis, &fideicommisaris, Et tune certi inris est, causam finalem Juris
accrescendi non deduct àpredicta regula...sedà natura coniunctionis...Quamobrem dicimus causam inris accrescendi
in legatis, &fideicomissis esse coniunctionem, uti ostendemus in 5. cap. q. 36. num.l sive voluntatem testatoris, quae
ex tali coniunctione colligitur, ut diximus in 2. cap. q.2. num. 14 Ideo autem in Us coniunctio ius accrescendi parit, guia,
aut testator verbis coniungit legatarios, &fldeicomissarios, Et censetur eos in unum corpus redigere, &pro una persona
reputare, ut ostedemus in 5.cap. q.35 num.l. Quae res operatur, ut idem capiant omnes, si concurrant, quodcaperet
units, si solus esset, idemque proinde capere debeatunus, quod omnes, si coeteri deficiant, ui est fictitii corporis natura,
secundum ea quae diximus in q. praeced. nu 17. Aut vero verbis disiungit. Et tune, quia sermo testatoris manifesté
solidum singulis assignat, & interveniente concursu necessària debet alter alterius legatum diminuere, ideo sit, ut
cessante concursu cesset diminutio, & per consequentias legatarius integrum id retineat, quod sibi relictum est, nullius
concursu diminutum... Hiñe infertur:
Primo in legatis, &fídeicomissis locum habere ius accrescendi etiam in testamento militis...quia, cum etiam
in eo possit intervenire coniunctio, quae est causa ius accrescendi, consequens est, ut, & ipsum ius locum habere debeat.
Secundo infertur, si legatarii, vel fideicommissarii sint omnímodo disiuncti, non habiturum ínter eos locum
ius accrescendi...quia tune cessat utraque causa, quae inducit ius accrescendi, nempè coniunctio, cum sint omnímodo
disiuncti, & absurditas illa, quod testator decedat pro parte testatus & pro parte intestatus, quippe, quae non
consideratur in legatis, &fídeicomissis.
Tertio infertur, ínter condominos ehtsdem sentí, cui legatum datum est, locum non habere ius accrescendi...quia
cessat inter eos utraque inris accrescendi causa, nempe coniunctio...vel saltem vis coniunctionis, cum pro coniunctis
non habeantur...& absurditas praedicta, quae (ut dictum est) in legatis, & fideicomissis consideran nequit"
(BELLONUS, Ob. cit., cap. III, quaestio secunda, núm. 1 a 3).
167

"Secundus casus est, guando tractamus de iure accrescendi, quod in haereditatibus testamentaras, locum
habet ínter coniunctos, non repugnante volúntate testatoris, Et tune similiter verius est, causam inris accrescendi non
esse regulam praedictam, sed vim, & naturam coniunctionis...Quamobrem dicimus etiam in haereditatibus
testamentaras causam iuris accrescendi esse coniunctionem...sive voluntatem tesíatoris quae ex huismodi coniunctione
colligitur.
Hiñe insertur, inter coniunctos cohaeredes locum habere ius accrescendi, etiam in testamento militis, qui, licet
in eo cesset causa iuris accrescendi, quae ducitur à regula 1. ius nostrum non tamen cessat ea, quae ducitur à natura
coniunctionis, quippe, quae etiam in huiusmodi testamento intervenire, & consideranpotest..." (BELLONUS, Ob. cit.,
ca
P. HI, quaestio secunda, num. 4 i 5).
"Tertius casus esí, guando tractamus de iure accrescendi, quod habet locum in haereditatibus testamentaras
javore illius, qui non est coniunctus, vel admitíitur contra testatores voluntatem, Et tune verum est, causam iuris
accrescendi esse regulam praedictam, ne testator decedat pro parte testatus & pro parte intestatus...Et ita videbtur
ccipiendi, qui generaliter, hanc esse iuris accrescendi causam tradiderunt...Et verò etiam, qui specialiter de
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Per altra banda, BELLONUS donava un concepte ampli de dret d'acréixer, com un dret
no solament d'adquirir la porció aliena, sinó també de retenir la porció pròpia: "lus accrescendi
est ius adipiscendae, vel retinendae partes coniuncti, qui non concurrit, vel, qui desiit
concurrere", distingint per tant entre el dret d'acréixer i el de no decréixer169.1 la diferència entre
el dret d'acréixer i la substitució vulgar no es trobava sinó en el caràcter tàcit del primer: "ius
accrescendi sit quaedam tàcita substitutiu "m.
1.2.- El concepte d'acreixement testamentan segons els autors catalans del "ius commune"
CANCER, l'únic autor clàssic català que va elaborar un tractat general sobre el dret
d'acréixer171, definia el dret d'acréixer dient que "Ius accrescendi, est ius retinendae,
nanciscendaeve deficientis portionis coniuncti, ui colligitur. Dixi ius retinendae, ut
comprehendatur ius non decrescendi, quo non tam accrescere nouaportio, quam retinen ea,
quae cohaeredi, seu collegatario concurrenti cederé debebat, videtur"m. Aquest concepte ampli
incloïa tant el concepte de dret d'acréixer com el de dret de no decréixer, donat que es feia
referència tant al dret d'obtenir la porció d'un altre, com al de retenir la pròpia porció. CÀNCER

haereditate loquentes eandem raíionem attulerunt...quemadmodum, & qui earn pro ratione adduxerunt loquentes de
haereditate testamentària...Sunt enim omnes de Us casibus intelligendi, in quibus coniunctio cessat, aut testatoris
voluntas refragatur...Quam in rem facit, quod scribit BALDUS..., in haereditate coniunctionem operari quidé
prelationem, sed non exclusionem inris accrescendi, si deficiat, quia ius accrescendi provenit ex alia regula, scilicet,
ne quis decedat pro parte testatus, & pro parte intestatus: Significat enim ex hac regula tune iuris accrescendi causa
deduci, cu dèficit coniunctio. Huius aute rei varia possunt exempta asseri.
Primum in haerede ex parte instituto, cui residuum haereditatis nulli datum accrescit: nam huiusmodi accessio
no sit ex vi coniunctionis, sed, ne testator decedat pro parte testatus, & pro parte intestatus...
Secundum in haerede rei certae, cui tota haereditas accrescit, vel, quia cohaeres universalis datus non sit, vel,
quia datus deceserit...nam, & huiusmodi accessio sit ob eandem causam...
Tertium in haeredibus omnímodo disiunctis, quibus nihilominus vacans haereditatis portio accrescit ob eandem
regulam...
Quartum in condominis eiusdem senti, quibus vacans haereditatis pars accrescit, non ex vi coniunctionis, sed
ob eandem regulam, ne testator decedat pro parte testatus, & por parte intestatus...
Quintum in haeredibus, qui iure speciali vocatur adportionem suam contra voluntatem testatoris: nam Us
vacans haereditatis portio accrescit, non ex vi coniunctionis, quippe, cuius nulla vis est refragante volúntate testatoris,
sed ob eandem regulam...
Sextum in haeredibus, qui contra èxpressam, aut tacitam iuris accrescendi prohibitionem, ius habent
accrescendi...nam id habent, non ex vi coniunctionis, quae (ut diximus) nihil operatur refragante testatore, sed ex tolies
repetita regula...
Hinc infertur primo, si non est absurdum testatorem decedere pro parte testatus & pro parte intestatus, puta,
quia sit miles, vel ad sit statutum, quod huiusmodi causarían diversitatem permiítat, aut àlias ita decedere sit lege
permissum non habiturum inpraedictis casibus locum ius accrescendi, quasi ratione cessante...
Secundo infertur, si testatore deficienti vulgariter aliqué substituat, cessaré in praedictis casibus ius
accrescendi, quia cessat tune absurditas praedicta, cum hereditas, aut eius pars vacans perüneat ad siibstitutiim, qui
sustinet causam testamenti...
Tertio infertur, si plures fuerint instituti, & testator in persona unius ius accrescendi prohibeat, validam esse,
& servandam prohibitionem, quia, & in hoc casu cessat praedicta absurditas, cum portio vacans alüs accrescat
cohaeredibus, qui sustinet testari causa..." (BELLONUS, Ob. cit., cap. III, quaestio 2a, núm. 6 a 11).
169
Com es veurà en analitzar el concepte general d'acreixement.
170

BELLONUS, Ob. cit., cap. X, quaestio XX, núm. 19.

171

*

'

Com s'ha dit, el cap. XXII de la III part de la seva obra Variorum Resolutionum Iuris Caesarei, Pontificii,
et Municipalis Principatus Cathaloniae cit., està dedicat al dret d'acréixer (pàg. 422 a 440). Si bé ho tracta en l'àmbit
successor!, existeixen algunes referències a l'acreixement en els actes entre vius, com posteriorment es veurà.
m

Ob. Hoc. cit., núm. 2.
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aclaria tot seguit la distinció entre el dret d'acréixer i el de no decréixer: "Hoc siquidem interest,
inter ius accrescendi, & ius non decrescendi, quodper ius accrescendi, accrescitportio deficiens
coniuncti, per ius non decrescendi non accrescitpropriè. sed tantum portio, quae debebat cederé
cohaeredi, vel legatario, si concurrisset, retineturper alterum : & sic haereditatem sine legatwn,
ad quae ipse insolidum à testator e erat vocatus, erant tamen diminuenda, si alter cohaeres, vel
collegatarius concurrisset, integra retinet: ut si dixissem, Petro & loannem haeredes instituo:
inspecta verborum proprietate, quisque ad solidum legatum, solámve haereditatem, est vocatus.
Si tamen postea omnes concurrant ad legatum, sine haereditatem, aequè siunt inter omnes
partes"173.
Per tant, CÀNCER semblava restringir l'acreixement al que tenia lloc entre conjunts, com
es desprenia del seu concepte general: " ius retinendae, nanciscendaeve deficientis portionis
coniuncti". I la distinció dret d'acréixer-dret de no decréixer es basava en el tipus de conjunció:
mentre el primer tenia lloc entre els cridats per conjunció verbal (en la mateixa clàusula a parts
diferents), el dret de no decréixer operava quan la conjunció era real (crida a la mateixa
cosa)174.
No obstant, ni el fonament que de l'acreixement donava CÀNCER, ni el règim jurídic que
exposava, es corresponien amb el concepte citat. Així, fonamentava l'acreixement en el principi
"nenio pro parte", per la qual cosa era evident que l'acreixement hereditari es podia produir també
entre disjunts: "Fuit inductum ius accrescendi, ne quis decederet pro parte testatus, & pro parte
intestatus... háncque fuisse radonem iuris accrescendi inductinam... quod institutus ex semisse,
nullo alio cohaerede dato, habebit totum assem, & reddit text.rationem, ñeque enim idem ex
parte testatus, & ex parte intestatus decedere potest""5. I, efectivament, concedia el dret
d'acréixer als disjunts per evitar que una persona morís part testada i part intestada: "In
haereditatibus tamen, licet in diversis orationibus simus instituti, & partes à testatore sint
distinctae expressim, àdhuc est locus iuri accrescendi, nam in haereditatibus, etiam inter omnino
disiunctos est locus ius accrescendi: & hoc, ne quis decedat pro parte testatus, & pro parte
intestatus..."1''6.
Entre els autors catalans del segle XVIII, FINESTRES, a la seva obra Praelectiones
Cervarienses, dedicà un capítol al dret d'acréixer hereditari, que era definit de manera molt
genèrica com "Ius, quo pars hereditatis deficiens aliis, qui suam portionem agnoverunt, cedit &
adquiritur"111. També es feia ressò de la distinció entre el "ius adcrescendi" i el "ius non decres

173

CÀNCER, Ob. cit., cap. XXII, núm.4.

174

CÀNCER (seguint BARTOLUS -d.l. re coniuncti, n. 22, 24; IASON DEL MAINO i RIPA) deia que "Ex
quibus colligo, inter verbis tantum coniunctos, habere locum ius accrescendi, inter re tantum coniunctos, ius non
decrescendi: siue ius non diminuedi, inter mixtim coniunctos similiter habere locum ius non decrescendi, cum sibi
faciant partes per concursum" (Ob. i loc. cit., núm. 31).
175

CANCER, Ob. i loc. cit., núm. 5.

176

CÀNCER, Ob. i loc. cit., núm. 32.

177

FINESTRES I DE MONSALVO, Praelectiones Cervarienses...cit., Tom 1, pars II, cap XI ("De adquirenda
enda hereditate") núm.2.1 seguidament FINESTRES explicava la seva definició: "Ipsam defmitionem summatim
xpncemus. Dicitur Ius, quia iuris appellatio, ita latè paret, ut sit genus quodam, seu generalissimum, quodproinde
Ia nira s
ic complectitur, ut singula iura ab invicem differentiis specificis sint discriminanda. Qua ratione ius
omit

63

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

cendi", arribant a la conclusió que aquest ve a ser una especialitat del primer caracteritzat perquè
hi ha una crida a la totalitat, el que determina que no s'estigui adquirint una cosa nova sinó
simplement retenint una cosa ja adquirida178. Cal destacar que, d'acord amb l'amplitud de la seva
definició, admetia l'acreixement en l'herència tot i que no hi hagués crida conjunta, per la força
del principi "nemo pro parte"179.
1.3.- El manteniment a Catalunya de les dues modalitats d'acreixement fins a l'aprovació
de la Compilació
Com s'estudia en el capítol relatiu a l'increment hereditari, els principis successoris
romans -particularment el principi "nemo pro parte"- es varen anar debilitant, de manera que, a
partir de la Codificació, en pocs territoris seguien vigents. Aleshores, la no vigència del principi
"nemo pro parte" havia d'implicar, per norma general, la desaparició de l'acreixement no basat
en la conjunció. I així va succeir en el Codi civil espanyol que, com la majoria dels codis del:
segle XIX180, només va regular l'acreixement entre conjunts. Efectivament, d'acord amb l'art.

adcrescendi, de quo Justiniarms in Pr. tit. vers. Sed non ita de Filiabus, Instit. de Exher. liber. definit THEOPHILUS, lus
partes auferendae. Sic & genus ex ipso definitio repetendum est in deflnitione inris natwalis, tradita Pr. tit. Instit. de lur.
nat. Sic quoque in iure nostropassim occurrit,, ut una eademque vox sit & generis, & specie, veluti Adoptio, Cognatio.
Dicitur Quo pars hereditatis; quae verba notant objection iuris adcrescendi, de quo no nos agere instituimus, illudque
distingunt à iure adcrescendi in legatis, fideicommissis, & reliquis, in quibus ius adcrescendi est. Deficiens respicit
formam, quae est, ut porfió defecerit, hoc est, quae alteri, cuifuerat delata,-nonfuerit quaesita, nee jam quaeri possit,
quod vel earn repudiaverit, vel ante adquisitionem mortuus fuerit, vel in servitutem, aut peregrinitatem redactus. Aliis,
qui suam portionem agnoverunt cedit & adquiritur. His verbis continentur finis iuris adcrescendi, qui non tantum est,
ut partió deficiens accedat portioni agnitae, sedpariter, ut ei, quiistam agnovit, & ilia quoque accedens adquiratur.
Brevius & generatius definit ius adcrescendi HUBERUS Prael. part. 1 lib.2 tit.20 num.4 Ius, quo pars deficientis
conjuncto adquiritur, sedverius est cifra conjunctionem dan in hereditatibus ius adcrescendi: veluti, si testator duos
instituat, unum rerum Italicarum, alterum Africanarum, L. Ex facto 35. de Hered. instit. ut suo loco videbimus" (num.3).
178
"Haec illi. Sed, si verum amamus distinctio inter ius adcrescendi & non decrescendi tantum in externa
loquendi formula fundamentum habere inveniemus. Nimirum, quia testator cum dicit «Titius heres esto; Seius heres
esto», solidam hereditatem Tifio, eandem in solidum Seio decisse videtur. Verum, si rem ipsam inspiciamus, voluit, ut
semissem quisque haberet, non minus, ac cum dicit, «Titius, & Seius heredes sitnto». Unde tale ius non decrescendi aput
J. CTOS. (iurisconsultus) nostros plane fait incognitum, quippe qui in reali etiam coniunctione ius adcrescendi semper
admisere. Cur vero non sitpropriè ius adcrescendi inter re conjunctos? Enimvero cum hereditatem, aut legatum non
in solidum adquirat conjunctus, adeoque non nisi portem petere possit, consequens est, ut inspecta rei veritate, alterius
partió postea deficiens ei adcrescat, quam Ule iam adquisivit" (FINESTRES, Ob. i loe. cit., num.6).
Una altra distinció que feia FINESTRES era entre el dret d'acréixer real i personal. Mentre el primer tenia lloc
en la propietat, el segon operava en l'usdefruit: "lus adcrescendi generaliter sumptum dividí solet in Reale & Personale.
Personóle dicitur in usufructu legato, quippe in quo porfió non portioni, sedpersonae adcrescit L. Interdum 10. de
Usufr, adcresc. L. Si Titio 33 §1 de Usufr. L. Et an eadem 14 de Except, reí judie. Reale in reliquis, in quibus è contrario
res non personae, sed rei, alluvionis instar, accedit. d.L. 10 de Usufr. adcresc. An haec divisió proba sit, mine non
disputo, quoniam ius adcrescendi in usufructu extra argumentorum nostri tractatus est. Displicet VILHEL. LUDVEL.
Tract, deUlt. vol. part.I cap.5.pag.ll5...." (FINESTRES, Ob. Hoc. cft.núm.S).
179

"Conjunctionis nihilominus diversitas diversus effectus parit, non modo in legatorum, sed etiam in
hereditariae partis adcretione: hoc tamen discrimine, ut sola conjunctio in legatis ius adcrescendi operetur; in
hereditate verò, etiam ubi milla conjunctio est, detur ius adcrescendi. Siquidem in legatis metimur ius adcrescendi ex
sola volúntate testatoris, quae deprehenditur ex conjunctione; in hereditate verò etiam aliquando ex sola legis
necessitate inducitur ius adcrescendi, ut in specie, quam tractat Ulpianus in L^5.pr,, et § l.cum seqq. de Hered. inst.
si forte ubi unus ex institutis deficeret. Hinc derivandae sunt causae iuris adcrescendi, eiusque origo, de quibus mine
breviter differamus" (FINESTRES, Ob. i he. cit., num.9).
180

Com per exemple el Codi civil francès, que referia el dret d'acréixer únicament als legataris (com es veurà,
en el Dret francès no hi ha altres hereus que els legítims), o l'italià de 1865. Vegeu BORTOLAN, Del diritto di
accrescere cit., pàg. 102 i ss., on fa una àmplia referència del sistema adoptat en els codis del segle XIX.
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658.3 Ce, que va admetre la compatibilitat entre la successió testada i la intestada181, els arts. 981
a 987 Ce limitaren l'acreixement al que tenia lloc en virtut de la crida conjunta
Es palesava així doncs l'evolució que havia experimentat la institució de l'acreixement:
la substitució de la seva fonamentació en els principis successoris per la necessitat de la "conjunctio" entesa com a pressupòsit formal182. Mentre a la tradició romanista l'acreixement entre
hereus testamentaos era una conseqüència lògica del principi "nemo pro parte testatus pro parte
intestatus decedere potest", en els Drets moderns, a conseqüència de la desaparició de la citada
regla, ha estat la conjunció de crides el fonament de l'acreixement183.
A Catalunya, en canvi, es va mantenir el sistema successor! romà, i per tant les dues

181

Seguint l'opinió de la majoria de la doctrina castellana del segle XIX que assenyalà que de les dues espècies
de dret d'acréixer reconegudes pel Dret Romà i acceptades per les Partides (Ley 14, tit. Ill, Part. 6a.), arran de la Ley 1a
tit. 18, lib. X de la Nov. Recop. només estava vigent l'acreixement voluntari, és a dir, el derivat de la voluntat del testador.
I en aquest sentit es recollí la institució en el Projecte de 1851. L'article 553 va permetre la possibilitat de deferir-se
l'herència part en testament part per la llei ("La herencia se defiere por la voluntad del hombre manifestada en
testamento; y afaita de este, por disposición de la ley. Puede también deferirse la herencia de una misma persona, en
unapartepor la voluntad del hombre, y en atrapar la disposición de la ley") i l'art. 816.1 deia que "En las herencias
con (en el text posava "sin testamento", però es tracta sens dubte d'un error) testamento el derecho de acrecer solo tiene
lugar cuando dos o más son llamados por el testador á una misma herencia ó á una porción de ella, sin designación
especial de partes á cada uno de los llamados". Per tant, el fonament del dret d'acréixer es trobava únicament en la
presumpta voluntat del testador, no en la incompatibilitat de successions, i era el mateix en l'herència que en el llegat.
GARCÍA GOYENA, Comentarios, motivos y concordancias.. ,cit., pàg. 208 i 209 deia que "La cuestión sobre el derecho
de acrecer fue de las más difíciles y perplejas de la legislación Romana. Entre los herederos era una necesidad del
derecho, porque nadie podía morir testado en parte, y en parte intestado: asi es que tenia lugar aunque el testador la
hubiese prohibido. En los legados, por el contrario, procedia de la sola voluntad presunta del testador que, legando
una misma cosa á muchos, daba á entender que prefería á cada no en el todo de ella si faltaban los otros; pero esta
presunción cedía á la voluntad expresa, y de consiguiente el testador podía prohibirlo. El derecho de acrecer no tenia
lugar en los contratos, pero sí en las donaciones mortis causa, porque en casi todo se equiparaban á los legados, ley
única, párrafo 14, título 51, libro 6 del Código. Las leyes 14 y 15, título 3, Partida 6, habían copiado las Romanas en
punto á los herederos; pero se entendieron corregidas por la recopilada 1, título 18, libro 10, cuya disposición tenemos
adoptada en el artículo 553. Así el derecho de acrecer entre los herederos solo tendrá lugar, como entre los legatarios,
cuando se funde en la voluntad presunta del testador¡ que es el caso de este artículo".
Nicolás LÓPEZ ((Nicolás LÓPEZ R. GÓMEZ, Tratado teórico legal del Derecho de Sucesión, Imprenta y
Librería Nacional y Extranjera de Andrés Martín, Valladolid, 1896, pàg. 185 i 186) sintetitzà la doctrina legal sobre el
dret d'acréixer al temps de la promulgació del Codi civil en base a les següents regles: es tractava d'un dret completament
voluntari pel testador; requeria d'un element subjectiu: la concurrència de dos o més hereus o legataris, i un d'objectiu,
ja que es verificava porció a porció; i la conjunció era un element essencial del dret d'acréixer i podia ser en la cosa (la
crida a vàries persones a una mateixa cosa), o en la cosa i les paraules (a la mateixa cosa i en la mateixa clàusula).
182

Renato SCOGNAMIGLIO, // diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte cit., pàg. 39 i 40.

183

En aquest sentit, BELTRAN DE HEREDIA, El llamado derecho de acrecer cit., pàg. 25 i 26, afirma que
...en el Derecho romano el acrecimiento respondía a principios fundamentales de su sistema sucesorio, era una
consecuencia lógica y, en cierto modo, inevitable del derecho eminente que sobre toda la herencia ostentaba quien tenía
el título personal de heredero, justificado por la concepción personalista de la herencia y por el principio «nemo pro
parte testatus pro parte intestatus decedere potest». Con este tipo de acrecimiento necesario, general, normal y típico,
que se verificaba aun cuando los herederos o un solo heredero hubieran sido llamados a una parte determinada de la
erencia, se interfiere, ya en el Derecho romano, un acrecimiento especial y voluntario, que tiene su base en la llamada
ciimulativa hecha por el testador de varios herederos a la herencia o cuota : el acrecimiento por «coniunctio»... La
onjunción en los llamamientos no fue nunca en el Derecho romano el fundamento del derecho de acrecer, sino el
Presupuesto para que se verificase el acrecimiento preferentemente a favor de los herederos llamados conjuntamente...
e acrec
imiento por conjunción, que en el Derecho romano era una excepción y una modificación del acrecimiento
general, es el único que ha pasado al Derecho moderno..."
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modalitats d'acreixement. Així, per exemple, BORRELL I SOLER184, separà el dret d'acréixer
entre hereus i entre legataris. Mentre entre legataris el dret d'acréixer té lloc únicament respecte
als conjunts en la cosa, en els hereus es produeix tant en favor dels conjunts -ho siguin o no en
la cosa- com dels disjunts, amb un mateix règim i concepte: el fet d'adquirir alguns hereus la part
de qui no arriba a ser-ho185. Per tant, no es dóna una separació conceptual entre l'acreixement per
conjunció i el que avui coneixem com incrementació.
La consideració de l'acreixement i la incrementació com a dues institucions diferents
tampoc va sorgir en alguns projectes privats d'apèndix, que seguien considerant unitàriament
l'acreixement entre hereus conjunts i hereus disjunts. Era indicativa la redacció del pr. ROMANÍTRÍAS186 que, després d'establir en l'art. 803 que "Cuando ¡aparte de un heredero testamentario
ó legítimo queda vacante, pasa su porción por derecho de acrecer á los demás herederos" i de
no exigir per tant la conjunció per a què tingués lloc l'acreixement, regulava en l'art. 805 com
havia de tenir lloc l'acreixement, admetent-lo expressament entre disjunts, si bé eren postergáis
respecte als conjunts187.
I pel que fa als projectes oficials d'apèndix, tampoc distingien entre acreixement i
incrementació. En el Pr. de 1930 només es feia referència, com a epígraf autònom, al dret
d'acréixer entre hereus, i aquest tenia lloc tant quan hi havia crida conjunta com quan només
s'havia disposat d'una part de l'herència (art. 359, d'acord amb el principi "nemo pro parte"
consagrat a l'art. 268.1)188.

184

Dret civil vigent a Catalunya cit, pàg. 297 i ss. (en relació als legataris) i 512 i ss. (en relació als hereus).

185

BORRELL I SOLER (Antonio BORRELL I SOLER, Dret civil vigent a Catalunya, vol. V, segona part,
Barcelona, Imprenta de la Casa de Caritat, 1923) afirmava que "...si algun dels hereus no adquireix la part que H
corresponia, passa als altres, pel que s'anomena dret d'acréixer" (Ob. cit., pàg. 512). I afegeix que "Calfer avinent que,
a diferència del dret d'acréixer entre legataris, que només s'aplica quan se'ls ha deixada una cosa o la mateixa part
d'una cosa, perquè, en altre cas, la part vacant resta a favor de l'hereu; aquí en canvi, la porció vacant sempre es
defereix, per dret d'acréixer, als cohereus..." (Ob. cit., pàg. 516).
186

Francisco ROMANÍ Y PUIGDENGOLES, Juan de Dios TRÍAS Y GIRÓ, Anteproyecto de Apéndice al
Código civil para el Principado de Cataluña, Barcelona, Hijos de Jaime Jepús, impresores, 1903.
187

Establia l'art. 805 que "La acrecían se verificará por el orden establecido en las siguientes reglas:
1" Si ocurre la vacante en la parte de un heredero llamado conjuntamente con otros sólo acrecerá á los herederos
conjuntos, quienes sucederán en la acrecían por partes iguales. Se reputan conjuntos los llamados á una misma porción
ó dentro de una misma cláusula, sin especial designación de partes con arreglo al art. 488 de este Apéndice y al 983
del Código civil.
2"Si ocurre en un heredero no conjunto, suporte acrecerá á todos los demás coherederos conjuntos ó disjuntos, pero
acrecerán en la proporción respectiva de cada uno en la herencia, representando cada grupo de conjuntos una parte,
la que se distribuirá entre los conjuntos del grupo respectivo, también en laproporción de sus partes".
I el mateix succeïa en el pr. PERMANYER-AYATS (Juan J. PERMANYER Y AYATS, Proyecto de Apéndice
al Código civil, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, Barcelona, 1915), que seguia considerant conjuntament totes
dues modalitats d'acreixement en els articles 1252 a 1262. Era indicatiu l'art. 1253.3, què deia que: "En la sucesión
testamentaria (se considera que una herencia está vacante), en los siguientes casos :
I" Cuando el testador ha instituido heredero o herederos en una parte tan sólo de la herencia sin haber dispuesto de
la restante a titulo de institución o de legado.
ff
2° Cuando el heredero instituido en una parte de la herencia hapremuerto al testador.
3" Cuando el heredero instituido en una parte, por otra cualquiera causa, no ha podido o no ha querido adirla".
188

L'avantprojecte de 1931 pràcticament va reproduir les normes del de 1930, cambiant només la numeració

dels articles.
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1.4.- La separado entre "acreixement" i "incrementado". La restricció del concepte
d'acreixement al fonamentat en la conjunció a partir de la Compilació
El Codi de Successions, seguint la Compilació de 1960 i el Projecte de 1955, ja separa
"formalment" l'acreixement derivat de la conjunció (arts. 504,506,510 i 511.1,2 Pr. 1955, 265,
266 i 268 CDCC, i 38 a 40 i 42 CS) del fonamentat en el principi "nemo pro parte" (arts. 507 Pr.
1955, 267 CDCC i 41 CS), que no es denomina acreixement sinó "incrementado"189. El que a
la tradició jurídica constituïa únicament un criteri de preferència dins d'una mateixa institució (els
"conjunts" eren preferits als "disjunts", però aquests també tenien dret a l'acreixement per tal
d'evitar l'obertura parcial de la successió intestada) passen a ser dues institucionsa diferents,
distingint-se entre l'acreixement que sorgeix a conseqüència de la crida conjunta, que és l'únic
que s'admet en els sistemes en què no està vigent el principi "nemo pro parte" i que és el que en
el Dret català a partir de la Compilació té la pròpia consideració d'acreixement; i la incrementació
forçosa, que té lloc quan, no donant-se els requisits necessaris per a l'acreixement, s'hagi
d'atribuir als hereus testamentaris la porció vacant per tal d'impedir l'obertura parcial de la
successió intestada contradint el principi "nemo pro parte". La incrementació únicament opera
per tant en relació als hereus testamentaris, i el seu anàlisi detallat es fa en un capítol específic
d'aquest treball. Ara només s'ha d'assenyalar, respecte a la relació entre acreixement i
incrementació, que es tracta d'una relació de preferència -com succeïa en la tradició jurídica- de
manera que la incrementació només actuarà quan no pugui operar l'acreixement. La porció
hereditària vacant s'haurà d'atribuir necessàriament a algun dels hereus testamentaris (sempre,
naturalment, que no puguin operar d'altres institucions com la substitució vulgar,el dret de
representació o el "ius transmissionis" -institucions que també són preferents respecte a
l'acreixement-, com es veurà en el capítol corresponent) amb preferència, dins d'ells, per als
conjunts, els quals adquiriran per acreixement.
I, per altra banda, el Codi de Sucessions només admet, com hem dit, el que a la tradició
jurídica es denominava com a "no decreixement", ja que la crida a objectes diferents té la
consideració de substitució vulgar, que pot ésser expressa o tàcita (art. 169.1 CS).
1.5.-Conclusió
Així doncs, podem observar una important evolució en el concepte de dret d'acréixer:
a) A la tradició jurídica es distingia entre:
• el dret de no decréixer, que implicava una crida a la totalitat (conjunció "re"), de manera que
les parts es feien pel concurs, aplicable tant a hereus com a legataris;
- el dret d'acréixer, caracteritzat per l'existència de parts, i per tant implicava una diversitat

La raó de la denominació d'«incrementació» la podem trobar a les "Suggerències de ROCA SASTRE a la
revisió del Pr. de Compilació feta per GASTAN, BONET i CABANAS". A la suggerència núm. 85, en la que proposava
a reintroducció de la incrementació que la Comissió pretenia suprimir, justificava ROCA SASTRE la seva proposta dient
M e. Es el derecho de acrecer de segundo grado en Derecho romano, y que es consecuencia lógica del principio de
compatibilidad entre la sucesión testada y la intestada, que se consagra en el artículo 131. Por ello, cuando no pueda
Petar el derecho de acrecer normal o sea el fundado en la conjunción de llamamientos, se produce, por obra de tal
1CI IO
P > una fuerza de espansión adquisitiva de la cuota del heredero instituido que llega a serlo, lo que hace que
h /i'J"e "" CaS° ^e acrec^m^ento lo sea depura incrementación, produciéndose las cosas como si nunca hubiera
"° Cllota vacante" (Archivo de la Comisión General de Codificación, lligall 30, doc. 5, pàg. 54).
67

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

d'objectes, justificant-se l'acreixement en base a la conjunció "verbis";
- el dret d'acréixer "supletori", que tenia lloc entre hereus disjunts, fonamentat en el principi
"nemo pro parte".
I el que distingia el dret d'acréixer de la substitució vulgar recíproca era el seu caràcter
tàcit, i no la unitat o diversitat d'objectes,
b) En canvi, en el Codi de Successions -com tot seguit veurem amb més detall-:
- s'ha separat del dret d'acréixer el que tenia caràcter necessari, que ha passat a anomenar-se
"increment hereditari" (art. 41 CS);
- i el que caracteritza a l'acreixement en front la substitució vulgar recíproca és la crida a la
totalitat de l'únic objecte, i no el seu caràcter tàcit, ja que el testador pot concedir l'acreixement
(art. 39.2.pr. CS), i la substitució vulgar pot ser expressa o tàcita (art. 169.1 CS). Per tant, en
sentit estricte només es pot parlar de "no decreixement".

2.- EL CONCEPTE D'ACREIXEMENT TESTAMENTAR! EN EL CODI DE
SUCCESSIONS
En aquest apartat es farà referència exclusivament al concepte d'acreixement testamentan
per conjunció (a partir d'ara només acreixement testamentari, d'acord amb la terminologia legal
que el separa de l'acreixement derivat del principi "nemo pro parte" anomenat "increment
hereditari") segons la regulació que d'ell fa el Codi de Successions. Es partirà del concepte
d'acreixement hereditari, donat que la teoria general dels arts. 38 i ss. CS s'ha construït en base
a l'acreixement que té lloc entre els hereus testamentaris, si bé també es farà referència a algunes
de les especialitats que presenta l'acreixement en altres institucions successòries (concretament
en els llegats) i que poden ser rellevants a l'hora de donar un concepte general d'acreixement
testamentari 190
La formulació del concepte d'acreixement es farà assenyalant les característiques que el
configuren d'acord amb la seva regulació legal. I ja podem avançar que l'acreixement testamentari
és l'increment comptable que, d'acord amb la voluntat del testador, experimenta la quota de
participació "real" respecte a la quota de participació "hipotètica", quan algun dels cridats
simultàniament a un mateix objecte no arriba a adquirir el seu dret. D'aquesta manera, són els
seus trets configuradors:
lr.- La solidaritat, entesa com una pluralitat de crides simultànies o un mateix objecte.
2n.-L'existència d'una comunitat en formació.
3r.- No es tracta d'un dret a adquirir la quota aliena, sinó de la concreció de la quantia de la pròpia
quota.
4rt- Es fonamenta en la voluntat del testador, manifestada en forma expressa mitjançant la
concessió del dret d'acréixer, o implícitament fent una institució "conjunta".
Tot seguit passem a fer referència a aquests elements configuradors del dret d'acréixer.

190

1 cal advertir que és precisament en relació als legataris, no afectats pels principis successoris romans, on
s'hagués pogut desenvolupar més "purament" el règim de l'acreixement.
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2.1.- L'acreixement com a crida solidària
L'essència de l'acreixement és la crida solidària. Caldrà veure en què consisteix aquesta
solidaritat.
2.1.1.- L'acreixement suposa una pluralitat de crides simultànies a un únic objecte
L'acreixement suposa que a un únic objecte han estat cridats de manera simultània una
pluralitat de subjectes, Per tant, requereix unitat d'objecte, i una crida simultània (no subsidiària
ni successiva, a diferència de la substitució vulgar i la fideïcomissària, respectivament) a una
pluralitat de subjectes. Quan una crida reuneix aquests requisits, la qualifiquem com una crida
solidària que podrà donar lloc a l'acreixement.
a) L'acreixement requereix com a requisit essencial la crida a un únic objecte de dret. Així ho
estableixen clarament els arts. 38.1 CS ("Instituïts conjuntament dos o més hereus en una
mateixa herència..."), 38.2 CS ("Instituïts conjuntament dos o més hereus en una mateixa quota
o porció d'herència..."), 39.1 CS ("...mateixa herència..."), o, respecte al llegat, els arts. 42.1,2
CS (que parlen de "...mateix llegat...").
La identitat d'objecte que podrà donar lloc a l'acreixement existirà:
- respecte a l'herència, també quan es fixin parts, sempre que s'entengui que aquesta fixació de
parts es fa a títol no d'institució, sinó de divisió. Això tindrà lloc, com veurem, quan així ho
disposi el testador, ordenant que procedeixi el dret d'acréixer (art. 39.2.pr. CS), i quan la
indicació de parts es faci en la forma prevista en l'art. 39.1 CS (en la mateixa clàusula, per
exemple).
- i, en els llegats, també quan el seu objecte el constitueixin vàries coses, i la possible distribució
d'aquestes coses entre els legataris s'hagi fet pel testador a títol de divisió.
Per tant, la voluntat del testador -expressa, art. 39.2.pr. CS- o tàcita -art. 39.1 CS- pot fer
que, malgrat assignar-se parts separades d'una mateixa cosa, o fins i tot diferents coses, la cosa
o coses es considerin com un únic objecte. El que en principi serien varis objectes, per la voluntat
del testador en constitueixen un de sol als efectes de la crida per al beneficiari.
I, com veurem, la referència a l'únic objecte distingeix el dret d'acréixer de la substitució
vulgar recíproca (art. 168.2 CS), en la qual les parts o les coses constitueixen objectes diferents.
Fins i tot, en la substitució vulgar recíproca, malgrat que no es fixin parts, aquestes s'entenen
fetes de manera tàcita i a títol no de divisió sinó d'institució. Així doncs, si es diu, per exemple,
'Institueixo hereus A,B i C, substituïts vulgarment entre ells", l'objecte de la crida a cada hereu
no és la totalitat de l'herència, sinó la tercera part d'ella. En canvi, si es diu, "Institueixo hereus
A en la 1/3 part, B en la 1/3 part i C en la 1/3 part restant de l'herència, amb dret d'acréixer entre
e
lls", a cada hereu se l'ha instituït en la totalitat de l'herència.
o) En segon lloc, es requereix una pluralitat de cridats, tal com es desprèn dels arts. 38.1,2 CS
("-.dos o més hereus..."), 39.2 CS ("...diversos hereus...") o 42.1 CS (que parla de "legataris").
c

) J> finalment, la crida feta a una pluralitat de subjectes al mateix objecte és simultània, no
ubsidiària (com la substitució vulgar, en la que es crida a un subjecte "en defecte" d'un altre),
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ni successiva (com la substitució fideïcomissària, en la que un subjecte és cridat "després" d'un
altre).
Quan la crida reuneixi els requisits que acabem de citar es tractarà d'una crida solidària,
en el sentit que tots els cridats ho seran a tot l'únic obj ecte, sigui tota l'herència (art. 3 8.1 CS), una
quota d'herència (art. 38.2 CS) o un llegat (art. 42 CS). La solidaritat és, doncs, la conseqüència
d'haver-hi una pluralitat de cridats simultàniament al mateix objecte.
2.1.2.- La crida solidària: l'aplicació de la idea de solidaritat a l'acreixement testamentan
Aleshores, com hem dit, en la crida simultània a varis hereus, la identitat d'objecte i per
tant la solidaritat existirà quan els hereus hagin estat instituïts de manera conjunta (art. 39.1 CS)
o bé quan, malgrat haver-hi una crida individual a objectes en principi diferents, el testador els
"connecta" concedint el dret d'acréixer (art. 39.2 CS). I el que cal tenir en compte és que la
determinació de quan hi ha solidaritat -a falta de voluntat expressa del testador- la fa la Llei, fent
servir el concepte de "crida conjunta" com a expressió d'una voluntat tàcita del testador favorable
a la solidaritat i per tant a l'acreixement. És a dir, no hi ha institucions "objectivament solidàries",.
sinó que la voluntat del testador -expressa o tàcita, cas en què és la Llei la que diu si existeix
aquella voluntat- serà la que determinarà en cada cas si hi ha o no solidaritat. Així, la mateixa
disposició podrà ser solidària en un mateix cos legal i no en un altre (per exemple, quan hi hagi
conjunció "verbis tantum", cas en què el Codi de Successions diu que hi ha acreixement, art.
39.1.fin, però no el Codi civil, arts. 982 i 983), i també ser-ho o no en funció de si s'afegeix la
concessió de l'acreixement. Com diu ALB ALADEJO, "no hay un prototipo legal de delación
solidaria"191.
Com es veurà amb més detall en en el capítol relatiu a la crida solidària, l'assignació o
indicació de quotes feta pel testador no és incompatible amb la idea de crida a la totalitat que
caracteritza l'acreixement si les dites quotes són a títol de participació i no d'institució.
L'existència de quotes podem dir que és inherent al fet que hi hagi una pluralitat de cridats, ja que
si no es fan expressament (cas en què la crida a la totalitat es pot entendre feta en virtut de la
conjunció "verbis", art. 39.1.fin CS, o per la concessió del dret d'acréixer per part del testador,
art. 39.2.pr. CS), existeixen intel·lectualment (en la conjunció "re et verbis" el testador no fa
quotes de manera expressa, però aquelles es troben en la seva ment).
No obstant, hi ha alguns casos en què pot semblar que el testador sí estigui cridant als
instituïts a la totalitat de l'herència, és a dir, casos en què les quotes no apareixen tan clarament
en la voluntat del testador. És el cas de la conjunció "re tantum", en què en diferents clàusules
es crida a diferents hereus a la mateixa herència o porció d'ella, com si es digués "Institueixo
hereu A", i en una altra clàusula "Institueixo hereu B". Però donat que no és possible que
cadascun rebi la totalitat, i així ho sap el testador, la forma amb la que fa la disposició condueix
a un resultat impossible d'aconseguir, el que pot donar lloc a diferents possibilitats
d'interpretació de la seva voluntat.
'• * '
a.) Una primera possibilitat seria entendre que la disposició posterior revoca l'anterior, com
191

A Comentarios al Código civil..cit., EDERSA, tom 13, vol. II cit, pàg. 295.
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succeiria si les esmentades disposicions es trobessin en testaments diferents.
b) En segon lloc, en tractar-se de disposicions en principi incompatibles, es podria considerar
que si no s'aconsegueix esbrinar la voluntat del testador respecte a com s'ha de resoldre el
conflicte, ambdues disposicions són nul·les (art. 110.2 CS),
c.) Però, d'acord amb la idea de mantenir llur eficàcia sempre que sigui possible (art. 110.2 CS),
la Llei equipara aquest cas a la institució a tots dos en la mateixa clàusula ("Institueixo hereus
A i B"). La Llei presumeix que la intenció del testador és instituir a tots en la totalitat, i que facin
parts si concorren. Es pot dir que les quotes no les fa el testador, sinó la Llei. Per tant, entenem
que s'ha de distingir:
- en la conjunció "re et verbis" la crida a la totalitat no és real, sinó potencial. El testador, amb
la crida solidària, el que vol no és que cadascun rebi la totalitat, ja que sap que això no podrà ser,
sinó que està tàcitament dient que si un no pot adquirir, l'altre rebi el tot, de manera que les parts
es facin pel concurs;
- en canvi, en la conjunció "re tantum" la crida a la totalitat és real, però impossible, en principi.
El testador sí que està dient que vol que tots rebin la totalitat, però donat que això no pot ser almenys en l'herència; en els llegats ja es parlarà en un altre lloc de la possible "multiplicatio"-,
la Llei atribueix efecte a les disposicions incompatibles entenent que s'han de repartir la cosa en
cas de concurrència, i si aquesta no es produeix, aleshores esdevé totalment efectiva la inicial
crida a la totalitat.
En definitiva, el que cal destacar és que quotes sempre n'hi ha, siguin expresses
(conjunció "verbis tantum") o tàcites (conjunció "re tantum" i "re et verbis"). Però en
l'acreixement aquestes quotes s'entenen fetes únicament per al cas de concurrència dels cridats
-no a títol d'institució sinó de participació-, de manera que cadascun dels instituïts està cridat a
la totalitat de l'únic objecte.
La idea de solidaritat ha estat criticada per un sector de la doctrina, assenyalant que en
l'acreixement no es dóna l'element més característic de la solidaritat consistent en què tots els
cridats poden reclamar el tot192. No obstant, hem de dir que no es pot fer una transposició exacta
al dret d'acréixer de la idea de solidaritat en les obligacions. No es tracta que cadascun dels
cridats pugui reclamar la totalitat, sinó que tingui un dret potencial al tot, dret la quantia del qual

192

En aquest sentit, VALLET DE GOYTISOLO, a Panorama del Derecho de Sucesiones II, Ed. Civitas,
Madrid, 1982, pàg. 360, diu que "Las designaciones que conllevan el derecho de acrecer no son solidarías en cuanto
no permiten a todos reclamar todo, sino a cada cual su parte, aunque con la posibilidad de acrecentarla a medida que
la concurrencia de los otros llamados disminuya, conllevando el acrecimiento". I recentment, MIQUEL GONZÁLEZ
(José M" MIQUEL GONZÁLEZ, "Derecho de acrecer y mejora", a Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor
Di: José Luis Lacruz Berdejo, José M" Bosch editor, Barcelona, 1993, pàg. 1791 a 1810, pàg. 1805) diu que "Si
entendemos que hay una delación solidaria, la consecuencia clara de esta afirmación no puede ser otra que cada
coheredero deba aceptar toda la herencia, a pesar del concurso de otros coherederos, o que cualquier colegatario
pueda exigir la entrega de la entera cosa legada. Sumamente extraño es que, procediendo el derecho de acrecer en los
conjuntos "verbis tantum", si las partes son iguales, un instituido en una sexta parte, siendo seis Jos herederos, deba
cepfar toda la herencia, porque en otro caso realizaría una aceptación parcial prohibida por el art. 990. Que exista
e acior
> solidaria a pesar de la designación de partes es incoherente. Más aim, si se admite que esas partes pueden
«esjguales y por tanto diversas de las que resultan del concurso, es imposible sostener que el derecho de acrecer
poye en una delación solidaria...No es admisible la vocación al entero de varios coherederos, debiéndose admitir
c
°ncurso de las vocaciones opera ya en el sentido de limitar el objeto".
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es determinará en funció de la concurrència o no deis altres cridats al tot193.

2.2.- L'acreixement testamentan suposa que algun dels subjectes cridats a la totalitat de
l'objecte "no arriba efectivament" a adquirir el seu dret
L'acreixement requereix, com a element essencial, una situació de comunitat. En el cas
de l'acreixement testamentan, aquesta comunitat està només en formació, en el sentit que el dret
al que han estat cridats varis subjectes de manera conjunta o solidària no ha estat adquirit per
algun d'ells: "no arriba efectivament a ésser-ho" (hereu, legatari, fideïcomissari, arts. 38 a 42
CS)194. La vocació o delació individual a tot l'objecte que tenen els conjuntament cridats no ha
anat seguida de l'acceptació per part de tots ells. En l'acreixement es produeix una vacant envers
l'objecte per frustració "a posteriori" de l'eficàcia de la crida, i per tant quan la comunitat no ha
estat encara totalment formada195.
193
Com diu BELTRAN DE HEREDIA (Ob. cit., pàg. 61 i 62), "la voluntad del testador no es la de conferir
a todos y cada uno de los herederos un derecho al todo. Si ésta fuese su voluntad habría llamado a un solo heredero a la universalidad
de sus bienes. Su voluntad real es la de favorecer a todos en la totalidad de sus bienes; como ello es imposible, dada la concurrencia de
favorecidos, lo que hace es llamarlos solidariamente y ponerlos en «condiciones», en «situación» de que adquiera toda la herencia, si
todos los demás herederos no aceptan, o una cuota mayor, si sólo algunos no aceptan". Per tant, aquesta pretesa crida al tot només la fa
el testador per al cas que algun dels instituïts no concorri, i vol dir que, el que vol el testador és que si algun dels instituïts "falla", la seva
porció anirà als altres.
194

Art. 38.1 CS, en relació als hereus: "...algun d'ells no arriba efectivament a ésser-ho (hereu)...", 38.2: "...no
arriba a ésser hereu...", 38.3 CS: "...l'hereu que falta...", 39.2: "...¡'hereu no arriba a ésser-ho...", 40.1: "...hereu que
falti..."; en relació als legataris l'art. 42.2.fín CS parla de "...legatari que no hagi arribat efectivament a ésser-ho..."; art.
42.5 CS, respecte al fideïcomissari: "...no arribi a ésser-ho..."
195
En el procés hereditari, quan s'ha cridat a vàries persones, es poden distingir vàries fases:
a)- Abans de la mort del causant, encara no s'ha obert la successió. L'únic que pot haver-hi és una designació
testamentària.
b)- En el moment de la mort del causant s'obre la successió (art. 2.1 CS). La mort de la persona física determina l'obertura
de la successió "mortis causa" en el patrimoni del causant, que es convertirà en herència. Aleshores, aquesta mort
determina una vocació en favor d'una sèrie de possibles beneficiaris de l'herència, persones a les quals no se les ofereix
encara l'herència, sinó que únicament se les adverteix de l'esperança que tenen de convertir-se en hereus. Així, per
exemple, si s'ordena una substitució vulgar, tindran la vocació no solament els hereus "directes" sinó també els substituts,
c)- Els "vocats" únicament tindran la possibilitat de convertir-se en hereus quan la vocació vagi seguida d'un nou dret,
la delació, que resulta de l'oferiment concret de l'herència a aquell o aquells cridats amb dret i capacitat per succeir
(Emilio MEZQUITA GARCÍA GRANERO, a Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña, Vol. I, Bosch, Casa Editorial,
Barcelona, 1994, pàg. 48). Per tant, mentre la vocació "implica un llamamiento lato sensu al posible sucesor, sin que se le otorgue ningún
poder de actuación", amb la delació, a més d'establir-se una preferència i delimitació entre els cridats, es possibilita "una efectividad en
la atribución de ese poder al llamado preferente para que ejercite el «ius delationis» (si es apto para suceder) de suerte que la
materialización de esa llamada en forma positiva le convertirá en heredero" (Francisco LLEDÓ YAGÜE, Derecho de Sucesiones, Vol.
I, Universidad de Deusto, Bilbao, 1992, pàg. 32).
d)- Si el "delat" exercita la delació i accepta adquireix l'herència (art. 5 CS). Ara bé, si hi han varis hereus als que se'ls crida conjuntament
a un mateix objecte, l'acceptació de cadascun d'ells únicament li atribueix un dret hereditari "en abstracte", dret objectivament indeterminat
en un doble aspecte: per una banda, en relació als béns concrets que integren la seva quota, que no es concretaran fins a la partició; però
també en relació a la quantia de la quota, donat que aquesta extensió podrà variar en funció de l'acceptació o repudiació dels altres hereus.
A partir del segon acceptant s'entrarà en una comunitat hereditària. Pel que fa a la naturalesa5 jurídica de la comunitat hereditària, vegeu
Antoni VAQUER ALOY, "La comunitat hereditària i les obligacions del causant", Fundació Jaume Callis, Barcelona, 1994, especialment
les pàg. 72 i ss, on la qualifica, a la llum de la regulació del Codi de Successions, com una comunitat de tipus germànic, en el sentit
que no existeixen quotes sobre béns concrets, sinó sobre l'íntegre patrimoni hereditari, si bé amb la pecularietat de la divisió automàtica
de crèdits i deutes. .
<£ ,
e)- Quan tots els "delats" s'hagin pronunciat respecte a si accepten o repudien l'herència,' es podrà saber la quantia de la quantia de la quota
que correspon a cadascun.
f)- L'extinció de la comunitat i l'adjudicació de béns concrets de l'herència té lloc amb la partició. La .quota en la comunitat
es transforma en propietat exclusiva sobre béns determinats.
La vacant idònia per poder lloc a l'acreixement s'haurà de produir, com s'ha dit, abans que s'hagi concretat la quantia de la quota
a conseqüència de la manifestació de tots els delats respecte a si accepten o repudien l'herència.
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Estem, parlant de vocació o delació solidària. Cal aclarir que en l'acreixement pot existir
únicament una vocació, però no una delació solidària, com per exemple quan un dels instituïts
ha premort, cas en què aquest ja no té delació. En canvi, no pot haver-hi delació solidària sense
una prèvia vocació solidària. Així, respecte a la porció del repudiant, hi haurà acreixement quan
hi hagi una crida a la totalitat, que anirà seguida de l'«oferiment» a cadascun dels cridats de la
totalitat de l'únic objecte. El que s'accepta o repudia no és la quota "fictícia" de cadascun, sinó
la totalitat de l'objecte d'institució196.

2.3.- L'acreixement no és un dret, sinó l'increment comptable que experimenta la quota de
participació "efectiva" respecte a la "hipotètica"
Tot i que es parli de "dret d'acréixer", l'acreixement no es tracta d'un dret, sinó que és
l'increment comptable que experimenta la quota de participació "efectiva" respecte a la
hipotètica, o, dit d'una altra manera, la concreció de la quantia de la institució.
2.3.1.- La quota de participació hipotètica i la quota de participació efectiva
La crida solidària implica una crida a la totalitat de l'objecte, en el sentit que tots els
cridats tenen un dret potencial respecte a tot l'objecte. Ara bé, la pluralitat de subjectes cridats
a l'objecte únic podrà determinar que no s'adquireixi la totalitat, sinó únicament una quota de la
dita totalitat. La concurrència efectiva dels cridats produirà un "decreixement" de l'objecte.
Podem parlar d'un objecte únic (institució) i unes quotes de participació, que poden ser
hipotètiques o efectives.
a) La institució es fa en la totalitat de l'objecte únic, sigui la totalitat de l'herència (arts. 38.1,39.1
CS), una quota d'ella (arts. 38.2, 39.1.IICS)197, o un llegat (art. 42.1 CS). Es tracta de l'objecte
al que estan cridats la pluralitat de subjectes, i serà el límit màxim que els cridats podran adquirir
en virtut de la crida en qüestió.
b) Ara bé, el fet que a l'objecte únic es cridi a una pluralitat de subjectes, determina la fixació

196

En contra, VALLET DE GOYTISOLO, Panorama... II cit., pàg. 360, qui entén que només és conjunta la
designació, no la vocació ni la delació. "La designación en esos casos es conjunta, pero cuando al abrirse la sucesión
se convierte en vocación -si no está diferida- ésta se produce individualizando la parte deferida a cada llamado,
conforme al concurso existente en ese momento". Entén per tant que no hi ha crida a la totalitat, sinó només a la quota
"¡deal" respectiva.
197

Es tracta de l'anomenada "quota d'institució", que BADOSA COLL (Fernando BADOSA COLL, a
l'actualització de les notes al Derecho de Sucesiones de Theodor KIPP fetes per Ramón M" ROCA SASTRE, vol. 1°,
Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1976, pàg. 431), en relació als arts. 983.1 i 983.2 Ce, defineix corn la que "nace, ya
no de la situación de comunidad, sino de la voluntad del testador al configurar el título sucesorio. Sufunción es la de
^signar el específico objeto de la institución de cada llamado, pero precisamente en forma de fracción numérica de
""° Misma cosa (universal o particular). Por referirse al objeto será una cifra fija, independiente del número de
ornados al todo". I, pel que fa a la quota de participació, la definia dient que "resulta únicamente de la concurrencia
jecliva de varios titulares sobre un mismo objeto (sea una cosa universal, como en los arts. 982 y ss. o particular) que
a institución les ha sido atribuido por entero a cada uno. Concurrencia que engendra una serie de relaciones entre
s
. por razón de la identidad del objeto, susceptibles de ser medidas (participación en ingresos, gastos, división). La
, a Participación constituye esta medida y en ello radica su única finalidad. Siendo resultado de una situación de
niaad, es una medida cuya cuantía está en proporción inversa al número efectivo de concurrentes, es decir,
de variación" (Ob. i loe. cit.).
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d'unes quotes de participació, hipotètiques -les que es dedueixen de la possible concurrència dels
cridats- o reals, resultants de l'efectiva concurrència dels instituïts,
b.l.) Les quotes de participació hipotètiques poden ser:
-expresses: quan el testador indica parts alíquotes ("per meitat", "per parts iguals") o
assigna parts separades de l'herència amb els requisits de l'art. 39 CS (conjunció "verbis" o
concessió del dret d'acréixer per part del testador: "la meitat a A i l'altra meitat a B"). La dita
indicació o assignació de parts no implica pluralitat d'objectes d'institució, sinó que només es fan
a títol de divisió preveient la possible concurrència de tots els cridats;
- tàcites: el testador omet tota assignació de parts, però aquestes es dedueixen
intel·lectualment de la divisió de la totalitat de l'objecte pel nombre de cridats, d'acord amb l'art.
141.1 CS segons el qual "Els hereus instituïts sense assignació departs s'entenen cridats per
parts iguals". Així, si el testador institueix hereus A, B i C, la quota de participació hipotètica
de cada hereu és la tercera part de l'herència. Igualment, també sorgiran quotes de participació
hipotètiques entre els conjunts "re tantum", als que la Llei assimila als "re et verbis" (art. 38.1
CS).
Cal insistir en què la quota de participació hipotètica no implica una pluralitat d'objectes
d'institució, sinó que la fixació de quotes es fa simplement a títol de divisió. S'expressa que, si
hi ha concurrència, la distribució de quotes s'haurà de fer de la manera indicada.
Cal fer notar que les quotes de participació hipotètiques són variables, en el sentit que
poden ser rectificades en els casos de falta de delació d'algun dels cridats. Així, per exemple, la
quota de participació hipotètica fixada pel testador quedarà rectificada en el cas de premoriència
d'algun dels cridats (augmentarà la seva quantia), i podrà ser diferent de la quota de participació
efectiva si algun dels delats repudia. Es pot distingir per tant entre una quota de participació
hipotètica "provisional" (resultant de la vocació) i una quota de participació hipotètica
"definitiva" (resultant de la delació).
b.2.) Les quotes de participació "efectives" o "reals" són les que resulten del concurs dels cridats.
La seva concurrència efectiva determinarà la divisió de l'objecte entre els concurrents, el que
donarà la quota de participació "real", que no serà de quantia inferior a la quota de participació
"hipotètica" ni, lògicament, superior a l'objecte-d'institució.
2.3.2.- Acreixement i no decreixement: la doble òptica del dret d'acréixer
Aleshores, l'acreixement no és sinó la diferència comptable entre les quotes de
participació hipotètiques i les efectives. Efectivament, l'acreixement no suposa altra cosa que la
concreció de la quota de participació efectiva, és a dir, l'apreciació d'una diferència comptable
a conseqüència de la transformació de la quota de participació "hipotètica" en la quota de
participació "efectiva", i es pot contemplar des de dos punts de vista:
1) Com a "no decreixement": si es pren com a referència la institució^ que es fa en la totalitat, la
concurrència de tots o varis dels cridats no podrà produir sinó un decreixement en la dita
"totalitat", de manera que la "falta" d'algun o tots els cridats^casíonarà un "decréixer menys" o
un "no decréixer", respectivament, però no un "acreixement" d'aquella totalitat.
2) Però també es pot contemplar com a "acreixement", si la relació es fa entre.la quota de
participació hipotètica i l'efectiva, cas en què la falta d'algun dels cridats determinarà que la quota
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de participació real "acreixi" respecte a la fictícia. La quota de participació hipotètica mai podrà
decréixer, ja que es fixa partint de la concorrència de tots els cridats.
Així doncs, si per exemple el testador institueix hereus A, B i C, hi ha institució en la
totalitat (en tota l'herència), però idealment es fixen unes quotes de participació hipotètiques de
la tercera part per a cada hereu. Si algun d'ells no arriba a ser hereu, els altres dos adquiriran la
meitat de l'herència cadascun, per la qual cosa s'haurà produït un acreixement respecte a la quota
de participació hipotètica, però un decreixement respecte a la institució.
Per tant, en el dret d'acréixer "estricte", que en realitat és un "no decreixement" atenent
a la institució, si es parla d'acreixement és perquè es fa referència a l'augment que pot
experimentar la quota de participació hipotètica. En aquest cas, la distinció entre acreixement i
no decreixement no es basa en si hi ha o no una crida a la totalitat de l'objecte -que sempre hi éssinó en la referència que es prengui respecte a la quota de participació efectiva: si ho és la
institució, donat que aquesta recau sobre la totalitat de l'objecte, mai hi haurà acreixement, sinó
"no decreixement" o un "decreixement en menys"; en canvi, si la referència és la quota de
participació hipotètica, la falta d'algun dels cridats determinarà un acreixement de la dita quota:
la quota "real" serà superior a la "fictícia". Per tant, l'acreixement significa un augment de la
quota de participació efectiva respecte a la hipotètica. Però, com diem, cal tenir present que
respecte a l'objecte (institució) no pot haver-hi sinó "no decreixement".
2.3.3.- L'acreixement és un increment comptable, no un dret, ni tan sols és sempre un
"benefici"
En definitiva, l'acreixement "estricte" no és un dret, sinó un resultat. És la diferència
comptable entre les quotes de participació hipotètiques i les efectives, quan sobre l'objecte únic
no concorrin tots els cridats. L'acreixement no suposa el dret d'adquirir un objecte diferent, sinó
que és simplement la concreció de l'extensió de l'objecte a conseqüència de la concurrència o no
de la pluralitat de cridats. Per això, acceptada la institució a la totalitat de l'objecte únic, no cal
una nova acceptació de la part acrescuda. El que s'accepta és la institució, no la quota de
participació fictícia, acceptació que es caracteritza per la incertesa de la quantia de la quota que
s'atribuirà a cada hereu, que no es concretarà fins quan tots hagin exercitat el "ius delationis-.
L'acreixement és doncs un resultat o efecte de la vacant produïda per la "falta" d'algun dels
cridats, no un dret d'adquisició d'una quota aliena198.
198

No obstant, la consideració de l'acreixement com un dret ha tingut un cert arrelam en la doctrina. Així,
SCOONAMIGLIO, autor d'una de les més important monografies sobre l'acreixement (Renato SCOGNAMIGLIO.Oè.
cit., pàg. 82 i ss.) configura l'acreixement com un dret subjectiu, dret ja existent en el moment de l'obertura de la
successió, i que s'adquireix pel cohereu amb l'acceptació de la seva quota hereditària. Assenyala SCOGNAMIGLIO que
amb la vocació hereditària l'hereu no solament adquireix el dret a acceptar la seva quota, sinó també el dret subjectiu
u adquirir, sense que calgui una nova acceptació, les quotes que es puguin obtenir per acreixement. Vegeu no obstant
la crítica que BELTRAN DE HEREDIA, Ob, cit., pàg. 50 i ss., fa a la teoria d'SCOGNAMIGLIO, bàsicament en el sentit
que no es pot parlar de dret subjectiu quan l'adquisició d'aquest dret es realitza sense la voluntat del titular i, fins i tot,
contra aquesta voluntat.
En la doctrina espanyola comentadora del Codi civil la qualificació de l'acreixement com un dret subjectiu
epenia en molts casos o estava lligada a la solució que s'adoptés respecte al seu caràcter potestatiu o forçós, qüestió que
ja redacció del Codi civil no aclaria. Així SCAEVOLA (Q. MUCIUS SCAEVOLA, Código civil, Tomo XVII, Madrid,
fas de Q. Mucius Scaevola, 1900, pàg. 329) qualificava l'acreixement com un dret, d'acord amb la redacció legal, el
I u servia com a suport per defensar el caràcter voluntari del dret d'acréixer: "algo debe significar la conservación
a
ley del nombre de «derecho» con que se califica el acrecimiento de la porción vacante, el cual, en la hipótesis que
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I, com veurem en un altre lloc , l'acreixement és possible que ni tan sols sigui un

combatimos, no resultaria sino una «obligación» durísima e insostenible". Igualment MANRESA (José Maria
MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código Civil español, séptima edición revisada por Francisco BONET
RAMON, Reus SA, Madrid, 1987, pàg. 374) considerava que l'acreixement era un dret: "La verdadera naturaleza del
derecho de acrecer, es unafacultad o poder de incrementación, inherente o incrustado en ¡apropia cuota hereditaria.
No es un derecho a adquirir una cuota vacante, sino simplemente de aumentar o engrosar la propia a consecuencia de
quedar vacantes o inoperantes alguno o algunos llamamientos sucesorios concurrentes. No es un derecho subjetivo
aparte de la cuota hereditaria, aunque yuxtapuesto a ésta, sino unafacultad derivada o que constituye parte integrante
del contenido de la cuota hereditaria".
No obstant, la majoria de la doctrina espanyola més moderna ja es decanta per la no consideració de
l'acreixement com un dret subjectiu sinó com un efecte. I el caràcter forçós de l'acreixement no serà la raó, sinó la
conseqüència de l'esmentada naturalesa. Podem citar les següents opinions:
- ROCA SASTRE (Ramón Ma ROCA SASTRE, "El llamado derecho de acrecer..." cit.) assenyalava que "el llamado
derecho de acrecer no implica un verdadero derecho subjetivo" (pàg. 233). Basant-se en què l'acreixement deriva de
la crida inicial a la totalitat, deia ROCA SASTRE que "...más que una adquisición de un nuevo derecho o titularidad,
se produce una incrementación, ampliación o crecimiento del derecho o titularidad propia. Es el juego derivado de
aquella máxima «concursu partes fiunt, cessante concursu partes cessant». Cada heredero tiene un solo derecho o
titularidad derivado de su delación respectiva, dotado de energía o potencialidad interna bastante para acaparar todo
el contenido económico de la sucesión, en cuanto deje de tener titular propio. Cada heredero tiene derecho a recoger
una participación tanto mayor cuanto sea menor el número de herederos concurrentes que queden. Cada heredero está
llamado en principio a toda la herencia; pero esta fuerza de expansión objetiva sólo es en potencia, puesto que de
momento se halla detenida, comprimida, presionada o limitada por el igual o idéntico derecho de los otros
herederos,..Por consiguiente, la verdadera naturaleza del derecho de acrecer es una facultad o poder de
incrementación, inherente o incrustado en la propia cuota hereditaria. No es un derecho a adquirir una cuota vacante,
sino simplemente de aumentar o engrosar la propia a consecuencia de quedar vacantes o inoperantes alguno o algunos
llamamientos sucesorios concurrentes. No es un derecho subjetivo aparte de la cuota hereditaria, aunque yuxtapuesto
a ésta, sino una facultad derivada o que constituye parte integrante del contenido de la cuota hereditaria" (pàg. 231
a 233).
- En el mateix sentit, B ADOSA COLL (Ob. cit., pàg. 430 i 431) assenyala que "En contra de la terminología del Ce
(arts, 981 ss.) el acrecimiento no es un derecho sino un resultado contable que se produce en sede de comunidad
hereditaria y que afecta a las cuotas de participación en la misma. Consiste en que tales cuotas son mayores de lo que
hubieran sido de llegar a ser herederos todos los llamados a la herencia, pudiendo incluso desaparecer por quedar un
solo heredero aceptante".
- LACRUZ (A José Luis LACRUZ BERDEJO i altres, Derecho de Sucesiones, quinta ed., 1993, José Maria Bosch Editor
S A, Barcelona, 1993, pàg. 54) diu que "Esta vocación única supone, no un derecho inicial a la totalidad, sino un
llamamiento eventual a ella: el heredero acepta, no una cuota concreta, sino la parte que puede corresponderle en el
todo o la porción del caudal relicto que el causante atribuyó al conjunto. Obsérvese que la eventualidad no está en el
llamamiento, sino en el contenido del mismo, a partir de un mínimo representado por la concurrencia efectiva de todos
los llamados".
- BELTRAN DE HEREDIA (El derecho de acrecer..., pàg. 72 i ss) asenyala que l'acreixement no és un dret subjectiu,
sinó un efecte de la vocació solidària. Diu que l'acreixement "no es un derecho especial o autónomo que corresponda
al heredero, ni un derecho subjetivo, como pretende SCOGNAMIGLIO, sino un efecto legal, necesario y automático,
que se produce en una forma especial de vocación hereditaria: la vocación solidaria". Vegeu Pablo BELTRAN DE
HEREDIA DE ONÍS, "Naturaleza jurídica del acrecimiento hereditario", Revista de Derecho Privado, 1955, pàg. 1101
a 1129, on exposa una sèrie de teories sobre la naturalesa jurídica del dret d'acréixer.
- I, en el mateix sentit, en relació a la redacció de la Compilació, PUIG FERRIOL i ROCA TRÍAS (Luis PUIG
FERRIOL, Encarna ROCA TRÍAS, Fundamentos del Derecho civil de Cataluña, Tomo III, volumen 1°, Bosch, Casa
Editorial, Barcelona, 1979, pàg. 107 i 108) assenyalen que "Cuando tiene lugar entre coherederos el derecho de acrecer
no se produce un nuevo llamamiento de cada uno de los beneficiados a la porción que queda vacante, sino que el
acrecimiento supone un incremento económico de lo que ya se percibía en virtud del llamamiento hereditario o del
legado. Ello quiere decir que el heredero o el legatario van a ver incrementadas sus cuotas cuando falte alguno de los
llamados deforma conjunta; non comporta una nueva delación a favor deíjbeneficiado, que deba aceptar aparte de la
que compone el título hereditario originario. Puede decirse que los títulos de heredero o legatario entrañan tina
tendencia a la adquisición de la totalidad de la herencia o de la cosa legada y que ello sólo se ve limitado por la
existencia de un llamamiento conjunto a varías personas, lo que trae consigo la atribución de cuotas a cada una de
ellas; pero estas cuotas se incrementarán económicamente e incluso pueden llegar a desaparecer si sólo adquiere
efectivamente uno de los llamados".
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benefici, ja que el valor de les càrregues que hagi d'assumir l'hereu què acreix (art. 40.1 CS), pot
ser superior al valor dels béns que rebi en virtut de l'acreixement.
2.4.- El fonament de l'acreixement testamentan
En relació al fonament de l'acreixement testamentan, ja s'ha assenyalat que entre hereus
testamentaris existeix un "acreixement necessari", actualment denominat "increment hereditari"
(art. 41 CS), que és una exigència del principi "nemo pro parte testatus pro parte intestatus
decedere potest" (art. 3 CS). En canvi, el fonament de l'acreixement entre "conjunts" no és
indiscutit, havent-se donat una àmplia varietat d'opinions doctrinals sobre la qüestió. S'exposaran
en primer lloc les principals teories al respecte, i després s'assenyalarà quina d'aquestes s'ajusta
més al règim del Codi de Successions.
2.4.1.- Les opinions de la doctrina més moderna respecte al fonament de l'acreixement
testamentan
La doctrina espanyola ha donat diverses opinions respecte al fonament de l'acreixement.
Els seus arguments es podran aplicar, en major o menor mesura, a l'hora de tractar el tema a la
llum de la normativa del Codi de Successions, sempre tenint en compte que les pecularietats de
cada sistema -com per exemple, la possibilitat que el testador concedeixi el dret d'acréixer (art.
39.1 .pr. CS), que no es contempla en el Codi civil- podran determinar la posició al respecte.
Bàsicament hi ha dues posicions, que no estan radicalment oposades sinó que la
diferència entre elles es troba en una qüestió d'apreciació: les teories objectives troben el
fonament en la forma com es fa la crida, mentre que les subjectives es basen en la voluntat del
testador200.
199

Al capítol cinquè, §3.3.

200

Una altra teoria, seguida per alguns autors italians com GIUSIANA, entén que l'acreixement és de creació
legal. Parteixen de la base que el testador l'únic que fa és designar hereu, i aquí s'acaba la seva voluntat, ja que la vocació
la crea la Llei. És a dir, el testador no crea la vocació, sinó que la seva voluntat es limita a dirigir la vocació en una
direcció determinada. Per això, la vocació solidària i l'acreixement serien de creació legal. En definitiva, el testador pot
designar un hereu, però la vocació és obra de la llei. I aleshores, és també la llei, sempre que la vocació s'estructuri d'una
determinada manera (sigui solidària) la que determina l'acreixement.GIUSIANA (Enrico GIUSIANA, "Appunti
sull'accrescimento ereditario" Rivista dl diritlo privato,\ol. XI, 1941, II, pàg. 37 i s.) diu que la temptativa de reconduir el fenomen de
l'acreixement a la voluntat del testador es troba amb una sèrie de dificultats d'índole sistemàtica o exegètica. En primer lloc, s'oblida que
l'acreixement és un fenomen comú a la successió legítima i a la testamentària. I, en segon lloc, ja dins l'àmbit concret de la successió
testamentària, cal tenir en compte que el sistema legislatiu italià parteix del principi d'investigació de la voluntat efectivament declarada,
oe l'efectiva disposició i no de la presumpta voluntat del declarant. Així es desprèn, per exemple, de la norma de l'article 881 segons la qual
la simple expressió per parts iguals no exclou l'acreixement. Aquesta norma elimina imperativament la possibilitat d'investigar la voluntat
"el testador en aquest cas concret. L'acreixement, per tant, en la successió testamentària, té lloc també contra la voluntat del testador.
Aquesta voluntat té l'única funció d'atribuir una determinada direcció a la vocació hereditària: li assenyala un determinat destinatari,
però no pot tenir l'eficàcia de crear el títol jurídic a l'atribució de la posició jurídica hereditària. Aquesta atribució deriva sempre de la Llei
• 'a voluntat només pot modificar l'esfera quantitativa o qualitativa de l'atribució.
Aquesta teoria és criticada per BELTRAN DE HEREDIA (Ob. cit., pàg. 64 i s.) afirmant que:
• No és una teoria tan rígida com pugui semblar. Assenyala BELTRAN DE HEREDIA que quan NICOLÓ tracta d'aplicar
seva
teoria al dret d'acréixer ell mateix reconeix la impossibilitat de fer-lo en totes les seves conseqüències, i diu que l'acreixement és
w conseqüència immediata d'una estructuració especial de la vocació (la vocació solidària),la qual per ministeri de la llei produeix aquell
ecte, però a la vegada afirma que la postura del Legislador és la conseqüència que la norma uneix a un element formal: la designació
fitaria continguda en el testament que manifesta la voluntat real del testador.
" teoria de NICOLÓ té una sèrie d'errors. BELTRAN DE HEREDIA creu que la designació d'hereu no és simplement la designació
na ers
P ona, sinó també l'atribució a ella de tots els béns d'una herència o quota d'ella, per la qual cosa la designació té aptitud per produir
cl
e ectes
je
de la vocació. Per tant, en la designació està la font del títol d'hereu, que es concretarà en la vocació (quan s'obri la successió)
COn
,
^ en l'adquisició (quan s'hagi acceptat l'herència). Així doncs el títol no és creació de la Llei. El que la Llei pot crear són els
n,^
efectes d'aquest títol
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2.4.1.1.- Les teories objectives
Les teories objectives creuen que si bé la presumpta voluntat del testador és un element
que cal tenir en consideració, el fonament de l'acreixement és objectiu201, manifestat en una
anomenada "crida solidària" o "conjunta"202. Com diu ROCA SASTRE, "... en matèria de
derecho de acrecer no se debe averiguar si la voluntad presunta del testador fue querer atribuir
a cada heredero (o legatario) un derecho de incrementación de su cuota, sino simplemente si
dicha voluntad fue la de atribuir o asignar la herencia (p una cosa) en bloque a varias personas
llamadas, provocando un estado de comunidad de llamamiento"203. Per tant, si hi ha crida
solidaria hi haurà acreixement, encara que aquesta no sigui la voluntat del testador. Es la fórmula
utilitzada pel testador, reveladora d'una crida a la totalitat, el que determina l'acreixement, de
manera que aquest no deriva directament de la voluntat del testador, sinó de la crida solidària204.
Ara be, d'aquesta voluntat del testador no se'n pot prescindir totalment ja que servirà per esbrinar
si la crida és o no solidària205.

201

Val a dir que en el Dret Romà es podia entendre, en base a Digest 32.80 -"Coniunctim heredes instituí ant
coniunctim legan hoc est: totam hereditatem et tota legato singulis data esse, partes autem concursu fieri"-, que tot i
que s'havia d'interpretar la voluntat del testador, era la vocació solidaria el que determinava l'acreixement. La voluntat
del testador s'havia de tenir en compte per veure si aquest havia volgut establir la solidaritat, però era aquesta solidaritat
la que determinava l'acreixement.
202

Com prefereix nomenar-la VALLET DE GOYTISOLO (Panorama II..., pàg. 360): "Las designaciones que
conllevan el derecho de acrecer no son solidarias en cuanto no permiten a todos reclamar todo, sino a cada cual su
parte, aunque con la posibilidad de acrecentarla a medida que la concurrencia de los otros llamados disminuya,
conllevando el acrecimiento. Por eso, es preferible conservar la terminología clásica, centrada en el adverbio
conjuntamente y en el adjetivo conjunto..."
203

ROCA SASTRE, "El llamado derecho de acrecer..." cit, pàg. 226. Diu ROCA SASTRE que "...El
fundamento del derecho de acrecer es de carácter objetivo. En rigor, el derecho de acrecer se funda en el juego de la
regla clásica «concursu partes fiunt, cessante concurso partes cessant..." (Úl. ob. cit, pàg. 225). No obstant, ROCA
SASTRE relaciona íntimament tots dos elements, subjectiu i objectiu, en afirmar que "El derecho de acrecer, si bien es
de creación legal, no obstante se funda en la intención presunta del causante...La existencia del derecho de acrecer
depende pues esencialmente de la intención del «de cuius» manifestada especialmente en el llamamiento conjunto a una
misma cosa o en la vocación solidaria de los llamados..." (a "Dictamen núm. 37: "Derecho de acrecer «cum onera» o
«sine onera». Conjunción «verbis tantum» o ex «aequis portionibus». Sustitución vulgar «in fideicomiso». Interpretación
de testamentos", a Dictámenes jurídicos, revisados y clasificados por Ramon FAUS ESTEVE, Tomo I, Bosch Casa
Editorial, Barcelona, pàg. 408). I fins i tot admet que l'existència del dret d'acréixer queda a l'arbitri del testador, que el
pot concedir o prohibir: "Como según el C.c. el derecho de acrecer no es una institución de Derecho necesario, sino que
depende de la voluntad del testador (arg. Ss. 13 noviembre 1914, 5 junio 1917 y 6 marzo 1944), éste puede excluir
expresamente la actuación del derecho de acrecer, así como también lo excluirá si hace un llamamiento disyuntivo, y
logrará impedirlo cuando por no llegar a ser heredero el instituido lo sea en su lugar el substituto que el testador
hubiere designado (art. 986). Asimismo, hay que reconocer al testador lafacultad de conceder expresamente el derecho
de acrecer para los casos en que éste no procedería normalmente" (a les seveS notes d'adaptació al Derecho de
Sucesiones de Theodor KIPP, vol.I, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1951, pàg. 276).
204

Diu ROCA SASTRE ("El llamado derecho de acrecer..." cit., pàg. 226) que "...la voluntad del testador no
crea directamente el derecho de acrecer, sino que únicamente actúa en el sentido de producir un llamamiento conjunto
o asignación «in totum» de la misma herencia a varías personas. La voluntad del testador crea una situación de
comunidad en los llamamientos. De esta situación, una vez creada, surge el derecho de acrecer por derivación tan sólo,
y que, en el fondo, no es más que la facultad de incrementar, aumentar o engrosar el contenido económico u objetivo
de la titularidad de heredero, adquirida ya".
fí >
205
Les normes de la llei relatives a l'acreixement han d'entendre's dirigides no a determinar immediatament si
el testador ha volgut establir un dels cohereus que un faria seva la porció dels altres en cas de vacant, sinó si en realitat
havia volgut ordenar aquella vocació solidària de la qual deriva necessàriament l'augment recíproc en el cas de caducitat.
És evident que en la recerca del fonament de la institució no es pot prescindir de la voluntat del testador per fer-la
dependre d'elements estrictament objectius. En aquest sentit, afirma GAZZARA (Giacomo GAZZARA, Contribuía ad
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Dins la doctrina moderna aquesta tesi ha estat seguida per un important grup d'autors, si
bé amb una varietat d'enfocaments206.

2.4.1.2.- Les teories subjectives
La tesi que es pot qualificar de majoritària atribueix a l'acreixement un fonament
subjectiu, en el sentit que és la voluntat del testador el que justifica l'acreixement. Ara bé, com
ma teoria genérale deU'accrescimentocit., pàg. 146) que "È evidente che, nella ricerca del/andamento dell'istiíuío, non
si può prescindere dalla volontà del testatore per far perno exclusivamente su elementi di natura strettamente obiettiva.
U campo di applicazione (matèria testamentària), lafunzione (conservazione dei beni entro l'ambito di unafamiglia o
di un ristretto gruppo di persone, designate con criteri prevalentemente affetíivi) e lastessa disciplina legislativa di esso
(esplicita rilevanza di una eventuale volontà contraria al verificarsi del fenómeno), stanno appunto a denunziare una
nettaprevalenza delia volontà del soggetto disponente, su qualsiasi altro elemento obiettivo". I Luís ROCA SASTRE
MUNCUNILL (Derecho de Sucesiones III, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1994, pàg. 362) matisa que: "Esta
presunción de la voluntad del testador se manifiesta con mayor fuerza en la conjunción «re tantum», ya que existen
varios llamamientos a la totalidad de la herencia. Hay varias vocaciones «in solidum» a distintas personas. En la
conjunción «re et verbis», al hacerse la atribución en una única cláusula, ello tiene transcendencia, ya que existe
asignación en bloque de toda la herencia a varias personas diferentes, aunque sin solidaridad, o sea, sin que sea tan
explícito el deseo de atribuir toda la herencia a cada uno de los llamados. Parece que en este caso se produce una
situación de comunidad romana, «pro indiviso» o por cuotas, pero en todo caso hay base para presumir dicha voluntad
del testador, puesto que, no habiendo efectuado especial designación de partes, se deduce que quien quiso unificar en
una sola cláusula lo mismo que él quería en las dos cláusulas de la conjunción «re tantum»".
206
Aquests enfocaments els exposa Federico PUIG PEÑA a Tratado de Derecho civil español, Tomo V,
Sucesiones, Vol. II, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, pàg. 133:
a) La teoria de la "potència expansiva de la delació successòria" entén que el fonament de l'acreixement es troba en
l'aplicació de la regla "concursu partes fíunt, cessante concurso partes cessant". Quan varis hereus són cridats a una
mateixa herència, cadascun està cridat a la totalitat, però aquesta concurrència fa que se'ls assignin parts. Aleshores, quan
els hereus concurrents desapareixen, ho fan també les seves parts i augmenta la participació del que efectivament arriba
a ser-ho, de manera que es fa efectiva la pretensió d'universalitat de la seva part. És la tesi, entre d'altres, de ROCA
SASTRE. I, en termes semblants però no en un àmbit estrictament successori sinó més general, G. VENEZIAN,
Usufructo, uso y habitación, traducció castellana per Rafael Atard, anotada per José Gastan Tobefías, Tomo I, Madrid,
Librería general de Victoriano Suarez, 1928, pàg. 329 i 330, afirma que "Lo que se ha convenido en llamar derecho de
acrecer está, por consiguiente, fundado en el derecho a recoger una cosa entera o una porción entera de bienes,
derecho cuya efectividad impide la coexistencia de otro derecho igual en otras personas, y que recobra eficacia cuando
por cualquier causa cesa este impedimento".
b) La teoria deia "unitat d'obj ecte", que considera que l'herència és una universalitat que no s'escindeix, sinó que segueix
sencera i es comporta com si fos una cosa singular, formant tots els cridats una sola entitat. Per tant, si falta un deis
cridats, la resta adquireix tot el que integra aquesta universalitat.
c) La teoria de la crida solidària, segons la qual tots estan cridats al tot, però com que és impossible de fet que cadascun
Mqutreixi la totalitat, el que es fa és comprimir aquest dret, però quan la causa de la compressió desapareix, aquell dret
recobra la seva primitiva extensió. És la teoria defensada, entre d'altres, per GONZÁLEZ PALOMINO, i que PUIG
"ENA (Ob. cit., pàg. 134) qualifica com "una versió successòria de la doctrina de la solidaritat pròpia del dret
d'obligacions". GONZÁLEZ PALOMINO "El acrecimiento en la mejora" cit., pàg. 520 i 521, afirma que "El
iKtecimiento se basa en el supuesto (necesario y exclusivo) de tratarse de un llamamiento solidario: de todos al todo
' erenc¡Q o legado, concretándonos ahora a la sucesión «mortis causa»). Con otras palabras pero con el mismo
ncepto, ya hablaban los romanistas de ser un fenómeno derivado de la naturaleza de las cosas. En efecto; o el
untamiento es solidario o no lo es. Si es un llamamiento solidario, cada uno de los llamados (herederos o legatarios),
. i- /" Pr°Pi° llamamiento, tiene una vocación cabal a toda la herencia o a todo el legado. Si no es un llamamiento
ecu to, cada uno de los llamados sólo tiene una vocación a su cuota, cantidad u objeto separado (sea o no específico)
a cosa distinta. En el primer caso el acrecimiento es una consecuencia del hecho de la solidaridad del
.. lent°i con un efecto exclusivamente negativo: la no admisión del llamado que no concurre. No es un efecto
/j (/ i. °Jlln^camente (sino físicamente), la «may or porción»...; que es sólo mayor comparada mentalmente con la que
nuev re° . e^ beneficiado si hubiera concurrido el coheredero o colegatario; pero que no es mayor como calidad
adaí ' °m°lncrement° adquisitivo. No se traía de que el concurrente adquiera más, sino de que el no concurrente no
ere naac
>, y no se priva al primero de nada de lo que le concedía su llamamiento".
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també succeïa en les teories objectives, no se'n prescindeix totalment de l'àltre element, en aquest
cas l'objectiu, de manera que en funció de la relació entre l'un i altre -l'element subjectiu
(voluntat) i l'objectiu (crida solidària)- es poden distingir diversos graus de "subjectivitat".
a) Molts dels que s'anomenen defensors d'un fonament subjectiu de l'acreixement associen
l'acreixement amb la solidaritat, de manera que assenyalen que la voluntat del testador favorable
a l'acreixement s'endevina exclusivament a través de la crida solidària. Així ho afirma clarament
DÍEZ PICAZO, dient que "El fundamento de la normativa legal se encuentra en la voluntad
presunta del causante, simbolizada en el hecho de llamar a todos al todo"201. Els partidaris
d'aquesta teoria afirmen que quan el testador disposa d'una cosa en favor de vàries persones la
seva intenció és que cadascun dels cridats es beneficiï de la totalitat de la cosa i de manera
igualitària. Quan hi hagi concurrència, caldrà fer parts, però si algun dels instituïts no adquireix
la seva part aquesta passarà als altres, donat que si el testador deixa la totalitat de la cosa a
cadascun dels beneficiaris, és lògic presumir que, quan per qualsevol causa algun d'ells no arriba
a ser-ho, vol que l'àltre o els altres adquireixin aquesta quota vacant208. La crida solidària implica
207

A Luís DÍEZ PICAZO, Antonio GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, Vol. IV, 6a ed., 1994, Ed. Tecnos,
Madrid, pàg. 341, on assenyala que "El fundamento de la normativa legal se encuentra en la voluntad presunta del
causante, simbolizada en el hecho de llamar a todos al todo, por lo que no posee carácter imperativo. Es imposible
entonces que su voluntad (que es la de que cada uno pudiese sucederle por entero) se haga efectiva por el concurso de
otros, pero si alguno de los llamados no sucede es presumible que el testador quiso beneficiar a los demás (Ss. de 13
de noviembre de 1914y 6 de marzo de 1944, entre otras)".
208
En aquest sentit, entre d'altres, SCAEVOLA, BELTRAN DE HEREDIA, i una bona part de la doctrina
italiana:
- SCAEVOLA (Ob, cit,, pàg. 285 i 286), afirma que "...cuando el testador dispone de una cosa en favor de dos o más
personas sin separación departes, ¿qué es lo que parece querer indicar? Que todos ellos son preferidos en su ánimo
igualmente; que á todos los considera merecedores de disfrutar la cosa; que se la mandaría á cada uno especialmente
si no sintiera en su corazón igual afecto hacia los otros.Estas disposiciones conjuntas se ordenan generalmente en la
práctica, en favor de personas unidas al testador por el mismo vínculo, sin consideración a su número. «Dejo la huerta
N á mis sobrinos Juan y Antonio, que la han trabajado y mejorado». «Dejo la mesa de billar á mis amigos A, By C, que
durante tantos años me han acompañado á jugar en ella», «Dejo mis bienes á mis hermanos, ó mi parte de libre
disposición á mis hijos, todos iguales en mi cariño y en mi pensamiento». Sin esfuerzo ninguno se percibe en todas estas
cláusulas la vocación dé cada heredero ó legatario al todo de la cosa. Para el testador era indiferente el número de
los llamados; sólo trataba de asignarles la herencia o la cosa, como un algo á cuya adquisición podían creerse casi
con derecho, ó en cuya propiedad les ponía raíces el propio afecto del causante. No importa el número de los que son,
sino la cosa que se les da; no importa que unos acepten y otros repudien, porque se trata sólo de excluir á los extraños,
considerando como tales á todas las personas que no sean las llamadas especialmente al disfrute de los bienes. Enesti
preferencia indudable de la cosa sobre el número de las personas, y en este evidente propósito de separar á todo otro
que no figure en el círculo de los llamados y carezca de sus títulos especiales al llamamiento, vemos nosotros la
voluntad presunta de que deriva en las leyes el derecho de acrecer". Segueix dient SCAEVOLA que "Derecho de no
decrecer le llaman algunos, generalizando la frase que aplicó el Digesto á la llamada conjunción real. Cada uno de
los herederos ó legatarios se considera llamado al todo; si sólo recibe una parte es porque otros herederos ó legatarios,
llamados de la misma manera, concurren con él y le hacen decrecer su derecho. Cuando uno de ellos falta, este derecho
no se amengua, y recibe, por tanto, la totalidad déla cosa, mediante su derecho de no decrecer (ius non decrescendi).De
acrecer ó de no decrecer, que en definitiva significa lo mismo, el derecho á recibir mayor parte por la falta de
concurrencia, se funda positivamente en la voluntad del testador, que ordena su disposición con identidad de motivos,
con igualdad absoluta de distribución, con solidaridad total de derechos y obligaciones, creando con todos los llamados
una sola personalidad, una á modo de sociedad (colectiva), en la que se vmn refundiendo sucesivamente los derechos
délos que faltan".
- BELTRAN DE HEREDIA (Comentario del Código Civil, Ministerio de Justicia, pàg. 2236), afirma que "El verdadero
fundamento, la verdadera ratio de ese supuesto derecho al'todo es, muy probablemente, la voluntad del testador. Pero
la voluntad del testador no es la de conferir a todos y cada uno de ellos un derecho al todo. Si esa fuese su voluntad
habría llamado a un solo heredero a la universalidad de los bienes. Su voluntad real es la de favorecer a todos en la
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una voluntat favorable a l'acreixement, de manera que la pretesa subjectivitat queda desvirtuada
en exigir-se, per a la procedència de l'acreixement, un element objectiu del que no es pot
prescindir: la crida solidària.
b) En canvi, d'altres autors, tot i reconèixer que freqüentment la intenció del testador favorable
a l'acreixement es manifesta en una crida a la totalitat, consideren que l'element decisiu és el
voluntarista, de manera que, tot i no haver-hi una crida conjunta, podrà procedir l'acreixement
si es demostra que aquesta és la veritable intenció del testador. Es a dir, quasi sempre aniran units
l'element objectiu -crida conjunta- i el subjectiu -voluntat favorable a l'acreixement-, però en cas
de dissociació prevaldrà aquest últim. Es tracta d'una teoria que ha estat defensada per la majoria
de la doctrina espanyola comentadora del Codi civil, i per la jurisprudència. Efectivament, autors
com SANTOS BRIZ209, GASTAN TOBEÑAS210, CLEMENTE DE DIEGO211, DE BUEN212 o
titularidad de sus hienes; como ello no es posible dada la concurrencia de favorecidos, lo que hace es llamarlos
solidariamente y ponerlos en «condiciones» en «situación» de que adquieran toda la herencia, si todos los demás
herederos no aceptan, o una cuota mayor, si sólo algunos no aceptan ".
-1, com diem, aquesta ha estat la tesi predominant en la moderna doctrina italiana. Així, AZZARITI afirma que "...il
diritto di accrescimento (detto anche dagli antichi «iure non decrescendi») trae U suo/andamento dalla intenzione del
testatore di beneficiare piü persone lasciando U tutto a ciascuno, ma poiché ció non è possibile in quanta «concurso
partes fiunt», il lascito viene necessariamente a ripartirso. Da codesta intenzione deriva però anche la conseguenza che
U lascito del «solidum» debba reintegrarsi afavore degli altri, ove per qualsiasi motivo si veriflchi la mancorna di uno
del concorrenti" (Giuseppe AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Padova, CEDAM, 1982, pàg. 563). També
BORTOLAN (Ob. cit., pág. 152), afirma que "Ricordiamo ora che il principio informatore del diritto di accrescere,
secando ilcomplesso delle norme dettate dal legislator e italiano e dai precedenti parlamentan, si è quello di deferiré
alia volontà manifestata dal testatore in quanta egli, seguendo un solo concetto di liberalità e di affezione, abbia inteso
di beneflcare alia stessa maniera tutu e ciascuno dei chiamati, quindi senza preferenza per alcuno, anzi
nell'intendimento che, per quanta possibile, ognuno di essi debba fruiré dell'intera liberalità da lid disposta; il che non
essendo fattibile stante lapluralità dei beneflcati, debba succedere bensi la ripartizione del lascito fra di loro, ma nello
stesso tempo resti possibile che, mancando qualcuno di essi in causa di marte o per qualsiasi altra ragione uno di essi
non volendo o non essendo in grado di adir e l'eredità o di ricevere il legato, anche laporzione di questo siapercepita
dagli altri, casi che non debba essere escluso il caso della concentrazione dell'intero asse o dell'intero legato in uno
solo dei chiamati qualora gli altri nonpotessero o non volessero ricevere le quote rispettive".
209

Jaime SANTOS BRIZ, Derecho Civil, Tomo VI, D° de Sucesiones, Ed. Revista de Derecho Privado, 1979,
pág. 413 afirma que "El derecho de acrecer tiene su fundamento en la voluntad presunta del testador, como ha
reconocido reiteradamente lajurisprudencia (sentencias de 5 de junio de 1917, 5 de marzo de 1944 y 6 de noviembre
de ¡962). Frente a esta tesis subjetiva se ha opuesto la de sentido objetivo que ve dicho fundamento en la solidaridad
de la delación. Por delación solidaria se entiende aquella en que los diversos instituidos lo son cada uno en el todo que
se les deja a todos, de modo que cada uno sólo toma una fracción por aplicación de la regla «concursu partes fiunt».
"ero como para saber cuándo la delación es solidaria hay que acudir a interpretar la voluntad del testador, hay que
terminar basando en definitiva el derecho de acrecer en todo caso en la voluntad expresa o presunta del causante ".
210

José GASTAN TOBEÑAS, Derecho civil español, común y foral, Tomo 6°, D° de Sucesiones, vol. 2°, T
d., REUS S.A, Madrid, 1973, pág. 195 i 196, qui, basant-se en les sentències de 13 de novembre de 1914, 5 de juny de
1917, 2 de març de 1926, 6 de març de 1944, i 6 de novembre de 1962, afirma que en el Dret modern, al qual no ha
Passat el principi "nemo pro parte", el dret d'acréixer no pot tenir altre fonament que la tàcita voluntat del causant.

e

211

Felipe CLEMENTE DE DIEGO, Dictámenes Jurídicos, Tomo III, Sucesiones, Bosch, Casa Editorial,
arcelona, Dictamen n° 47, pàg. 553, qui afirma que "Elfundamento de este derecho de acrecer hoy está en la voluntad
«cita del testador o causante de la herencia, voluntad que está en la base como implícita de ese llamamiento conjunto
y simultáneo, revelador de igual efecto para todos, sin preferencias, que el llamamiento mismo no acusa. En este tanto,
derecho de acrecer dejará de tener lugar cuando le detenga o destruya un obstáculo derivado de la voluntad del
s
actor o de la ley; del testador, porque pudo haberlo prohibido formalmente o nombrado sustituto para la porción
aconte, y entonces la voluntad tácita del testador, inspiradora del derecho de acrecer, debe ceder ante la expresa
arada en la prohibición de ese derecho o en el nombramiento de sustituto; de la ley, porque ésta pudo haber
niza
"O el derecho de representación en favor de sustitutos legales, por decirlo así, a quienes se adjudique la
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ALBALADEJÒ213 entenen que l'acreixement es basa en la presumpta voluntat del testador
expressada en la crida conjunta feta a varis hereus.I així ho ha entès també la jurisprudència que,
en repetides ocasions, s'ha mostrat partidària de la tesi subjectiva. La STS de 6 de març de 1944
va declarar que "el derecho de acrecer tiene como único fundamento, reconocido por la
jurisprudencia de este Tribunal (sentencias de 13 de noviembre de 1911 y 5 de junio de 1917,
entre otras) la voluntad presunta del testador"214.

porción vacante con exclusión de los coherederos o legatarios".
212

A les seves notes d'adaptació al Curso elemental de Derecho Civil de COLÍN i CAPITANT, pag. 403, qui,
amb tot, censura aquest dret: "...las reglas señaladas por el Código para resolver cuándo existe y cuándo no existe
derecho de acrecer, tienen sólo un valor supletorio, constituyendo presunciones legales que no resisten en ningún caso
la prueba de la intención contraria".
m
A Comentarios al Código civil y Compilaciones f orales, EDERSA, tomo XIII, vol. 2° cit, pág. 295 i 296,
el qual critica la teoria segons la qual la voluntat del causant únicament serveix per configurar la institució com a
solidària, però una vegada existeixi aquesta delació solidària és la Llei la que concedeix l'acreixement: "Todo lo que,
ciertamente, es verdad, pero da un fundamento objetivo sólo aparentemente (basándolo en la delación, y no en la
voluntad) al derecho de acrecer, puesto que como la raíz de la solidaridad de la delación está en que sea querida así
por el causante, y no hay un prototipo legal de delación solidaria, sino que lo es toda la querida como tal, para
averiguar cuál lo sea, y, por tanto, cuándo procede el derecho de acrecer, no hay más remedio que entrar a interpretar
en cada caso la voluntad del causante, para ver si quiso o no el derecho de acrecer por haber querido o no como
solidaría la delación de que se trata. En el tema en que estamos, querer pasar a segunda línea la voluntad del causante
es intento improsperable, y no sirve poner una primera línea -la delación en sí-, que al no tener más artífice ni más
fundamento que la voluntad (cuyo límite no es otro que el no ser contradictoria, como lo sería querer la solidaridad sin
llamar al todo; pero ese límite no es por ley, sino por lógica), depende de la voluntad, y por eso también depende de
ésta, que es la que configura la delación, el derecho de acrecer, que procede de esa delación".
I cal assenyalar que aquest fonament subjectiu l'estén fins i tot ALBALADEJÒ a la successió intestada, quan
afirma que "Pero incluso en la sucesión intestada, a la base de la delación solidaria, también hay, de algún modo,
presunción de voluntad del causante, como la hay en la propia base de la sucesión intestada, que se establece por la
ley pensando cuál sería probablemente lo querido por el difunto (ya que, de no ser asi, le bastaría a éste testar
ordenando otra cosa, y sería incomprensible que la ley dispusiese una sucesión intestada que no fuese la querida
usualmente por los causantes, ya que ello no evitaría que se impusiese la voluntad de éstos, sino que, simplemente, les
obligaría a testar para establecer lo que quisiesen discrepante de la ley). Luego, también la delación solidaria legal
en la sucesión intestada se basa de forma remota en que normalmente el difunto querría el todo para todos los
herederos a quienes la ley llama, e íntegro para los que sucedan, si no suceden todos, e íntegro para el único que
suceda, si sólo sucede uno.
Y que hasta en la sucesión intestada el derecho de acrecer con que llama la ley está a expensas de la voluntad
del testador, se ve claro si se piensa que éste puede modificar lo que la ley establece, pues lo mismo que al difunto le
cabría dejar que su herencia se defiriese abintestato, pero ordenando la exclusión de ella de determinados herederos,
le cabría también testar ordenando sólo la privación del derecho de acrecer que por ley pudiese corresponder a
determinado heredero intestado" (ob. cit., pág. 298 y 299).
214
Vegeu a Jurisprudencia Civil, Colección completa de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo,
Tomo VI, Marzo-Mayo 1944,2" ed., Ed. Reus, Madrid, pág. 56 a 85. Com a conseqüència d'aquest fonament subjectiu,
diu la sentència que "... ha de ser admitida la aplicación de dicho derecho, no sólo en los casos de porción vacante a
que alude aquel artículo (el 982 Ce) y en algunos otros supuestos que resultan de otros artículos complementarios, sino
también en el de que sea nula la disposición testamentaria en favor de uno de los herederos conjuntos, cuando como
ocurre en el caso presente, tiene apoyo el juego del derecho de acrecer en la interpretación de la voluntad del causante,
ley suprema de la sucesión mortis causa" (pág. 84 i 85).
Altres sentències en aquest sentit són la de 27 de novembre de 1905 (A Jurisprudencia civil...cit., tomo 102,
julio a diciembre de 1905, Madrid, 1905, pág. 699 a 703), que va establir qup "...nopueden tener aplicación los artículos
del Código civil referentes al derecho de acrecer en orden á la sucesión por estar subordinados á la voluntad de la
testadora, rectamente interpretada..."; la de 13 de novembre de 1915 (Jurisprudencia Civil...cit., Tomo 131,3° de 191X,
Julio a Diciembre, Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación, 1915, pág. 676 a 689 : "Considerando que el derecho
de acrecer entre colegatarios tenía por fundamento en la legislación romana, como lo tiene en la común española, lo
voluntad presunta del testador, razón por la cual, cuando éste deje a varias personas una cosa por partes igualé
instituyéndose en una misma cláusula no puede negarse, sin prescindir de aquella voluntad, la existencia de semejante
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I val a dir que el fonament subjectiu del dret d'acréixer ha motivat les crítiques d'alguns
autors envers la institució, afirmant que l'acreixement és una figura mancada de justificació,
argumentant que, com que el testador res ha dit, és perillós interpretar la seva voluntat intentant
esbrinar què hagués fet si sabés que s'hauria de produir aquella vacant, i que admetre una
institució fundada en la voluntat presumpta del causant equival a admetre una ficció jurídica215.

derecho, y a que la conjunción «verbis tantum» empleada se diferencia únicamente de la «re et verbis», en ser más
explícita, por configurar la misma división que necesariamente habría de hacerse en el caso de no haberse expresado;
ciyo criterio, sustentado por Paulo en las leyes del Digesto invocadas en el fallo recurrido, fue seguido por Justiniano
y ha prevalecido definitivamente en nuestra jurisprudencia anterior al Código civil, y proclamado por este Cuerpo
legal"; la de 5 de juny de 1917 (A Jurisprudencia civil,.cit), Tomo 140, 2° de 1917, Abril a Junio, Madrid, Ed. Reus
SA, 1920, pàg. 478 a 497), on es diu (pàg. 490 i 491) que "...toda teoría del derecho de acrecer se funda en la misma
ley que inspira y preside la facultad testamentaria, y que no es otra que la voluntad del testador, y por eso, cuando
expresamente al instituir herederos, el testador manifiesta y ordena que entre ellos acrezca la par te de aquel que no
pudiera o no quisiera aceptarla, sólo toca a los tribunales aplicar y cumplir como ley esa expresada voluntad, pero
cuando así claramente no resulta, la voluntad se presume si los términos de la disposición testamentaria lo permiten,
basándose en este caso la doctrina y la ley en la existencia de un tácito consentimiento o de un consentimiento presunto
en el testador, razón por la cual ha consignado este Tribunal Supremo en repetidas sentencias que, incluso el fijar
cuando procede o no el derecho de acrecer, debe de hacerse según las condiciones que en cada caso y testamento
concurran, teniendo en cuenta, como la ley suprema, la de interpretar y aplicar fielmente la voluntad del testador"; la
de 2 de març de 1926 (Jurisprudencia civil...cit.,, Tomo 17 2° de 1926, Marzo y abril, Ed.Reus, Madrid, 1928, pàg. 16
a 27) referida al Dret de Navarra, en la que s'establia que "...este derecho de acrecer, en Navarra como en Roma, no
tenia otro fundamento que el de distribuir todos los bienes para que no se llegase a la invalidación del testamento, por
quedar determinados bienes sin heredero; fundamento que es diferente en la legislación del Código civil y en los
Códigos extranjeros, que al no admitir la incompatibilidad de sucesiones lofundan en la voluntad presunta del testador"
(pàg. 26); la de 6 de novembre de 1962 (A Ministerio de Justicia, Jurisprudencia Civil, 1962, Tomo 113, Noviembre,
Boletín Oficial del Estado, Madrid, n° 787, pàg. 141 a 149), que al seu considerando 2°, pàg. 147, establia que
"Considerando que si bien es verdad que el derecho de acrecer constituye una derogación del orden normal de suceder,
según reconoce la doctrina científica, y en tal sentido tiene que ser interpretado restrictivamente y no en el amplio que
afirma la sentencia recurrida, no es menos cierto que tal derecho de acrecer tiene su fundamento en la voluntad
presunta del testador, por lo que en cada caso concreto hay que examinar los actos anteriores y coetáneos al momento
en que se haya de producir, para indagar cuál pudo ser la voluntad del causante cuando hizo la institución y si tal
voluntad persistió desde entonces hasta su fallecimiento"; i la de 8 de maig de 1979 (A Jurisprudencia Civil...cit.,
Ministerio de Justicia, Colección Legislativa de España, pág. 36 a 48): "...el derecho de acrecer tiene como único
fundamento reconocido por lajurisprudencia (sentencias de 13 de noviembre de 1911 y 5 de junio de 1917, entre otras),
la voluntad presunta del testador, y por ello ha de ser admitida la aplicación de dicho derecho, no sólo en los casos de
porción vacante a que alude el artículo 982 y en algunos otros supuestos que resultan de otros artículos
complementarios, sino también en el de que sea nula la disposición testamentaria en favor de uno de los herederos
conjuntos cuando tiene apoyo el derecho de acrecer en la interpretación de la voluntad del causante, Ley suprema de
'a sucesión «mortis causa» (sentencias de 5 de marzo y resolución de 1 de diciembre de I960)".
215

Calixto VALVERDE Y VALVERDE, Tratado de Derecho Civil Español, Tomo V, Parte especial, Talleres
'pográficos Cuesta, Valladolid, 1916, pàg. 492, qui afegeix que "El derecho de acrecer es una excepción de las leyes
generales sucesorias, y si es justo que la voluntad manifiesta y expresa prevalezca sobre la sucesión intestada, ¿por
que ha de tener el mismo valor el silencio del testador? Yo creo que, con el tiempo, esta institución desaparecerá del
erecho civil..." I val a dir que aquesta previsió de VALVERDE s'ha complert en alguns cossos legals, com el de Mèxic,
«n el qual no es regula el dret d'acréixer (vegeu Emiliano ZUBIRÍA MAQUEO, a VII Jornada Notarial Iberoamericana,
• amanea [España], 1996, Regímenes sucesorios en Iberoamérica y España, Comisión de Asuntos Americanos, Consejo
•enera! del Notariado Español, Madrid, 1996, pág. 664) i en el Codi civil italià de 1942 va estar a punt de desaparèixer
p!egeu Gi°vanni PACCfflONI, "Appunti critici sul progetto di códice civile, libro III", a Rivista di Diritto Civile, 1936,
a
j* j '
456). Altres autors que critiquen aquest dret són José ALGUER, "Ensayos varios sobre temas fundamentales
0110 0 1
quec?? , ™ "' Revista Jurídica de Cataluña, volum 37, any 37, pàg. 36 a 152, Barcelona, 1931, pàg. 134, qui diu
m
acréixer ".. .pretende ser una interpretación de la voluntad del testador, pero que en muchos casos no hace
nicA
>$quefalsearja,,
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2.4.2.- En el Codi de Successions el fonament de l'acreixement es troba en la voluntat del
testador ordenant una crida solidaria
El fonament de l'acreixement no és el principi "nemo pro parte". A part del fet que aquest
principi només s'aplicaria als hereus voluntaris, ja s'ha assenyalat que és el fonament no de
l'acreixement, sinó de l'increment hereditari. La porció hereditària vacant no s'atribueix a tots els
hereus -com hauria d'ésser si el fonament de l'acreixement fos el principi "nemo pro parte"- sinó
només a alguns d'ells: els conjunts. L'acreixement no és, doncs, una exigència del sistema (com
sí ho és la incrementació forçosa), ni tampoc una opció legislativa que s'imposa contra la voluntat
del testador (com són les Ilegitimes), ni una conseqüència del propi mecanisme successor! (com
el dret de transmissió, que no suposa altra cosa que una aplicació de la regla general segons la
qual els drets adquirits -la delació- es transmeten als seus hereus).
En el Codi de Successions el fonament de l'acreixement es troba en la voluntat del
testador. Ara bé, donat que aquesta voluntat del testador es pot manifestar implícitament
mitjançant la conjunció (art. 38.1 i 39.1 CS), o expressament, concedint el testador el dret
d'acréixer (art. 39.2.pr. CS), distingirem tots dos aspectes de la mateixa idea segons la qual
l'acreixement té el seu fonament en la voluntat del testador.
a) Quan el testador fa una crida conjunta (art. 39.1 CS), el fonament de l'acreixement es troba en
la presumpta voluntat del testador, és a dir, en la idea que el testador hagués volgut que la porció
vacant s'atribuís als conjuntament cridats amb el que falta. És a dir, de les paraules del testador
la Llei endevina una voluntat favorable a l'acreixement. La Llei s'encarrega de valorar i
interpretar la voluntat del testador expressada en la forma com fa la crida, de manera que si el
testador fa una crida "conjunta", la Llei entén que vol que operi l'acreixement.
Així dones, una voluntat del testador favorable a l'acreixement es pot manifestar
implícitament mitjançant la "conjunció". Quan el testador fa una crida conjunta, com per exemple
quan diu "Institueixo hereus A i B" (conjunció "re et verbis"), la Llei interpreta que està
implícitament dient que si algun dels instituïts no pot ser hereu, la porció que se li atribuiria vol
que correspongui a l'altre. És la Llei, art. 39.1 CS, la que ens diu quan existeix una crida conjunta
que dóna lloc a l'acreixement. Segons els casos pot aparèixer amb més o menys claredat la dita
voluntat -si la conjunció és "re" sembla més clara la voluntat favorable a l'acreixement que si la
conjunció és "verbis", en la que el testador fa parts, si bé a títol de divisió, però la Llei presumeix
que en tots dos casos el testador ha volgut l'acreixement-216.

216

Això no vol dir que el fonament de l'acreixement sigui la Llei. És a dir, no es pot afirmar que l'acreixement
deriva de la Llei en base a 1 fet que és la Llei la que, a falta de voluntat del testador, assenyala a qui s'ha d'atribuir la quota
vacant. No es pot considerar que la Llei sigui -per norma general- el fonament de l'acreixement, ja que d'una o d'altra
manera totes les institucions tenen origen legal, és a dir, estan creades i reconegudes per la Llei, citant-se com a exemple
el principi d'autonomia de la voluntat recollit a l'article 1255 Ce. José Luis MEZQUITA DEL CACHO, "Comentarios
al Código de Sucesiones de Cataluña", dirigits per LI. JOU, T. I, Bosch, casa Editorial, Barcelona, 1994, pàg. 133 diu
que "Desde perspectiva tan positivista, todo en Derecho positivo es creación: legal, incluso la fuerza obligatoria del
contrato, la autonomía de la voluntad, la necesidad de atenerse a la volmtad'testamentaria interpretada según reglas
determinadas, etc etc; pero si diferenciamos por su carga preceptiva las normas de Derecho necesario (imperativas)
de las meramente positivas, cuyo contenido puede radicalmente modificar la voluntad humana, claramente expresada
o deducida a través de reglas de interpretación, manteniéndose en otro caso sobre la base de su presunción fundada
en criterios de normalidad, parece de mayor lógica pensar que la ley, más que crear la norma, la reconoce en esü^
voluntad humana expresada, interpretada o presunta". Quan es parla del fonament de l'acreixement, cal determinar si
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Per tant, observem com tots dos elements, subjectiu i objectiu, estan íntimament lligats.
La Llei estableix l'acreixement perquè creu que és la voluntat del testador, però aquesta voluntat
ha de venir expressada necessàriament per mitjà d'un determinat "vehicle": la crida conjunta.
S'objectivitza així la voluntat del testador, de manera que en principi la forma com es fa la crida
podria passar per damunt de la voluntat del testador en concret. Aquest lligam entre "crida
conjunta" (com a fórmula utilitzada pel testador) i acreixement, podria donar a entendre que el
testador és "esclau de les seves paraules", i que per tant l'element objectiu s'imposa sobre el
subjectiu. La valoració que fa la Llei esbrina una voluntat del testador que no és necessàriament
la d'aquest testador en concret, sinó que es tracta d'una voluntat objectivitzada: "la voluntad de un
testador ideal"2". Com diu VALLET DE GOYTISOLO218, "Podemos hablar de «valoración
legal del llamamiento hecho por el testador según los términos en que éste haya sido
formulado», tal vez mejor que de presunción de su voluntad, pues ésta, verdaderamente, no deja
de estar sintetizada en la fórmula que legalmente es estimada como llamamiento acrescible'ai9.
b) Ara be, aquesta idea inicial segons la qual la conjunció (element objectiu) s'imposa per damunt
de la veritable voluntat del testador (element subjectiu) queda definitivament esvaïda en el Codi
de Successions, de manera que es pot afirmar que el testador no queda vinculat a la forma com
fa la disposició, sinó que la crida conjunta queda subordinada a la voluntat del testador. Així, per
una banda, tot i no haver-hi conjunció i per tant una presumpció favorable a l'acreixement, el
testador pot concedir el dret d'acréixer (art. 39.2.pr. CS): aquest pot ordenar l'acreixement fins
i tot en aquells casos en què, en base a la forma com va fer la disposició, no s'entén que hi ha
crida conjunta d'acord amb les regles de l'art. 39.1 CS. I, per altra, el testador por prohibir el dret
d'acréixer (art. 38.1 .fin CS); és a dir, tot i que hi hagi crida conjunta, pot no haver-hi acreixement
quan així ho hagi ordenat el testador.
Aleshores, aquest reconeixement de la voluntat del testador entenem que fa prevaler

la Llei preveu l'acreixement en virtut d'una crida solidària, o en base a la voluntat del testador. Cert és que és la Llei la
que disposa, en última instància, si hi ha o no acreixement -així, per exemple, quan el testador assigna parts, alguns codis
entenen que això no és obstacle per a la procedència de l'acreixement, mentre que altres el neguen- però la decisió de
la Llei ha d'obeir a algun motiu: a l'existència de solidaritat, a la voluntat del testador, o a una altra raó (com serià el cas
de la incrementació forçosa, en què el fonament és el principi "nemo pro parte").
Només en el cas de l'art. 29.2.II.fin CS es podria dir que l'acreixement es fonamenta en la Llei, ja que és la Llei
la que fa una crida conjunta i solidària: els transmissaris, pel sol fet de ser-ho, s'entén que són cridats solidàriament
respecte al dret d'acceptar o repudiar l'herència del primer causant que corresponia al transmitent.
217
Assenyala MIQUEL GONZÁLEZ ("Derecho de acrecer y mejora cit", pàg. 1806) que "En mi opinión el
derecho de acrecer se funda en la existencia de una laguna en la regla negocial establecida por el testador, que no ha
previsto el caso de repudiación, premoriencia, incapacidad o cualquier otro por el que falle el heredero o legatario
mstitiiido, y en la integración de esa regla negocial testamentaría que verifica la ley teniendo en cuenta la hipotética
voluntad del testador o si se quiere la voluntad de un testador ideal".
218

e

' Juan VALLET DE GOYTISOLO, "Dictamen acerca de si se da o no derecho de acrecer en la institución
herederos ordenada en el testamento ológrafo de don P.D.G.", Anuario de Derecho Civil, 1959, pàg. 1304 a 1323.

,
"Dictamen..." cit., pàg. 1317. VALLET parteix de la base que "fundamentalmente, en lo que discrepan las
, Clones subjetiva y objetiva es en su respectivo enfoque visual. Miran el mismo fenómeno desde posiciones distintas
^ stacan aspectos diferentes. El acrecimiento deriva de dos concausas: una, su reglamentación objetiva hecha por
e/e / ^O> °tC"^0 ttowamiento solidario, y otra, la voluntad del testador, apreciada fundamentalmente por la fórmula
°'acion, indicativa de la solidaridad del llamamiento verificado. La tesis subjetiva enfoca especialmente esta
v
ac
°ncausa, mientras que la tesis objetiva hace lo contrarío".
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clarament l'element subjectiu sobre l'objectiu, de manera que, tot i que no hi hagi una voluntat
expressa en un determinat sentit, si s'esbrina indubitadament per mitjans testamentaris o
extratestamentaris quina era la veritable voluntat del testador, aquesta voluntat prevaldrà per
sobre del "significat" de la seva disposició d'acord amb la Llei220.
Així doncs, la crida conjunta, entesa com la forma com el testador fa la disposició, no és
el fonament de l'acreixement, sinó el "vehicle" per expressar una voluntat tàcita del testador
favorable a l'acreixement, que cedirà davant la seva voluntat expressa en un altre sentit.
L'acreixement és una solució que adopta el Codi de Successions basant-se en què aquesta és la
voluntat del testador expressada implícitament a través de la crida conjunta (art. 39.1 CS) o
expressament concedint el dret d'acréixer (art. 39.2.pr. CS). Es pot dir que la conjunció és
l'«instrument» de què es val el testador per expressar la seva voluntat favorable a l'acreixement.
S'intenta que el significat que la Llei atribueix a la crida i la voluntat del testador coincideixin,
però en cas de discrepància entre l'un i l'altre preval l'element subjectiu.
Ara bé, en qualsevol cas, el que el fonament de l'acreixement es trobi en la voluntat del
testador, no pot entrar en conflicte amb la idea de solidaritat. No es pot donar una dissociació
entre solidaritat i voluntat del testador favorable a l'acreixement, sinó que l'acreixement implica
solidaritat. És a dir, si hi ha acreixement és perquè el testador ha ordenat que n'hi hagi expressa
(art. 39.2.pr. CS) o tàcitament (art. 39.1 CS) fent una crida solidària. Solidaritat no equival a
conjunció. Pot haver-hi conjunció sense solidaritat (art. 38.1.fin CS), o solidaritat sense
conjunció (art. 39.2.pr. CS). La idea de solidaritat acompanya necessàriament a l'acreixement.
No hi ha unes crides que sempre són solidàries i unes altres que no ho són mai. La solidaritat -i
per tant l'acreixement- normalment existirà perquè hi ha una crida conjunta (art. 39.1 CS) que
usualment revela una voluntat del testador en aquest sentit, però el testador pot alterar el
significat "usual" de la seva crida.
I la solidaritat és, com veurem tot seguit, el que diferencia l'acreixement de la substitució
vulgar recíproca, en la qual es crida a diversos objectes. Si l'acreixement fos voluntat sense
solidaritat, no hi hauria acreixement, sinó substitució vulgar recíproca.

2.5.- Les diferències entre l'acreixement i altres institucions que poden suposar un
"acreixement" en el sentit d'augment de la quota hereditària
La crida a la totalitat de l'objecte únic és el que caracteritza l'acreixement, i el que serveix
per distingir-lo d'altres institucions amb les que presenta certa similitud, com la substitució vulgar
recíproca (art. 168.2 CS) i l'increment hereditari (art. 41 CS). Per acabar de delimitar el concepte
d'acreixement, es posarà en contacte amb aquestes institucions amb les que presenta una certa
analogia.

220
En contra VALLET ("Dictamen.,." cit, pàg. 1317), qui apunta que la valoració legal de la voluntad del
testador no pot ser destruïda per dades extratestamentàries que la contradiguin.
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2.5.1.- Acreixement testamentan i increment hereditari
La distinció és clara entre l'acreixement testamentan (arts. 38 a 40 i 42 CS) i l'increment
hereditari (art. 41 CS):
, mentre l'acreixement es basa en la voluntat del testador, l'increment deriva de la Llei;
, en conseqüència, la incrementació té caràcter necessari, (art. 41 CS), i l'acreixement el té
voluntari (arts. 38.1.fin i 39.2.pr. CS);
- en el cas de l'art. 41.11 CS, la institució es fa en una quota d'herència, no en l'herència sencera
ni en un llegat; i augmenta no la quota de participació, com en l'acreixement, sinó la quota
d'institució. No és que la quota d'institució no decreixi per la falta de concurrència, sinó que la
quota d'institució s'expandeix;
- i, en el cas de l'art. 41.1 CS, a varis subjectes se'ls institueix no al mateix, sinó a diferents
objectes, que són precisament diferents parts de l'herència. Per tant, la institució no es fa en la
totalitat, sinó en la quota, de manera que la quota d'institució coincideix amb la quota de
participació "fictícia"221.

2.5.2.- Acreixement i substitució vulgar recíproca
Més similituds pot presentar, en principi, l'acreixement amb la substitució vulgar
recíproca, ja que en tots dos casos la porció no adquirida per algun dels cridats passarà a
incrementar les quotes dels altres. En tots dos casos, més o menys tècnicament, es pot parlar
d'una expansió o augment de la quota. Efectivament, quan varis cridats són nomenats substituts
vulgars entre ells, la quota vacant corresponent al que falti "es defereix als altres instituïts en
proporció a llurs quotes respectives" (art. 168.2 CS, en relació als hereus). Per tant, es pot
produir un augment en el dret dels hereus "efectius", donant-se lloc a una situació que presenta
certes analogies amb l'acreixement, tant pel que fa a l'existència d'una pluralitat de cridats
("diferents hereus", art. 168.2.1 CS; "dos o més hereus", art. 38.1 CS, "diversos hereus", art. 39.1
CS), com a les causes que donen lloc a la vacant ("no arribi a ésser-ho", art. 167.1 CS; "no
arriba a ésser hereu", art. 38.2), com a la seva forma d'actuació: automàtica (art. 25.2 CS, amb
les matisacions que tot seguit farem, i 38.4 CS), proporcional (arts. 40.1 i 168.2 CS) i amb
subsistència de les càrregues (arts. 40.1, 42.4 i Í70222 CS).
Per això, cal separar ambdues institucions. S'assenyalarà en primer lloc les diferències
apuntades per la doctrina i, segonament, s'aplicaran les dites diferències a la regulació del Codi
de Successions per tal de constatar la virtualitat i vigència de la dita distinció223.
221

Vegeu capítol novè, § 2.1.
L'art, 170 CS preveu, respecte a la substitució vulgar, que el testador pot disposar el contrari, és a dir, que
subsisteixin les càrregues, cosa que també podrà fer en el dret d'acréixer atribuint a les càrregues caràcter
Personalíssim (art. 40.1.fin CS).
223
"En a os vat • assenya^ar> no obstant, que alguns autors han assimilat ambdues institucions. Així, ALGUER (A
,0' ^ "ios sobre temas fundamentales del Derecho civil" cit., pàg. 133), en base a la consideració de l'acreixement
del Una su'3st'tuc'0 vulgar, considerava com a delacions subsidiàries la substitució vulgar i el dret d'acréixer: "Llamamos
¡I °nes subsidiarias a la sustitución vulgar y al derecho de acrecer, pues ambas tienen por supuesto que el primer
critic "° adquiera laherencia (arts. 774y 982)". ROCA SASTRE ("El llamado derecho de acrecer..." cit., pàg. 237)
ací- a aclues*a '^ea dient que "La idea de sustitución sólo es posible bajo una concepción que vea en el derecho de
e
> un derecho subjetivo de adquisición, o sea, una cuota hereditaria vacante que es objeto de una adquisición
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2.5.2.1.- Les diferències entre l'acreixement i la substitució vulgar recíproca
La doctrina ha apuntat una sèrie de diferències entre la substitució vulgar i l'acreixement.
1.- La doctrina clàssica assenyalava que mentre el fonament del dret d'acréixer era la voluntat
tàcita del testador, el de la substitució vulgar ho era la seva voluntat expressa. GÓMEZ deia que
"substitutus vulgaris ventí expropria, & expressa volúntate defuncti: conjunctus verò ex tàcita,
& praesumpta"2U.
2.- Alguns autors, d'acord amb la regulació del Codi civil, i partint de la consideració que el dret
d'acréixer només té lloc quan les parts que es fan són iguals, i en base a la lletra de l'art. 779 Ce,
que refereix la substitució recíproca al cas en què les parts siguin desiguals, assenyalen que en
aquest darrer cas s'estarà sempre davant d'una substitució. En canvi, quan les parts siguin iguals,
s'aplicarà el dret d'acréixer225.
Però, en realitat, la diferència essencial entre el dret d'acréixer i la substitució vulgar es
troba en la unitat i pluralitat d'objectes que les caracteritzen. Mentre en el dret d'acréixer hi ha
una única crida a la totalitat de l'objecte, en la substitució vulgar hi ha dues o més crides o dos
o més objectes diferents226. L'acreixement implica una crida que s'ampliarà (respecte a la quota

nueva o separada".
224

GÓMEZ, Ob. cit., cap. X, núm. 36.1 precisament en el fet que la substitució vulgar derivava de l'expressa
voluntat del testador, mentre que en el dret d'acréixer la voluntat era tàcita, BELLONUS basava la preferència de la
substitució sobre el dret d'acréixer: "Cum expressum faciat cessaré taciturn, & ius accrescendi sit quaedam tàcita
substitutio. Consequens est, ut eximente subsíiíutione expressa cessaré debeat.." (Ob. cit., cap. X, quaestio XX, núm.
19). Més recentment, i en el mateix sentit que GÓMEZ, BORRELL I SOLER (Ob. cit., pàg. 107). Actualment,
MIQUEL GONZÁLEZ, ("Derecho de acrecer y mejora" cit., pàg. 1802), diu que "Si el testador ha previsto el caso de
premoriencia, de incapacidad, de repudiación del instituido heredero (o cualquier otro caso en el que el designado no
llegue a ser heredero), y dispuesto de la parte que a este correspondería o si se prefiere sin mencionar a la parte, ha
dispuesto que en defecto de este heredero se defiera la herencia a un coheredero en su lugar, es claro que ha
establecido una sustitución vulgar. Por tanto si la voluntad del testador nos es conocida, porque se ha expresado en
el testamento, entonces tenemos una sustitución vulgar". Per tant, a l'igual que la doctrina clàssica, aquest autor assenyala
que la diferència entre la substitució vulgar i el dret d'acréixer es troba en què mentre la primera deriva de la voluntat
coneguda del testador, el dret d'acréixer ho fa de la seva hipotètica voluntat. Afegeix MIQUEL GONZÁLEZ que "el
derecho de acrecer no puede apoyarse en una voluntad conocida del testador, esto es, expresada en el testamento,
porque entonces tendríamos una sustitución vulgar. Si se apoya en la voluntad del testador, el derecho de acrecer
tendrá que fundarse en una voluntad diferente a la que ordena la sustitución vulgar. Si la sustitución vulgar se
reconduce a una voluntad desconocida del testador, esto es, en una voluntad supuesta, hipotética, o integrada por la
ley conforme a patrones objetivos. Esto es, el derecho de acrecer no se apoya en una voluntad expresada por el
testador, sino en una hipótesis sobre su voluntad que sirve a la ley para integrar el fundamento". Per tant, en negar
l'existència de solidaritat en l'acreixement, és el caràcter exprés o tàcit el que distingeix la substitució vulgar recíproca
del dret d'acréixer.
'
,
225

Així ho entén MUCIUS SCAEVOLA, qui assenyala que quan el testador digui "Nombro mis herederos à
Pedro y á Juan y los sustituyo recíprocamente", si falta l'un l'altre no serà cridat com a substitut, sinó com a cohereu,
basant-se en l'art. 986 Ce que, segons ell, concedeix preferència al dret d'acréixer sobre la substitució vulgar. I assenyala
que les diferències entre succeir com a substitut i com a cohereu són imfíjòrtatíts, ja que en el primer cas tindrà dos títols
diferents i podrà acceptar-ne un i repudiar l'altre, mentre que en el segon l'herència no es considera dividida, i, aplicant
l'art. 990 Ce, no podrà acceptar una part i repudiar l'altra (Ob. cit., pàg. 488 i 489).
226

Com diu Manuel ALBALADEJO (Sustituciones Hereditarias, Editorial "Gráficas Summa", Oviedo, 1956,
pàg. 94), "En el acrecimiento no hay a favor del que acrece sino una sola delación. Lo que ocurre es que ésta alcanza
objetivamente una mayor amplitud. La porción acrecida no se nos ofrece en virtud de otra delación, sino en virtud de
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de participació fictícia), o es concretarà (respecte a la insttitució inicial). En canvi, en la
substitució vulgar hi ha dues crides: una de directa, i una altra de subsidiària. Aquesta idea de la
unitat i diversitat de crides hauria d'implicar que mentre l'acreixement és "necessari" i
"transmissible" -ja que la crida única ja ha estat acceptada-, la quota que es defereix per via de
substitució vulgar requeriria una nova acceptació, de manera que no passaria a formar part del
patrimoni del substitut -sense la possibilitat per tant de transmissió- fins que s'hagués produït
l'acceptació. I, efectivament, la doctrina així ho ha entès, afirmant que:
- Mentre l'acreixement és automàtic, l'acceptació de la crida com a substitut precisa una
acceptació independent227.
- Mentre en el dret d'acréixer, si l'acreixement es produeix després de la mort de l'hereu que ha
acceptat el seu dret aquest transmet també la porció acreseuda, en la substitució vulgar228, en
tractar-se d'una porció que no havia estat acceptada, res transmet als seus hereus229.

2.5.2.2.- La "crisi" de la distinció en el Codi de Successions
Aplicant els criteris de distinció abans apuntats a la regulació del Codi de Successions,
cal fer les següents apreciacions:
la.- No serveix com a element distintiu la forma expressa o tàcita de la disposició. L'art. 169.1
CS diu que la substitució vulgar pot ser expressa o tàcita. I el dret d'acréixer no tan sols és tàcit
(mitjançant la conjunció, art. 39.1 CS), sinó que també pot tenir el seu origen en la voluntat
expressa del testador, d'acord amb l'art. 39.2 CS, que preveu que el testador pot concedir el dret
d'acréixer. El que aparentment serien dos objectes si s'apliquessin les regles generals de l'art. 39.1

la delación inicial y única que -al quedar una cuota vacante- la absorbe". En la doctrina italiana, GANGI (Calogero
GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, volume III, Milano, Dott. A Giuffrè, Editare, 1948,
pàg, 77 i 78) i VITALI (Vittore VITALI, Delle Successione Legittime e Testamentarle, volume quarto, Napoli, Eugenio
Marghieri, 1899, pàg. 480), entre d'altres, també es fan ressò d'aquesta diferència, a l'igual que SCOGNAMIGLIO (Ob.
dl., pàg. 96 a 99), qui assenyala que mentre la substitució vulgar suposa una nova delació, l'acreixement implica una
única delació i té lloc de dret. També n'apunta d'altres, dient que la substitució vulgar depèn del testador i no de la Llei;
en la substitució vulgar pot haver-hi distribució de parts; mentre l'acreixement és un dret del cohereu i una forma peculiar
de vocació, la substitució vulgar constitueix una forma particular de vocació amb la qual el testador, dins l'àmbit de la
seva autonomia, nomena un hereu successiu. A més, diu que en la substitució vulgar recíproca, encara que l'hereu
s afavoreix de la quota de l'altre, això no té lloc de manera automàtica en virtut d'un dret d'acréixer, sinó perquè per una
coincidència purament extrínseca cadascun és substitut de l'altre.
227
Així ho han afirmat, en relació al Codi civil, LACRUZ BERDEJO a José Luis LACRUZ BERDEJO,
Francisco de Asís SANCHO REBULLIDA, Derecho de Sucesiones I. Parte general Sucesión voluntaría, Librería
Bosch, Barcelona, 1976, pàg. 397; i ALBALADEJO (Manuel ALBALADEJO GARCÍA, a Comentario del Código civil,
Ministerio de Justicia, 2a ed.,Madrid, 1993, comentan a l'art. 774 Ce, pàg. 1906).
En el Dret Romà així era en virtut de la naturalesa condicional de la substitució vulgar, que estava clara
(entre d'altres: D. 28.6.41.pr., D.28.6.43,45; D.29.2.81; i D.38.16.9, que distingia el dret d'acréixer de la substitució
pulgar assenyalant que mentre el dret d'acréixer dels hereus que havien mort abans de l'acreixement es transmetia als seus
ereus, en la substitució vulgar no es donava la dita transmissió). Entre la doctrina moderna la dita naturalesa condicional
0es a an
' * clara. Entre d'altres, l'afirmen, ALBALADEJO (A Comentarios al Código civil y Compilaciones faroles, tomo
X
jVoi.20,EDERSA, Madrid, 1984, pàg. 17 a 22), mentre que la neguen ROCA SASTRE ("La designación, [avocación
^to delación sucesorias", a Ramón M" ROCA SASTRE, Estudios sobre sucesiones, tomo I, Madrid 1981, pàg. 156 i ss),
pj' , SA C°LL (a les notes d'adaptació al Derecho de Sucesiones de Theodor KIPP, vol. 1°, 2" ed., Bosch Casa
y. "f rial> Barcelona, pàg. 43 9 i ss.) i VALLET DE GOYTISOLO (a Panorama del Derecho de Sucesiones 11 Perspectiva
«"árnica, Ed. Civitas, Madrid, 1984, pàg. 386 i ss.
229

I9'i<;
^x* k° disposava l'art.327.2 Pr. 1955 (que no ha passat al Codi de Successions), en remetre's a l'art. 262 Pr.
«. que era l'equivalent a l'actual art. 155 CS.
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CS relatives a quan s'entén que hi ha crida conjunta (voluntat tàcita del testador), es transforma
en un sol objecte de dret per la concessió del dret d'acréixer per part del testador. Per tant, d'acord
amb el règim del Codi de Successions, l'existència d'una voluntat expressa del testador
assenyalant a qui s'ha d'atribuir la quota vacant, no elimina necessàriament la possibilitat
d'existència d'acreixement230.
2a.- Òbviament, la diferència entre substitució vulgar recíproca i dret d'acréixer tampoc no es
troba en la igualtat o desigualtat de les parts, ja que l'art. 39 CS admet la possibilitat
d'acreixement quan les parts siguin desiguals (mitjançant la conjunció "verbis", art. 39.1.fin CS,
o per la concessió del dret d'acréixer per part del testador, art. 39.2.pr. CS), i l'art. 168.2 CS, a
diferència de l'art. 779 Ce, no refereix únicament la substitució vulgar a la institució en quotes
desiguals.
3a.- Com dèiem, la veritable diferència entre la substitució vulgar i el dret d'acréixer es troba en
la solidaritat de la crida que caracteritza el dret d'acréixer. Mentre en el dret d'acréixer hi ha una
única crida a la totalitat d'un únic objecte, en la substitució vulgar recíproca hi ha vàries crides
subsidiàries a objectes diferents (les parts separades d'aquell únic objecte). Per això, si s'admetés
que en el cas de l'art. 39.2.pr. CS hi ha dues crides, no s'estaria en realitat davant d'un dret
d'acréixer sinó que es tractaria d'una substitució vulgar recíproca.
Ara bé, les conseqüències abans apuntades d'aquest criteri diferenciador no es reflexen
en el Codi de Successions, el que condueix a una aproximació "pràctica" entre dret d'acréixer i
substitució vulgar recíproca.
a) Una primera conseqüència hauria d'ésser el caràcter automàtic i irrenunciable de l'acreixement,
enfront la voluntarietat de l'adquisició de la quota obtinguda per la substitució vulgar. Com
dèiem, si en l'acreixement hi ha una única delació, l'acceptació inicial també es refereix a
l'increment comptable que suposa l'acreixement, sense que es pugui renunciar la porció acrescuda
(art. 25.1 CS, que no permet l'acceptació parcial de l'herència, i art. 268.1.II CS respecte als
llegats). En canvi, en la substitució vulgar la diversitat d'objectes hauria de permetre una
acceptació "independent" de cadascun, com estableix l'art. 268.2.1 CS, que pemet al legatari
afavorit amb dos llegats (dos objectes) acceptar-ne un i repudiar l'altre (llevat que el llegat
renunciat sigui onerós o que el testador hagi disposat una altra cosa).
No obstant, en el Codi de Successions els principis successoris s'han imposat per damunt
de la "lògica" del dret d'acréixer, de manera que, en aquest aspecte, la teòrica conseqüència de
la distinció entre el dret d'acréixer i la substitució vulgar no s'ha donat, sinó que s'ha equiparat
el règim de totes dues institucions:
;
- L'art. 25.2 CS estableix que l'hereu que accepta l'herència que li ha estat deferida directament,
s'entén que accepta també la que li sigui deferida per via de substitució vulgar. Ara bé, la raó no

230
D'aquesta manera, l'art. 39.2 CS desmenteix -en relació al Codi de Successions- l'opinió de
GONZÁLEZ abans esmentada, ja que qualifica com un cas de dret d'acréixer la concessió expressa d'aquest per paí
testador. I val a dir que en alguns cossos legals el dret d'acréixer només pot tenir lloc si el testador el concedeix de manera
expressa. Així, l'art. 1022 del Codi civil de Guatemala diu, en relació als llegats, que "No hay derecho de acrecer t
los legatarios,si el testador no lo estableció claray expresamente" (s'ha utilitzat l'edició d'Ediciones Alenro).
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és que hi hagi una única delació (com en l'acreixement), sinó que el níateix subjecte té dues
delacions. La justificació del precepte es troba en què, a conseqüència del principi
d'incompatibilitat entre la successió testada i la intestada (art. 3 CS) l'acceptació o repudiació de
la delació directa implicarà l'acceptació o repudiació de la delació subsidiària, en considerar-se
tota l'herència com una unitat.
Així doncs, no existeix diferència en aquest aspecte entre el règim de la substitució vulgar
(art. 25.2 CS), i el del dret d'acréixer (art. 38.4 CS).
- Hauria de ser respecte als llegats, no afectats pels dits principis successoris d'universalitat de
la institució d'hereu i d'incompatibilitat entre la successió testada i intestada, on s'apreciaria en
aquest aspecte la distinció entre la substitució vulgar i el dret d'acréixer: s'hauria d'establir la
"separabilitat" de l'acceptació de la quota obtinguda directamente i l'obtinguda per la substitució,
així com la "unitat" de l'acceptació de les quotes directa i acrescuda.
No obstant, no s'ha fet així, sinó que l'art. 42.2.11 CS diu que "El dret d'acréixer és
renunciable". La norma va contra la idea que hem mantingut de l'acreixement com a crida a un
únic objecte, ja que aquest objecte únic no es pot acceptar de manera parcial (art. 268. UI CS),
i constituiria un argument per entendre que en l'acreixement hi ha dues crides diferents231. Si així
fos i s'acceptés la idea de les dues crides, això suposaria la pèrdua de virtualitat de l'acreixement,
í la seva assimilació a la substitució vulgar recíproca, amb un origen no exprés sinó tàcit (sorgiria
de la interpretació de la voluntat del testador segons la forma com hagi fet la disposició)232.
Ara bé, s'ha de mantenir l'acreixement com a figura autònoma caracteritzada per la crida
al tot. La diferència entre el dret d'acréixer i la substitució vulgar, des del punt de vista de la seva
acceptació i tractant-se d'un llegat, es trobaria en el fet que si no s'accepta la porció que
s'adquireix directament, no es pot obtenir la porció acrescuda, mentre que el substitut pot
renunciar l'objecte al que se'l crida directament i acceptar el deferit per via de substitució vulgar.
Això mostra la diferència essencial entre dret d'acréixer, que es tracta d'una crida "ampliada" a
un únic objecte, i substitució vulgar, en què es tracta de dues crides a dos objectes diferents. La
renunciabilitat de l'acreixement (art. 42,2 CS) es basaria no en un canvi en la naturalesa de
l'acreixement, sinó com una excepció a la regla general de la impossibilitat d'acceptació parcial
dels llegats (art. 268.1.II CS), justificada com una contrapartida al seu caràcter onerós (art.
42.2.II CS), i per la seva consideració'com a càrrega, per tal de facilitar l'extinció del gravamen
mitjançant la renúncia del beneficiari233.

* si s'objectés que l'acreixement en l'herència és automàtic i irrenunciable, es podria contraargumentar dient
no es deu a la forma d'actuació de l'acreixement, sinó al joc dels principis successoris (art. 3 CS), com ho demostra
('Sí ('Ue 6n 'a ^sutorio vulgar, en què hi ha dues crides, tanpoc no es permet acceptar una i repudiar l'altra (art. 25.2
r

S tra anc a> ca temr en com te
«nune' I
' k *
'
P que, en relació als llegats, res s'estableix respecte a la possibilitat de
2S 2 r<? a, ^°^a deferida per vida de substitució. Es podria entendre, en no preveure's res, que s'aplica la regla de l'art.
C
'wpe
| va a Gerència. No obstant, entenem que no és així, ja que l'art. 25.2 es justifica en els principis romans
r
3< a SUCCess
«Pudía
'° universal, que no s'apliquen als llegats. A més, no tindria sentit que la quota acrescuda es pogués
r
' 2'J3no en ca"vi l'obtinguda per substitució vulgar.
La qüestió es veurà més àmpliament en el capítol sisè relatiu als llegats, §6.1.2.1.
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b.) Una segona conseqüència de la distinció entre el dret d'acreixer i la substitució vulgar
recíproca es troba en el moment en què s'entén produïda la delació. En el dret d'acreixer la
delació és única, i s'entén produïda "inicialment", és a dir, en el moment en què té lloc la delació
de la quota deferida per "dret propi". La conseqüència és que, com diu l'art. 40.3 CS, "Els hereus
per dret de transmissió... s'aprofiten... del dret eventual d'acreixer de llur causant... qualsevol
què sigui el temps en què l'acreixement tingui lloc..."
En canvi, en la substitució vulgar hi ha dos objectes i per tant dues delacions, la directa
i la subsidiària, que pot tenir lloc en un moment posterior, de manera que si el substitut mor
abans de la delació al seu favor, res no hauria de transmetre als seus hereus.
No obstant, el Codi de Successions, en relació als legataris, ha suprimit en aquest aspecte
la diferència teòrica entre la substitució vulgar i el dret d'acreixer, en establir a l'art. 258.2 CS que
"La delació a favor del substitut vulgar s'entén que és produïda al mateix temps que al substituït
i, per tant, encara que mori mentrestant, l'esmentat substitut vulgar transmet el seu dret als seus
successors". En canvi, respecte als hereus, l'art. 4.2 CS diu que "...en la substitució vulgar es
defereix (la successió) al substitut quan s'ha frustrat la crida anterior", precepte del que alguns
autors dedueixen que no hi ha transmissió de drets en cas de mort abans de la dita delació234. Ara
bé, en base a la retroacció dels efectes de la repudiació (art. 5 CS), i de la declaració d'indignitat
(art. 12 CS), la delació a favor del substitut s'entendrà produïda no en el moment en què s'ha
frustrat la crida a favor del substituït, sinó quan s'ha obert la successió235.
Per tant, en aquest segon aspecte també coincideix la regulació de l'acreixement i la
substitució vulgar. Ara bé, això no vol dir que s'hagi variat la naturalesa de la substitució vulgar,
entenent que hi ha una sola delació, sinó que simplement es retrotreuen "ex lege" els efectes de
la delació subsidiària al moment en què té lloc la delació a favor del substituït.
c.- On sí trobem en el Codi de Successions una manifestació de la diferència entre el dret
d'acreixer i la substitució vulgar és a l'art. 203.1 CS: "El fideïcomís imposat a un cohereu o
coMegatari no s'estén a la quota d'herència o el llegat obtinguts per substitució vulgar, però sí
als que ha obtingut per dret d'acreixer". La justificació d'aquesta norma estenem que no es troba
sinó en la distinció entre l'acreixement com una crida "ampliada", i la substitució vulgar com a
dues crides diferents.
En definitiva, malgrat la neta distinció que existeix entre dret d'acreixer i substitució
vulgar en base a l'única o vàries delacions, els principis i les regles generals del Dret de
Successions poden fer apropar totes dues figures, de manera que els efectes d'una i altra institució
podran coincidir en molts casos. I si, com fa algun autor, es riegues la idea de solidaritat en
l'acreixement, de manera que s'entengués que cada quota significa una crida diferent, la institució
del dret d'acreixer perdria virtualitat, ja que la substitució vulgar recíproca seria suficient per
assolir les seves finalitats. L'acreixement es transformaria en una substitució vulgar de caràcter

234

Així ho entén Adolfo CALATAYUD SIERRA a Comentarios al Código de Sucesiones de Catalina cit,
pàg. 673, comentari a l'art. 170 CS.
235

En aquest sentit, PUIG FERRIOL, a PUIG-ROCA, Institucions...II, pàg. 239.
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recíproc que podria ordenar-se de manera expressa, o tàcita (mitjançant la conjunció).
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Secció primera: EL REGIM GENERAL:
L'ACREIXEMENT ENTRE HEREUS
TESTAMENTARIS

El Codi de Successions, en els seus articles 38 a 40, regula el règim general de
l'acreixement, referint-lo al que té lloc entre els hereus testamentaris. En aquesta primera secció
s'analitzarà l'acreixement entre els hereus testamentaris, règim que serà aplicable subsidiàriament
a l'acreixement en altres títols succesoris d'origen voluntari. Així, en relació als llegats, l'art. 42.4
CS diu que "En el que no és previst en aquest article o en altres relatius als llegats, s'aplica a
aquests el que disposen els articles anteriors d'aquest Capítol, en tot allò permès per la seva
naturalesa específica". I respecte a l'acreixement que té lloc entre fideïcomissaris i entre hereus
contractuals, tot i que no s'estableixi expressament, seran aplicables igualment, d'acord amb la
naturalesa de cada institució, les normes dels arts. 38 a 40 CS. Així, per exemple, caldrà aplicar
l'art. 39 CS per determinar quan s'entenen instituïts conjuntament "diversosfideïcomissaris" (art.
42.5 CS), o dos o més fills instituïts hereus contractuals amb caràcter preventiu (art. 93.3 CS).
Aquesta primera secció s'ha dividit en tres capítols:
a) El primer d'ells (capítol tercer) tracta del requisit que caracteritza l'acreixement i que serveix
per distingir-lo d'institucions com la substitució vulgar recíproca amb les que presenta certes
analogies. Aquest requisit és. la solidaritat. Efectivament, l'acreixement es caracteritza per
l'existència d'una crida a la totalitat de l'únic objecte, fent-se les parts a conseqüència del concurs.
b) El segon capítol d'aquesta secció (capítol quart) es refereix als altres requisits del dret
d'acréixer, alguns dels quals són comuns a d'altres institucions. Així, per exemple, la "falta"
d'algun dels instituïts constitueix un pressupòsit bàsic tant del dret d'acréixer (art. 38.1 CS: "no
wriba efectivament a ésser-ho"} com de la substitució vulgar (art. 167.1 CS: "no arribi a ésserho").
c) I, finalment, el tercer d'aquest capítols (capítol cinquè) té per objecte l'anàlisi de la dinàmica
de l'acreixement: els seus efectes i la forma d'actuació.
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Capítol tercer: LA CRIDA SOLIDÀRIA
L'acreixement implica que a varis subjectes se'ls crida a la totalitat de l'únic objecte, de
manera que les parts es fan a conseqüència del concurs. Aleshores, convé determinar quan
existeix aquesta crida a la totalitat, expressió d'una voluntat del testador favorable a
l'acreixement, voluntat que, com hem dit, pot ser implícita.
En principi, pot semblar que no existirà aquella voluntat implícta favorable a
l'acreixement quan el testador hagi assignat parts separades a cada hereu. No obstant, caldrà
determinar si l'assignació o indicació de parts es fa a títol de divisió, però sense excloure la crida
inicial a la totalitat, o si es fa com a "institució", de manera que no hi ha una crida a la totalitat
sinó vàries crides a objectes diferents. Serà la Llei la que, d'acord amb la presumible voluntat del
testador, determinarà quines fórmules utilitzades pel testador s'entén que suposen una crida a la
totalitat i, per tant, donen lloc al dret d'acréixer. Ara bé, com s'ha dit, el testador podrà "corregir"
el règim legal, concedint o negant l'acreixement, el que implicarà una declaració "autèntica" de
quan existeix o no la dita crida a la totalitat.
La determinació de quan existeix una voluntat del testador favorable a l'acreixement ha
estat potser la qüestió més discutida en matèria d'acreixement. Els textos romans no eren clars,
el que va donar lloc a diferents opinions per part de la doctrina clàssica. Tampoc la normativa
vigent és del tot aclaridora. Efectivament, la qüestió no està clara ni en la normativa del Codi
civil ni en la del Codi de Successions. L'art. 39 CS -seguint l'art.505 Pr. 1955, precepte que no
va passar a la CDCC i que es va introduir precisament per aclarir quan s'entén que hi ha crida
conjunta- estableix que "S'entenen instituïts conjuntament diversos hereus en la mateixa herència
ai el testador omet qualsevol assignació numèrica de parts, i també quan la indicació departs
(tlíquotes coincideix amb la divisió en quotes que seria procedent en en supòsit que la dita
Indicació hagués estat omesa. Igualment s'entén respecte dels hereus instituïts en una mateixa
(¡nota opart de l'herència, o en una mateixa clàusula. Llevat que el testador concedeixi eLdret
d'acréixer, aquest no té lloc si en una altra clàusula assigna individualment a cada hereu una
pwt alíquota, i tampoc si l'hereu no arriba a ésser-ho per nul·litat o per revocació de la
institució". El precepte, com es veurà, planteja una sèrie de dubtes que amb una redacció més
clara s'haguessin pogut evitar236.
Com s'ha dit, el Codi de Successions no ha aclarit tots els dubtes que s'han plantejat. En relació a l'esmentat
problema de si l'assenyalament de parts separades exclou o no l'acreixement molts dubtes s'haguessin evitat si s'hagués
? °P'at una regulació com la de l'art. 1207 del Codi civil de Colòmbia, que estableix que "Este acrecimiento no tendrá
entre los asignatarios de distintas partes o cuotas en que el testador haya dividido el objeto asignado: cada parte
tota se considerará en tal caso como un objeto separado; y no habrá derecho de acrecer sino entre los
f/> l^natar'os de una misma parte o cuota. Si se asigna un objeto a dos o más personas por partes iguales habrá
echo de acrecer" (En idèntics termes l'art. 1197 del Codi civil d'Ecuador), si hagués vogut negar l'acreixement quan
ssm arts
P separades, o la de l'art. 2758 del Codi civil de Paraguai si l'hagués volgut concedir: "Cuando un mismo
0 ,.
ea e
' gado a varias personas y una de ellas no pudiere recoger su parte por causa anterior o posterior a la
u>e
Port "fl
sucesión, esa parte acrece a las demás en proporción de la suyas, aunque el testador hubiere fijado las
es
• També aclareix la qüestió en el mateix sentit l'art. 674.1 del Codi civil italià de 1942: "Quandopiü eredi sonó
97

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

En aquest capítol s'analitzarà quan existeix la "institució conjunta" que dóna lloc a
l'acreixement, distingint dos grans apartats. En primer lloc es tractarà la qüestió a la llum de la
tradició jurídica, i després s'analizarà el règim vigent (art. 39 CS). Cal advertir que, tot i que la
normativa del Codi de Successions segueixi, en línies generals, la tradició romanista, existeix en
aquest punt una diferència transcendental entre tots dos règims. A la tradició jurídica la teoria de
les conjuncions tenia per objecte esbrinar quan existia una voluntat tàcita del testador favorable
a l'acreixement, voluntat que s'havia de manifestar de manera tàcita mitjançant la conjunció, que
podia ésser "re et verbis", "re tantum" o "verbis tantum" (si bé aquesta darrera forma no estava
acceptada de manera unànime); i en funció del tipus de conjunció es distingia entre "no
decreixement" (quan no es feien parts i existia una crida a la totalitat), i "acreixement", quan es
feien parts de manera implícita (conjunció "re et verbis") i en ocasions de manera expressa
(conjunció "verbis tantum"). Però en tot cas, la voluntat del testador favorable a l'acreixement
(o al "no decreixement") havia d'ésser tàcita, ja que si era expressa s'estava en realitat davant
d'una substitució vulgar.
En canvi, el Codi de Successions ja no distingeix entre acreixement i no decreixement,
i admet que la voluntat del testador favorable a l'acreixement pugui ser expressa (art. 39.2.pr.
CS). Per això, la diferència entre el dret d'acréixer i la substitució vulgar recíproca es troba no
en si la voluntat és tàcita o expressa, respectivament, sinó en la crida solidària a l'únic objecte
pròpia del dret d'acréixer, i la crida a objectes diferents en la substitució vulgar recíproca. El Codi
de Successions ha prescindit "formalment" de la teoria de les conjuncions, però el seu règim
encara es pot encabir dins la tripartido clàssica, si bé amb algunes variacions. I aquest règim
legal respecte a quan hi ha crida conjunta queda "subordinat" a la voluntat expressa del testador:
es reconeix la "subsidiarietat" de la teoria de les conjuncions.
Abans d'entrar en l'anàlisi de la qüestió, cal fer una sèrie de matisacions:
1.- Es farà referència, sobretot en la part històrica, al règim de la conjunció tant entre hereus com
entre legataris, donat que, en moltes ocasions, ha estat respecte als llegats quan s'ha exposat amb
més detall el concepte, classes i efectes de la conjunció. La raó és que entre els hereus
testamentaris també existia acreixement entre hereus disjunts i, en ocasions, els autors parlaven
d'acreixement entre hereus sense aclarir si el fonament era la conjunció o el principi "nemo pro
parte". L'existència de conjunció només implicava que els conjunts amb el cridat que no havia
arribat a ésser hereu i deixava vacant la seva porció fossin preferits a la resta d'hereus
testamentaris. En canvi, en els llegats, si no hi havia conjunció no hi havia acreixement.
2.-1, tot i que sigui una matèria que pròpiament hauria d'anar al capítol relatiu a la dinàmica de
l'acreixement, en el present capítol també es tractarà la qüestió de la preferència entre conjunts,
donat que sempre s'ha exposat juntament amb el concepte i els efectes de les diferents classes de
conjunció.

stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalita dei beni, senza determinazione di partí o in partí uguali, anche
se determínate, qualora uno di essi nonpossa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri". No obstant,
com s'ha vist i com es tractarà més endavant, la redacció de l'art. 39.1 CS no ha aclarit del tot aquesta qüestió.
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1.. LA CONJUNCIÓ A LA TRADICIÓ JURÍDICA: LES DIFERENTS CLASSES DE
CONJUNCIÓ I ELS SEUS EFECTES EN RELACIÓ A L'ACREIXEMENT
En poques paraules, una conjunció significa un nexe entre els cridats, nexe o unió que
justifica l'acreixement entre ells. Des del Dret Romà s'ha distingit tres tipus de conjunció: la "re
tantum", la "verbis tantum", i la "re et verbis", segons el citat nexe estès constituït només per la
cosa, només per les paraules, o per la cosa i les paraules, respectivament. Com s'ha dit, a partir
dels pocs clars textos romans, s'han donat variades interpretacions sobre el significat i abast
d'aquestes conjuncions, sobretot en relació a l'anomenada "verbis tantum". Així, mentre la
conjunció "re tantum" significava la crida a la mateixa cosa en diferents disposicions i la "re et
verbis" la feta en una única disposició a idèntica cosa, la conjunció "verbis tantum" s'havia de
caracteritzar en principi per la identitat de la clàusula i per la crida a diferents parts d'una mateixa
cosa, donat que un requisit essencial de l'acreixement és la identitat de l'objecte. Acceptat de
manera pràcticament unànime que la institució per parts iguals constituïa una conjunció "verbis
tantum" que donava lloc a l'acreixement, els dubtes estaven respecte a d'altres fórmules, com
quan les parts eren desiguals o existien disposicions separades de parts de l'herència o llegat. La
idea general era que procedia l'acreixement quan les parts es feien intel·lectualment, però no quan
es podien distingir ocularment. A partir d'aquí era clar que quan les parts es podien identificar,
com per exemple quan es llegava una mateixa finca fins a la línia d'arbres a una persona, i la resta
a una altra persona, no hi havia acreixement, a causa de la diversitat d'objecte. Però si no existia
aquesta distinció física, sinó que simplement es deia, per exemple, "Deixo la meitat de la cosa
a A, i l'altra meitat a B", la qüestió no estava tan clara, ja que es podria entendre que tot i la no
identificació física, els objectes eren diferents.
En aquest apartat s'analitzarà l'evolució que, a partir dels textos romans, ha experimentat
el règim de la conjunció, atenent bàsicament a les interpretacions d'aquells textos fetes per la
doctrina clàssica.
1.1.- La "coniunctio" en el Dret Romà: l'evolució del seu règim segons l'opinió dels
romanistes moderns
El Dret Romà no tractava d'establir regles generals, sinó que solament volia donar
solucions a casos concrets. És per això que, en matèria d'acreixement, els juristes romans intentaven resoldre els diferents problemes que podien sorgir buscant en cada cas si hi havia una
voluntat del testador determinant d'una crida de tots els cridats a un únic i mateix objecte. Si
existia aquesta voluntat, es podia produir l'acreixement. Per tant, l'acreixement s'inferia de la
cr
ida conjunta237, és a dir, d'allò que els romans nomenaven "coniungere", "coniunctio instituere"
°> de manera més comuna, "coniunctio". L'acreixement no tenia lloc en favor de tots els hereus
0
tots els legataris, sinó només en favor dels cridats conjuntament amb l'hereu o el legatari.
puesta crida conjunta semblava implicar que a cadascun d'aquells se li donava tota l'herència

^Uan IGLESIAS SANTOS, "La herencia en el Derecho Romano y en el Derecho Moderno", Anales de la
ernia Matritense del Notariado, T. 6, Madrid, 1952, pàg. 65.
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o tot el llegat238, però a causa de la concurrència calia fer parts. Així ho expressava CELS a
D.32.80 : "Coniunctim heredes instituí, aut coniunctim legan hoc est: totam hereditatem, et tota
legata singulis data esse, partes autem concursu fieri". Per tant, es distingia clarament entre la
crida al tot ("totam", "tota") feta a cadascun ("singulis"}, i les parts, que no resultaven de la crida
sinó de la concurrència ("concursu").
El problema era determinar quan existia la "coniunctio". En els textos romans trobem
nombrosos fragments en què, d'acord amb la presumible voluntat del testador, s'indicava quan
hi havia crida conjunta i per tant es podia produir l'acreixement. No obstant, un intent de
sistematització únicament va aparèixer en dos coneguts fragments de PAU del Digest comentant
les Lleis lulia i Papia Popaea (D.32.1.89 i D.50.16.142.pr.), en els quals s'apuntava la clàssica
tripartició entre coniunctio "re et verbis", "re tantum" i "verbis tantum", que tant de ressò havia
de tenir en la doctrina clàssica i moderna, fins al punt que totes les construccions clàssiques de
la teoria de les conjuncions es van fer sobre aquesta tripartició. El curiós era que, com veurem,
la Llei que contenia l'esmentada tripartició no es referia a l'acreixement pròpiament dit, sinó al
"ius caduca vindicandi", és a dir, al dret que tenien els hereus i els legataris que tinguessin fills
de fer seva la porció "caduca", és a dir, la porció vacant que no era adquirida per acreixement pels
descendents o parents dins el tercer grau instituïts en testament. La conjunció "re et verbis" tenia
lloc quan vàries persones eren cridades a la mateixa porció en la mateixa disposició239. La "re per
se" -"re tantum" per als intèrprets-, es produïa en la crida a la mateixa porció en frases diferents,
mentre que la "verbis tantum'1 suposava que en una mateixa clàusula vàries persones eren
cridades a diferents porcions. En les dues primeres existia solidaritat i, per tant, era clara la
procedència de l'acreixement. Més discutible era, en canvi, que l'acreixement tingués lloc en la
conjunció "verbis tantum" a conseqüència de la falta de crida a la totalitat. Però en tot cas, com
s'ha dit, no s'al·ludia a aquesta distinció en cap font clàssica romana. Afirma VACCARO
DELOGU240 que dels trenta i tants fragments justinianeus i prejustinianeus referits a la teoria de
la "coniunctio", en només un d'ells apareixia la terminologia de l'esmentada tripartició241. I
examinant aquestes fonts es veu com no se segueix la rígida regla de PAU, sinó que es donen
diferents solucions segons els cas concret de què es tracti.
Abans d'entrar en l'estudi d'aquestes disposicions cal repetir que les conjuncions no
significaven un requisit perquè tingués lloc l'acreixement entre els cohereus -ja que aquest, en
virtut del principi "nemo pro parte", es produïa necessàriament encara que els hereus no
haguessin estat cridats conjuntament-, sinó que únicament determinaven una preferència respecte
238

Tal com assenyalava ULPIÀ a Comentaris a Sabino, Llibre XXI, Digpst 30.34. pr., els coniuncti tenien la
representació d'una sola persona : "uniuspersonas potestatefunguntur".
239

1 s'entenia, d'acord amb D. 50.16.142) que hi havia unitat de disposició quan les persones estaven unides per
les partícules "et", "que", "cum", o fins i tot, sense aquestes paraules ("si hos artículos detrahas").
240

Rosario VACCARO DELOGU, L'acer escimento nel diritto ereditario romano, Dott. A, Giuffré, Editore,
Milano, 1941, pàg. 57.
241

Al Digest 7.4.3.1, en relació a l'usdefruit, que parlava de "verbíf" i "fe" "coniunctos": "Haec aittem repeiitio,
quae fit post amissum capitis minutione usumfructum, quaeritur, an et ius accrescendi secum salvum habeat; utputa
Titio et Maevio ususfructus legatus est, et si Titius capite minutus esset, eidem usumfructum legavit; quaesitum est, si
Tiiiiis ex repetitione usumfructum haberet, an inter eos his accrescendi salvum esset? Et Papinianus libro séptimo
décimo Quaestionum scribit, salvum esse, perinde ac si alius esset Titio in usufructu substitutus; hos enim, tametsi non
verbis, re tamen coniunctos videri".
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a la resta d'hereus no conjunts. I, a la vegada, també establien una preferencia entre les diferents
classes de conjunts.
1.1.1.- El règim clàssic
Es partirà, a efectes expositius, de la tripartició de PAU, si be aquesta classificació no va
recollir-se de manera formal, com s'ha dit, sinó que va aparèixer posteriorment.
1.1.1.1-- L'acreixement tenia Hoc entre els cridats a una mateixa cosa en una única frase
El supòsit més clar en què tenia lloc l'acreixement era quan en una mateixa frase es
nomenaven varis hereus (o varis legataris a una mateixa cosa). En aquest cas existia una
"coniunctio" que produïa acreixement. Calia no obstant, segons assenyala VOCI242, la
concurrència de dues condicions:
la. Que no s'hagués atribuït a cap dels hereus cridats a una mateixa herència o porció d'ella cap
quota personal, és a dir, que no s'hagués fet cap especificació de com s'havia de procedir a la
repartició.
2a. Que la crida a la mateixa quota fos directa243, és a dir, que no es tractés d'una simple remissió
tàcita, d'una crida sense assignació de parts. No hi hauria acreixement quan els cridats ho fossin
no a tota l'herència o a una quota d'ella, sinó "sine parte institiuntur". Així, per exemple, quan es
cridava a un hereu en la meitat de l'herència i per altra banda s'instituïen hereus dues altres
persones "sine parte scripsit", morta una d'aquestes dues, l'altra no tenia un dret preferent
d'acreixement, sinó que només adquiria la porció vacant juntament amb l'altre hereu instituït en
la meitat de l'herència, i sobre la base del principi "nemo pro parte", d'acord amb Digest
28.5.17.1244.

1.1.1.2.- La qüestió de si procedia l'acreixement en cas de crida a una mateixa cosa o quota
en diferents clàusules
La procedència de l'acreixement quan la crida a la mateixa cosa es feia en diferents
clàusules es desprenia de diverses cites de les fonts romanes. Malgrat que la crida es produïa en
diferents disposicions, era evident que cadascuna d'aquestes es referia a la totalitat de l'herència,
de la quota, o de la cosa atribuïda, per la qual cosa era lògica l'admissió de l'acreixement. Així
es desprenia de D. 28.5.15.pr245. Es plantejava el supòsit que el testador hagués instituït hereus
242

Pasquale VOCI, Dirito ereditario romano, vol. primo, Milano, Dott. A Giuffré Editare, 1967, pàg. 699.

243

La crida podia fer-se tant a la totalitat de l'herència com a una quota d'ella : "Els meus hereus són A i B",
Institueixo hereus a A i a B en la meitat de la meva herència". Pel que fa al cas de designació global unitària de vàries
persones -"els meus tres germans", per exemple-, també s'entenia que hi havia conjunció. Sobre aquesta qüestió tornarem
en un altre apartat.

0

"Unde ídem tractat, si duos ex undecim, duos sine parte scripsit, max units ex his, giti sine parte fiïertmt,
Pudiave>ït, utrum omnibus semuncia, an ad solum sine parte scriptum pertineat; et variat. Sed Servius omnibus
ait; quam sententiam veriorem puto, nam quantum adius accrescendi, non sunt coniuncti, qui sine parte
r; quodet Celsus libro sextodecimo Digestonimprobat".

e

,

"lulianus quoque libro trigésimo referí, si quis ita heredem scripserit: "Titius ex parte dimidia heres esto,
Parte dimidia; ex qua parte Seium instituí, ex eadem parte Sempronius heres esto", dubitari posse, utrum in
s
semisses dividere voluit hereditatem, an vero in uniim semissem Seium et Sempronium coniungere. Quod est verins,
lls ex
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a Tici en la meitat, i a Sei en l'altra meitat, i en una altra frase instituía hereu a Semproni en la
mateixa part que a Sei. Sorgia la qüestió de si Sei i Sernproni, tot i haver estat instituïts en
clàusules diferents, eren conjunts. ULPIÀ contestava afirmativament, de manera que, si Tici
premoria, a cadascun els corresponia la meitat de l'herència246.
1.1.1.3.- L'acreixement entre els cridats en una mateixa clàusula a diferents coses
Finalment, quan la crida es feia en una mateixa clàusula a diferents coses, tot i que existia
una unitat de disposició -la mateixa clàusula-, el fet que es cridés a objectes o porcions diferents,
o a parts alíquotes, feia que generalment s'exclogués l'acreixement. Així opinen la majoria de
romanistes moderns247, els quals es basen sobretot en Digest 28.5.66. En aquest fragment
POMPONI analitzava el supòsit en què Tici estava instituït hereu en la totalitat de l'herència, i
Cai i Maevi eren instituïts hereus "ex aequis partibus". POMPONI declarava que si Cai o Maevi
no arribaven a ésser hereus, la seva porció no acreixia només al cohereu conjunt per la partícula
"et", sinó a tots els cohereus, per la qual cosa es deduïa que la síl·laba "et" no produïa
acreixement, ja que tot i ser una conjunció es considerava que no hi havia designació conjunta,
sinó que el que es feia era designar els hereus més breument248. Per tant, la simple unió formal
de vàries persones (conjunció "verbis") no tenia cap valor quan se les cridava a coses diferents.
Un altre text que semblava avalar la posició negativa era D. 7.2.1 .pr., en el que s'establia
que sempre que s'hagués llegat un usdefruit, els usufructuaris tenien dret d'acréixer si aquest
usdefruit s'havia atribuït conjuntament ("coniunctim"), però si separadament s'hagués deixat a
cadascun l'usdefruit de part de la cosa, indubtablement cessava el dret d'acréixer. És a dir, si les
parts estaven determinades "ab initio", de manera que se'n donava una part a cadascun
("unicuique") i les parts no es feien a conseqüència del concurs, no hi havia conjunció real i per
tant no tenia lloc l'acreixement249.1, en la mateixa línia, a D.7.2.11 es deia que quan es llegava
a dues persones separadament l'usdefruit d'una cosa en porcions iguals, es tractava d'usufructuaris
separats i no existia entre ells el dret d'acréixer250.
1.1.2.- La legislació caducaria. L'aparició de la distinció entre les conjuncions "re et
verbis", "re tantum" i "verbis tantum"
El Dret d'acréixer en la successió testamentària va patir una important alteració arran de
la promulgació de les lleis lulia (any 4) i Papia Poppaea (any 9). D'acord amb aquestes lleis,
dictades amb finalitats demogràfiques, l'acreixement no es produïa en favor de tots els cohereus,
et ideo coniunctim hos videri institutos; sicfiet, ut Titius semissem, hi duo quadrantesferant''.
246

VOCI, Ob. cit., pàg. 699 i s.

247

Vegeu per tots VACCARU, Ob. cit. pàg. 66 i s.

,

248

"Si ita quis heredis instituerit: «Titius heres esto, Caius et Maevius aequis ex partibus heredes sunto»;
quamvis «et» syllaba coniunctionem faciat, si quis tamen ex his decedat, non alteri soli pars accrescit, sed et omnibus
coheredibiispro hereditariisportionibus, quia non tam conhmxisse quam celerius dixisse videatur".
249

D.7.2.1,pr. : "Quoties ususfructus legatus est, ita inter fructuarios est ius accrescendi, si coniunctim sit
usufructúa relictus, ceterum si separatim unicuique partís rei ususfructus sit relictus, sine dubio ius accrescendi cessat".
250

D. 7.2.11 : "Quum singulis ab heredibus singláis eiusdem reifructus legatur, fructuarii separati videnW
non minus, quan si aequis portionibus duobiis eiusdem reifructus legatus fuisset; undeflt, ut inter eos ius accrescendi
non sit".
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sinó que la porció vacant només era adquirida pels descendents o parents dins del tercer grau
instituïts en testament. A manca d'aquests, aquella quota vacant era considerada "caduca", i per
"ius caduca vindicandi" passava a incrementar la porció dels hereus o legataris, per aquest ordre,
que tinguessin fills251. Si aquests faltaven, la porció vacant anava al Fisc, a partir de
CARACALLA. Les lleis caducaries van ser parcialment abolides per CARACALLA i per
CONSTANTÍ, fins que finalment es van derogar totalment,per JUSTINIÀ amb la Constitució
"De caducis tollendis"252, que va conservar solament el dret exclusiu del Fisc per al cas de
caducitat derivada de la indignitat i va restablir la legislació anterior a AUGUST253.
És de dos fragments de PAU del Digest (D.50.16.142 i D.32.89) comentant aquesta llei
d'on sorgeix, com hem dit, la distinció entre conjunció "re et verbis", "re tantum" i "verbis
tantum". Cal tenir en compte, no obstant, que, d'acord amb l'àmbit d'aplicació de les lleis lulia
i Papia Poppaea, s'entén que aquells fragments es refereixen al "ius caduca vindicandi", i no a
l'acreixement254. I, assenyala ROBBE255, no tan sols perquè aquesta teoria es formulava
comentant l'esmentada Llei, sinó també perquè la "coniunctio verbis tantum" no tenia cap valor
als efectes de l'acreixement. D'acord amb aquests fragments, com veurem, l'atribució de la quota
vacant resultarà establerta "a priori" segons la forma de la vocació, prevalent aquesta forma sobre
qualsevol altra raó.
Aquests dos fragments plantegen una sèrie de dificultats interpretatives que ha motivat
que la moderna doctrina romanística (i anteriorment els autors del "ius commune") s'hagi ocupat
abastament d'ells. Nosaltres ens limitarem a assenyalar el seu contingut, i a fer una sèrie de
precisions.
El D. 50.16. 142 comença dient que hi han tres classes de coniunctio : la "re et verbis",
"re tantum" (o "re per se") i "verbis tantum": "Triplici modo coniunctio intelligitur : aut enim
re per se coniunctio contingit, aut «re et verbis», aut «verbis» tantum". Seguidament s'enumeren
una sèrie d'exemples de la "re et verbis": "Nec dubium est, quin coniuncti sint, quos et nominum,
et rei complexus iungit, veluti: «Titius et Maevius ex parte dimidia heredes sunto», vel ita :
«Titius Maeviusque heredes sunto», vel: «Titius cum Maevio ex parte dimidia heredes sunto».
Videamus autem, ne, etiamsi hos artículos detrahas: «et, que, cum», interdum tamen coniunctos
accipi oporteat, veluti: «Lucius Titius, Publius Maevius ex parte dimidia heredes sunto «, vel ita
«Publius Maevius, Lucius Titius heredes sunto; Sempronius ex parte dimidia her es esto», ut
Titius et Maevius veniant in paríem dimidiam, et re et verbis coniuncti videantur". I la tercera
part es refereix als coniuncti "re tantum", és a dir, als hereus cridats en la mateixa quota en vàries
disposicions : "«Lucius Titius ex parte dimidia heres esto; Seius ex parte, qua Licium Titium
heredem institut, heres esto; Sempronius ex parte dimidia heres esto»; lulianus, dubitari posse,
tres semisses facti sint, an Titius in eundem semissem cum Caio Seio institutus sit; sed eo quod
quoque ex par te dimidia scriptus est, verosimilius esse, in eundem semissem duos
251
252
253

, i,

"Heredes paires" i "legatarii patres", respectivament.
Constitució única, Còdex, 6, 51.
PALMIER!, "II diritto di accrescimento nelle donazioni" cit, pàg. 4.

.
^n aquest sentit, VACCARO DELOGU, Ob. cit,, pàg. 60 i s., que afirma que la tripartido limitada només
reixernent semblaria als romans un buit i inútil joc de paraules, sense cap significat.
235

ROBBE, Ob. cit., pàg. 351.
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coactos, et coniunctim heredes scriptos esse".
El segon fragment (el D. 32.89) es refereix als legataris i conté un exemple de conjunció
"verbis tantum" : "Re coniuncti videntur, non etiam verbis, quum duobus separatim eadem res
legatur; ítem verbis, non etiam re : «Titio et Seio fundum aequis partibus do lego», quonian
semper paríem habent legatarii. Praefertur igitur omnímodo ceteris, qui et re, et verbis
coniunctus est; quodsi re tantum coniunctus est;; quodsi re tantum coniunctus sit, constat, non
esse potiorem; si ver o verbis quidem coniunctis sit, re autem non, quaestionis est, an coniunctus
potior sit. Et magis est, ut et ipse praeferatur". El precepte estableix per tant la preferència dels
conjunts "re et verbis" sobre els altres.
Una primera dificultat que es planteja és la relació entre tots dos fragments. Mentre el D.
50.16.142 parla de conjunció entre els cohereus, el D. 32.89 es refereix als col·legataris. El
primer fragment, després d'assenyalar les tres modalitats de conjunció, posa exemples tant de la
"re et verbis" com de la "re tantum", produint-se en tots dos casos l'acreixement. En canvi, no s'hi
troba cap exemple de conjunció "verbis tantum", que sí es conté al D.32.89. Pot semblar, per tant,
que aquest últim text és una continuació de l'anterior. No obstant, dos fets fan dubtar d'aquesta
afirmació. El primer, com s'ha dit, que mentre D.50.16.142 parla de cohereus, el D.32.89 tracta
dels col·legataris256. I, segonament, que mentre del D. 50.16. 142 es desprèn l'admissió de
l'acreixement tant entre els coniuncti "re et verbis" com en els "re tantum", en el 89 sembla que
es negui l'acreixement a aquests últims257.
Una segona dificultat és la de determinar en quins casos, és a dir, quines conjuncions
donen lloc a l'acreixement. I, en aquest punt, la doctrina romanística ha donat les més variades
solucions. Així, mentre alguns com VACCARO DELOGU entenen que es produeix l'acreixement en els tres tipus de conjuncions, FERRIN!258 creu que només correspon als "re et verbis".
BONFANTE259, en canvi, diu que només té lloc entre els "re et verbis" i els "re tantum", i
RUGGIERI260 entén que l'acreixement depèn de la conjunció verbal, sigui simplement verbal o
"re et verbis". I, si s'admet que l'acreixement té lloc en la conjunció "verbis tantum", una altra
dificultat és determinar la preferència envers la "re tantum".
1.1.3.- El règim de JUSTINIÀ
La legislació caducaria era, com s'ha dit, de caràcter excepcional, i va ser formalment
derogada per JUSTINIÀ en la Constitució "De caducis tollendi" que, per altra banda, va introduir
noves normes en matèria d'acreixement, distingint entre la institució d'hereu i el llegat. A la
institució d'hereu es referia el Còdex 6,51,1,10, que distingia entre els "coniuncti" i els
"disiuncti". Els primers acreixien entre ells amb preferència a la resta. Efectivament, s'afirmava
256

No obstant, diu ROBBE (Ob. cit, pàg. 356 i 357), que el fet que en un fragment es parli d'hereus i en un
altre de legataris no ens pot fer dubtar de l'afirmació que un sigui continuació de l'altre, ja que "és plaussible t
comprensible que el jurista, en el mateix comentari a les Lleis lulia i Pappia, hagués tractat en un punt de la conjunció
entre els cohereus i en un altre de la conjunció entre els col·legataris, i la superficial distància que apareix entre els dos
textos deriva del llarc tall produït fins a la Compilació de Justinià".
257

VACCARO DELOGU, Ob. cit, pàg. 58 i s.

258

Legati, 648.

259

Corso VI, Le successioni, pàg. 266 i s.

260

Del diritto di accrescere fra coeredi e collegatari, pàg. 88.
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e si tots

els cohereus van ser instituïts conjuntament, o tots disjuntivamènt, tant en un cas com
en altre es tenia dret d'acréixer, en virtut del principi "nemo pro parte" (§a,b). Però si concorrien
conjunts i disjunts (§c), si faltava algun dels conjunts la seva part acreixia amb preferència per
als conjunts, mentre que si el que premoria era algun dels disjunts, acreixia a tots (§d)26!. La
varietat de solucions es justificava dient que "Hoc ita tam varié, quia coniuncti quidem propter
unitütem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt, et paríem coniunctorum sibi heredum
quasi suam praeoccupant, disiuncti vero ap ipso testatoris sermone apertissime sunt discreti, et
suum quidem habent, alieñum autem non soli appelunt, sed cum omnibus coheredibus suis
accipiunt", és a dir, perquè els conjunts formen un sol cos de manera que tenen una crida a la
totalitat, i la part dels conjunts amb ells ja la tenien anterioment (no decreixement), mentre que
els disjunts van ser claríssimament separats per les mateixes paraules del testador. I, pel que fa
als llegats, regulats al paràgraf següent (Còdex 6.51.1.11), l'acreixement tenia lloc tant respecte
als "coniuncti" com respecte als "disiuncti". Ara bé, els efectes eren similars respecte a l'herència,
el que canviava era la terminologia. Els col·legataris "re tantum" s'anomenaven "disiuncti", i
l'acreixement no es produïa per la conjunció, sinó pel fet que s'entenia que cadascun dels
"disiuncti" havia estat cridat a la totalitat: "Sin vero non omnes legatarii, quibus separatim res
relicta sit, in eius acquisitionem concurrant, sed unus forte earn accipiat, haec solida eius sit,
quia sermo testatoris omnibus prima facie solidum assignaré videtur, aliis supervenientibus
partes a prior e abstrahendibus, ut ex aliorum quidem concursu prioris legatum minuatur".
En tot cas, veiem com la rígida tripartició de PAU no torna a aparèixer.

1.2.- La "coniunctio" segons els juristes europeus del "ius commune", i l'evolució del seu
règim fins a la Codificació
Com s'ha afirmat, la tripartició de PAU va tenir molt poca importància en el Dret Romà,
aplicant-se únicament al "ius caduca vindicandi". No obstant, en el "ius commune" la
"coniunctio" va representar un element essencial, tant pel que feia a la construcció dogmàtica
de l'acreixement com respecte a la seva aplicació pràctica. I els autors clàssics -que varen ser els
que realment construïren la teoria de les conjuncions- van donar variades interpretacions sobre
cadascuna de les classes de conjunció, si bé, sobretot respecte a la conjunció "verbis tantum", la
seva exposició no era ni coincident, ni en molts casos del tot aclaridora. I, com es veurà, no es
pot parlar d'opinions pròpies d'una determinada època o escola, sinó que la doctrina és divergent
dintre dels membres de cada escola.
S'exposaran tot seguit les opinions d'alguns autors clàssics, posant especial èmfasi en
obra de BELLONUS i en l'aquells autors que més influïren en la doctrina catalana dels segles
MX i XX.

.- Referència a l'època medieval
Distingirem entre l'exposicició dels glossadors i la dels comentaristes.

Aquesta idea ja es trobava a D, 28.5.63.
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1.2.1.1.-L'opinió d1 ACCURSI
Entre els glossadors, ACCURSI, a la seva Glossa a la Lex Re Coniuncti (D.32.1.89)262,
enumerava les classes de conjunció i les definia de la següent manera. La conjunció s'anomenava
"re tantum" quan a dues persones es llegava la mateixa cosa de manera separada, com si es
digués "Llego a Tici la finca de Sei; a Cai li llego la mateixa finca"; la conjunció "verbis tantum"
tenia lloc quan la finca es llegava per parts iguals "Llego a Tici i a Cai la finca de Sei per parts
iguals"; i la conjunció era "re et verbis" quan, llegant-se una finca a vàries persones, no s'afegia
l'expressió per parts iguals. L'atribució inicial separada de porcions de la cosa, com si es digués
"Llego a Ticio la meitat de la finca de la Seio, i a Caio l'altra meitat", no constituïa conjunció
""verbis"..
ACCURSI admetia l'acreixement en les tres classes de conjunció, afirmant, en base a
D.32.89, la preferència dels "re et verbis" sobre els "re tantum" i els "verbis tantum"263.
1.2.1.2.- La doctrina dels comentaristes
En relació als comentaristes, existia acord en el concepte de conjunció "re tantum" i "re
et verbis", així com en el fet que entre ells tenia lloc el dret de no decréixer. D'acord amb
l'exposició de PAULUS CASTRENSIS264, es deien conjunts "re tantum" "...si legatur duobus
eadem res in diversis orationibus puta lego «Titio fundum Semproninum», postea dico «&
eundemfundum lego Sempronio».... "Entre ells operava el dret de no decréixer, donat que estaven
cridats a la totalitat de la cosa i les parts es feien pel concurs: "Et inter istos non dicitur esse ius
accrescendi, sed ius non decrescendi, quia cuilibetfuit legata res tota, licet concursufaciunt sibi
partes: si ergo deficiat legatum in personara unius, alter nihil dicitur lucran ex persona illius,

262

ACCURSIUS, (1182-1259/63), Pandectarum, sev Digesionim iuris civilis, Tomus secundus, Venetiis, Apud
Nicolaum Bevilaqua, 1569, pàg. 725 (glossa a la Lex Re Coniuncti). Sobre l'obra d'ACCURSI en relació a les
conjuncions, vegeu Giuseppe ERMINI, "Note sui diritto di accrescimento ereditario secondo la Glossa d'Accursio al
Corpus Iuris", a Studi in onore di Enrico Besta, I, Dott. A. Giuffrè, Editore, Milano, 1937, pàg. 377 i s., i especialment,
en relació a l'acreixement en la conjunció "verbis tantum", les pàg. 381 a 385.
263

Deia ACCURSI (Ob. i loc. cit.) que "Si ergo decedat legatarius unus, qui habet coniunctum in legato re &
verbis: & coniunctum verbis tantum, & coniunctum re tantum, vel etiam repudiet suam paríem legati, praeferit in portem
illius legatarium mortui, vel repudiantis suam paríem, vel alio modo amittentis, caeteris ómnibus Ule, qui coniunctus
est re & verbis, id est, praeferíur Ull, qui est coniunctus re tantum cum illo qui iamissií suam paríem, & illi qui est
coniunctus verbis tantum, & omni aliï personae. Et ponas ita exemplum. Lego Titio & Seiofundum Titianum, Certè Titius
& Seius sunt coniuncti re & verbis, ut dictum est, postea ita dixi; lego praedicttim fundum Titianum Caio. Certè hic
Carns coniunctis est praedictis Titio & Seio re & non verbis. Postea ita dixi: Titio praedicto, & Sempronio lego pro
partes aequiis dictum fundum Titianum. Certè Titius praedictus & Sempronius sunt coniuncti in dicto fundo verbis, &
non re; me testatore postea mortuo decessit Titius praedictus legatarius ante quam haberet suam paríem dicti fundi,
id est, quartam: veí repudiavit dictus Titius dictam suam paríem, vel alio modo amisit. Certè suam paríem praedictam
debet Seius habere, qui erat ei coniunctus in legato re & verbis, ut dictunfest $ non debet de ea aliquid habere Caius,
qui erat coniunctus re tantum, ut dictum est: nec Sempronius, qui erat ei coniunctis verbis tantum, ut dictum est. Nec
aliquis alms debet habere aliquid in dicta parte Titii, nisi dictus Seius. Hoc ibi, quodsi re tantum & c. ubi dicitur".
264

PAULUS CASTRENSIS (1360/62-1441), In secundam Codicis Paríem Patavinepraelectiones, d. Francisci
Curtii Illustrissimi lurisconsul. multorumque Docto, qui in id hactenus incubuerunt annotationi, Lugduni,1533, comentari
a la Llei "His ita defmitis", núm. 1 a 3, fol. 121,
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sed iure suo totwnfundwn retinet"265. Els conjunts "re et verbis" eren aquells que eren cridats en
idèntica oració a la mateixa cosa sense assignació de parts, i, com hem dit, també tenia lloc entre
ells el dret de no decréixer266.
Respecte als conjunts "verbis tantum", existia coincidència en admetre el dret d'acréixer
entre ells, però no en relació al seu concepte. PAULUS CASTRENSIS adoptava una posició
restrictiva, limitant el concepte de conjunts "verbis tantum" als instituïts per parts iguals267;
BALDUS considerava conjunts "verbis tantum" els cridats a porcions intel·lectuals de la cosa,
sense restringir el seu concepte a la utilització de la fórmula "ex aequis portionibus"268; i
BARTOLUS i IASON À MAYNO estenien també la conjunció "verbis tantum" als casos de
disjunció total en la cosa, com quan es llegaven diferents coses singulars, o parts físicament
separades de la mateixa cosa. No obstant, als efectes pràctics la posició de BARTOLUS i IASON
À MAYNO s'equiparava a la de BALDUS, ja que únicament admetien el dret d'acréixer entre
conjunts "verbis tantum" quan les parts separades eren intel·lectuals, i no entre els totalment
disjunts en la cosa269.

265

En el mateix sentit IASON À MAYNO (1435-1519), In Secundam Infortiatiparíem commentaria, Augustae
Taurinorum, Apud haeredes Nicolai Bevilaquae, 1576, al seu comentari a la Lex Re Coniuncti, núm. 102 (fol. 162), deia
que "Inter coniïmctos re tantum inproprietate habetproprie locum ius non decrescendi: & sic habet totum iure suo".
166

PAULUS CASTRENSIS (Ob. i loc. cit.) deia que "Tertio dicitur coniunctio re & verbis: & si in eadem
oratione relinquatur duobusfundus sine Ule verbis aequis portionibus. Nam cuilibet videtur in totum legatus de virtuíe
verborum, postquam testator portiones non distribuit. & Inter istos similiter non habet locum ius accrescendi, sed ius
non decrescendi". En el mateix sentit IASON À MAYNO afirmava que "Coniuncti re & verbis dicuntur, quando in
eadem orationeplures copulanturpartibus non assignatur" (Ob. i loc. cit., núm. 12, fol. 157), i que "his non decrescendi
habet locum inter coniunctos re et verbis simul" (Ob. i loc. cit., núm. 106, fol. 162).
267

Deia PAULUS CASTRENSIS (Ob. i loc. cit.) que "Triplex est coniunctio:...verbalis tantum; ut si dico «lego
fundían Titio & Sempronio aequis portionibus». Nam ex eo quoduna & eadem orationem lego ambobus, dicuntur verbis
coniuncti: quiaportiones sunt relictae & partió relicta uni non est alteri relicta. & inter istos dicitur habere locum ius
accrescendi, si partió unius deficiat vel repudiations, vel marte: quia moritiir ante diem legati cedentem: & coniunctus
dicitur habereportionem illius, & sic dicitur earn lucran ab illo..."
268

BALDUS UBALDI (1319/27-1400), In primam Digestí Veteris Partem Commentaria, Venetiis, Apud
luntas, 1586, fol. 305, glossa a la Lex Quotiens: "Verbis coniuncti sunt lili, qui coniunguntur mediante copula, vel quasi,
& ubi est copula, partes fiunt ab initio, quia intellectualiter, & tacitè ur cuilibet relicta partió, sed ubi non est copula,
ibi concursu tantum. Et nota, anpluralitas orationum excludit copulam quae verbis, quia non est idem sermó, sed plures
per se stantes & divisi".
269

BARTOLUS À SAXOFERRATO (1313/14-1357), In Secundam Infortiati Partem Commentaria, Apud
Nicolaum Bevilaquam, Augustae Taurinarum, 1574, comentan a la Lex Re Coniuncti (D.32.89), fol. 62 i 63, tractava
«el concepte i efectes de la conjunció "verbis tantum", afirmant que "Secundo quaero, numquid inter coniunctis verbis
tanliitn, sit ius accrescendi. Et breviter dico, aut sunt coniuncti verbis, sed in re est omnino disiunctio, ut «Titio, &
Maevio, lego singulis singulos servos», & non habet locum ius accrescendi,.quibus. vel lego Titio & Seiofundum, factis
portionibus pro diviso: tune. n. quaelibet pars divisa est, & separatus fundus...et tune non habet locum ius
acci
'escendi...AHudexemplum...auí in re non est omnino disiunctio, ut legofundum aequis portionibus pro indiviso: &
W<iapartes tune nonpossunt ad oculum ostendimus...habet locum ius accrescendi, ut hie in tota materia". Per tant, de
Mirmació segons la qual quan s'havia fet la divisió física de la cosa no tenia lloc el dret d'acréixer, es desprenia "a sensu
contrario" que si la divisió era ideal, existia una conjunció "verbis tantum" idònia per donar lloc a l'acreixement. Així
ones, BARTOLUS, considerava conjunts verbals els que eren disjunts en la cosa, però només tenia lloc l'acreixement
cntre e s
" quan la crida es feia a parts intel·lectuals de la mateixa cosa.
En el mateix sentit, IASON À MAYNO (Ob. i loc. cit., núm. 103, fol. 162), deia que "Quando in coniunctis
roisesset omnímoda disiunctio rerum: tune coniunctio verbalis non operatur ius accrescendi: puta si «Titio & Maevio
go singulis singulos ser-vos»... vel quando essent assignataepartes taliter divisae & separatae, quodpossunt visibiliter
oculum demonstran: puta «Titio & Maevio lego talem fundum, Titio aparte superiori usq; ad talem locum, vel
"' a" talem arborem: abinde Maevio»...Secus si partes solum intellectualiter demonstrarentur: puta «Titio & Maevio
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I pel que fa a la preferència entre conjunts, s'admetia la preferència dels "re et verbis"
sobre els altres270, mentre que no existia cap prelació entre els conjunts "re tantum" i els "verbis
tantum111271

1.2.2.- L'època moderna
Es farà referència a l'opinió dels juristes XVI a XVIII, agrupats per escoles i exposant
detalladament i de manera separada l'opinió de BELLONUS, autor de la més important
monografia en relació al dret d'acréixer.
1.2.2.1.- L'escola culta francesa
Entre els juristes francesos de l'Escola Culta se seguia la "communis opinió" respecte al
concepte de les conjuncions "re et verbis i re tantum". Valgui l'exposició que feia
DUARENUS272, qui afirmava que "Triplici modo intelligi coniunctionum posse Julius Paulus
aïtt. 1. Triplici. de verb. signific. Re coniuncti. de leg 3. Quídam enim sunt coniuncti re tantum,
quibus eadem res legatur, vel eadem haereditas relinquitur, sed separatim ac diversis
orationibus, veluti, «Titiofundum Cornelianum lego», «Sempronio fundum Cornelianum lego»;
«Titius haeres esto», <<Sempronius haeres esto». Alii sunt re & verbis conjunct;, qui non solum
ad eandem rem vocantur, sed etiam coniunctim & eadem oratione vocantur: veluti, «Titio &
Sempronio fundum Cornelianum do, lego»; «Titius & Sempronius haeredes sunto» "
En canvi, no existia unanimitat a l'hora de precisar el concepte de la conjunció "verbis
tantum", ni tampoc respecte a si aquesta conjunció donava lloc al dret d'acréixer.
En relació al concepte de conjunció "verbis tantum", admès que el cas típic era la
institució en parts iguals, i que no es permetia la disjunció en la cosa sinó que s'exigia la seva
identitat, el dubte es plantejava respecte a si constituïa conjunció "verbis tantum" la crida a parts
ideals separades de la mateixa cosa. Mentre alguns autors con DONELLUS limitaven els
conjunts "verbis tantum" als instituïts en parts iguals i deien clarament que l'única diferència
entre els conjunts "re et verbis" i els "verbis tantum" era l'afegit "per parts iguals"273, altres com
DUARENUS, entenien que també quan es feien parts separades la conjunció era "verbis tantum",

lego fundum aequis portionibus»...tunc ista coniunctio verbalis bene habet effectum inris accrescendi.."
270

Deia IASON À MAYNO (Ob. i loc. cit, núm. 13, fol. 157) que "Cçniunctus re et verbis simulpraefertur
caeteris inportione deflcientis collegatam". En el mateix sentit, B ALDUS (Ob. i loc. cit.) havia afirmat que "Coniunctio
duplex praefertur uní tantum".
271

loannes MOLENSIS, In Primam Infortiati Paríem Commentaria, Venetiis, 1580, a la Glossa a D. 28,5,66,
Lex "Si ita quis", fol. 106., deia que "Coniunctus verbis tantum non praefertur coniuncto re tantum, nec e contra"
272

Franciscus DUARENUS, (1509-1599), Opera omnia, Volumen Quartum, Lucae, MDCCLXVIII(1768),
Typis Josephi Rocchi, llibre primer, cap. 6 (pàg. 98 i 99).
^
273 "yer})is tantum conjuncti sunt qui eadem quine oratione, et ad eandem haereditatem, aut rem vocanW
similiter, ut re et verbis conjuncti, sed additis his verbis, ex aequis partibus: hoc modo, Titius, et Maevius heredes sunto
ex aequis partibus: Titio et Seio fundum ilhim aequis partibus do lego" (Hugo DONELLUS, [1527-1591] Opera Omnia,
Commentarionim de iure civili, Tomus secundus, cum notis Osvaldi HILLIGERI, Florentiae, 1818,: lib. VII, cap. XIII,
núm.8, pàg. 512 i 513).
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