
gjs transmissaris, pel fet de ser-ho, s'entenen cridats de manera conjunta. Existeix una crida "re"
fa la mateixa cosa) i "ex lege", en el sentit que deriva de la Llei. Els transmissaris constitueixen
un "grup" dels al·ludits a l'art. 38.2 CS. En realitat, l'art. 29.2.fin CS no fa altra cosa que aplicar
la regla de l'art. 38.2 CS, en el sentit que els hereus del mateix grup tenen un dret d'acréixer
preferent entre ells, amb la particularitat que aquest grup no es crea pel testador sinó per la Llei.
Efectivament, tot i que el transmitent els hagués (als transmissaris) designat hereus "disjunta-
ment", la seva qualitat de transmissaris els dóna unitat i la Llei (art. 29.2.fin CS) estableix que
formen un "grup", amb independència de com haguessin estat cridats a l'herència del
transmetent.És a dir, tot i que els hereus del transmitent estiguessin cridats a parts separades de
la seva herència en diferents clàusules, i en conseqüència no procedís el dret d'acréixer entre ells
respecte a l'herència del transmitent (sinó en tot cas la incrementació), cal entendre que això no
importa respecte a l'herència del causant. En aquest cas desapareix el fonament voluntari de
l'acreixement764.

D'acord amb les regles generals, cadascun dels cotransmissaris està cridat a la totalitat de
l'herència no acceptada pel transmetent. Per tant, l'acceptació de cadascun d'ells no es pot referir
únicament a una part de l'herència del causant (la que li correspondria en virtut de la quota de
participació hipotètica), sinó que s'ha de referir a la totalitat, fent-se les parts a conseqüència del
concurs dels altres transmissaris765.1 les parts no seran necessàriament iguals, sinó que estaran
en funció de la quantia de la seva institució en l'herència del transmitent.

2.3.3.2.- La qüestió de la preferència entre cotransmissaris i l'hereu o el substitut vulgar del
cotransmissari que no ha acceptat l'herència del causant

Afirmada la preferència dels cotransmissaris sobre els cohereus del transmetent, cal
tractar la qüestió de si els cotransmissaris també tenen preferència respecte al substitut nomenat
pel transmitent i respecte als hereus del cotransmissari mort sense acceptar ni repudiar l'herència.
És a dir, si algun dels cotransmissaris (hereus del transmetent) premor a aquest tenint nomenat
un substitut vulgar, o el sobreviu però mor sense haver acceptat ni repudiat l'herència del
transmetent, es planteja la qüestió de si el dret del cotransmissari passarà al seu substitut o al seu

<nente de los demás, y con preferente derecho de acrecer entre ellos". El precepte va passar a l'art. 258.2.fin CDCC, i
d'aquí a l'art. 29.2 CS.

7H Tot i que l'art. 29.2 CS parli de "dret d'acréixer", assenyala GARCÍA GARCÍA ( Ob. cu., pàg. 229) que no es tracta
0 «n propi acreixement sinó d'una conseqüència de l'existència d'una "delación tínica y unitaria que tenía el transmitente,
V® exige una actuación de totalidad respecto a la aceptación de la herencia del primer causante, como si la hubiera
fynitado el propio transmitente". I afegeix GARCÍA GARCÍA (Ob. cit,, pàg. 229), que "Y como no existe un término
esPecífico para expresar esa adquisición por parte de los que aceptan de la parte de los que repudian, se utiliza la
^presión «derecho de acrecer», pero en sentido impropio".

No és que hagin d'actuar de manera conjunta, com exigeix el Code, sinó que poden fer-ho individualment, però
i cap cas no es podrà produir una vacant que doni lloc a l'acreixement, ja que l'acceptació individual de cadascun es

. re'x a la totalitat de l'herència del causant. En el Code no es permet que algun dels transmissaris accepti l'herència
1 a'tres la repudïin, sinó que, en base al fet que els transmissaris succeeixen l'hereu, i com que aquest no podia haver
,CCeptat parcialment l'herència, si tots no estan d'acord sobre l'acceptació o repudiació de l'herència del causant, se'ls
Wposa l'acceptació, si bé a benefici d'inventari. Diu l'article 782 que : "Si ces héritiers ne soní pas d'acordpour accepter

Pour répudier la succession, elle doit étre acceptée sous benefice d'inventaire ".
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hereu, d'acord amb el règim general, o si acreix en tot cas als cotransmissaris766.
a.) En relació a la qüestió de la preferència entre subtransmissari i cotransmissari, GARCÍA
GARCÍA assenyala que l'art. 29.2 CS únicament estableix el dret d'acréixer preferent entre
cotransmissaris per al cas de renúncia d'algun d'ells ("En cas d'ésser diversos els hereus que
accepten la segona herència, cadascun d'ells pot acceptar o repudiar la primer a, independet-
ment dels altres, i amb dret preferent d'acréixer entre ells"), el que no es dóna quan ha d'actuar
el "ius transmissionis", ja que aquest precisament opera quan no hi ha hagut renúncia (ni
acceptació). Per això, si mor un dels cotransmissaris sense acceptar ni repudiar, el seu dret no
s'extingirà en profit dels cotransmissaris sinó que passarà al seu hereu767. En realitat, la
preferència del subtransmissari no suposa altra cosa que l'aplicació de les regles generals, de
manera que el dret d'acréixer té lloc quan no hi ha delació, o quan aquesta s'ha "esgotat". El
subtransmissari
"continua" la delació del causant, i ell pot exercitar la delació. No es produirà cap vacant i, per
això, només si el subtransmissari repudia es produirà l'acreixement a favor dels cotransmissaris,
I també hi haurà un dret d'acréixer preferent entre els subtransmissaris.

b.) Quan el transmitent ha nomenat un substitut vulgar als seus hereus (als transmissaris), el
conflicte es produeix entre els cotransmissaris i el dit substitut vulgar. Entenem que s'han de
distingir dos casos:
b.l) El transmitent nomena un substitut vulgar, i l'hereu instituït pel transmitent accepta la seva
herència i repudia la del causant. En aquest cas, el substitut vulgar nomenat pel transmitent, que
no ha arribat a ser hereu seu a conseqüència de l'acceptació de l'instituït de manera directa, no
pot ocupar el lloc del transmissari respecte a l'herència del primer causant, sinó que hi haurà
acreixement en favor dels cotransmissaris. El substitut vulgar ha estat nomenat per a l'herència
del transmetent, i no per a la del primer causant.
b.2) Ara bé, si l'hereu instituït pel transmitent repudia la seva herència, passarà a ser hereu el
substitut vulgar, el qual, si accepta l'herència del transmitent, passarà a gaudir de la mateixa
condició que hagués tingut l'hereu instituït (art. 170 CS), i per tant podrà acceptar, juntament amb

766 D'aquest darrer parer és GETE ALONSO (a Comentarios al Código civil y Compilaciones faroles cií., tomo 29.3,
pàg. 284) qui, en base a l'actual art. 258.2 CDCC (l'actual art. 29.2 CS) assenyalava que "Según el artículo 256,2°, 2"
proposición, el derecho de acrecer tendrá lugar siempre, antes de la transmisión y dé la sustitución vulgar que hubiera
podido disponer el heredero transmitente respecto de su herencia.No de otra manera, pienso, es posible interpretar la
expresión «preferente» aplicada a este derecho de acrecer. Con lo que -como-se apuntaba líneas más arriba-parece
como si se pretendiera evitar que ingresen en la herencia del causante personds;disíintas de las directamente designadas
como herederas d e l transmitente". ' ' , , " )

767 Assenyala GARCÍA GARCÍA (Ob. cit., pàg. 230) que "Entiendo j/ue el articulo 29.2 del Código de Sucesiones
se refiere exclusivamente al «preferente derecho de acrecer» en caso de que unos transmisarios repudien y otros acepten
la herencia del primer causante. Teniendo en cuenta esto, no se ve ninguna interferencia ni conflicto entre ese llamado
derecho de acrecer de los co-transmisarios previsto para caso de renuncia y un nuevo Derecho de Transmisión que se

produjera por muerte de un transmisario a favor de un subtransmisarío. Y no hay colisión ni conflicto porque en esl^
caso no estaríamos en una caso de renuncia, sino de muerte de un co-transmisario, y para el supuesto de muerte no esta
previsto por el artículo 29.2 del Código de Sucesiones ese «preferente derecho de acrecer» entre co-transmisarios, sino
sólo para el caso de renuncia, que no es el supuesto de la sub-transmisión. Y en todo caso, el derecho de sitb-transmisi°n

siempre sería preferente al derecho de acrecer, porque excluye la vacancia propia del derecho de acrecer".
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els altres cotrañsmissarís, l'herència del primer causant768.

Í«A
rf «ssenyala GARCIA GARCIA (Ob. cit, pàg. 232 i 233), "el sustituto vulgar nombrado por el transmitente para

• puesto de renuncia, será entonces heredero del transmitente en sustitución del que ha renunciado y se convertirá
,«w n c°~tronsmisario, junto con los demás. Y será en ese momento, siendo ya herederos todos los co-transmisarios
-HO à °n sus^llt° vulgar, en el que se planteen la decisión de si aceptan o repudian la herencia del primer causante,
>t, ° se "ará el denominado derecho de acrecer. Por eso, este derecho de acrecer no podrá entrar en conflicto con

Wución vulgar que juega para otro ámbito preferente1''.

273

J

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



Capítol cinquè: ELS EFECTES DE L'ACREIXEMENT
TESTAMENTARI

El Codi de Successions dedica l'art. 40 (completat per l'art. 38.4 CS) a regular els efectes
de l'acreixement entre hereus testamentarás. Ho fa d'una manera unitària, sense distingir si
l'acreixement té lloc perquè l'ha concedit el testador o si es basa en un o altre tipus conjunció. Per
això, el règim de l'acreixement hereditari serà el mateix tant si la crida és solidària "estricta"com
si és solidària "àmplia": en tots els casos s'entén que hi ha una crida a la totalitat de l'objecte únic,
de manera que l'acreixement no suposa una adquisició de la quota aliena, sinó que és la concreció
de la quantia de la quota de participació "efectiva".

L'art. 40 C S assenyala que l'acreixement es produirà en proporció a les respectives quotes
hereditàries, amb subsistència de les càrregues no personalíssimes imposades a l'hereu que falti,
i que els seus efectes es retrotreuran al temps de la delació en favor dels hereus. Igualment es
disposa que l'acreixement aprofitarà als hereus per dret de transmissió, per substitució vulgar o
per fideïcomís, i als adquirents de l'herència. I de l'art. 38.4 CS es dedueix el caràcter automàtic
i forçós de l'acreixement hereditari.

En el present capítol s'analitzaran aquests efectes, tenin en compte que en el que no
vinguin modificats per disposicions específiques (com per exemple l'art. 42.2 CS, que estableix
que el dret d'acréixer en els llegats és renunciable) són d'aplicació a tots els supòsits i modalitats
d'acreixement. Així, els arts. 41 i 42.3 CS -relatius a la incrementació forçosa i a l'acreixement
entre legataris, respectivament- es remeten, expressa o tàcitament, a l'art. 40 CS.

t.- EL CARÀCTER AUTOMÀTIC I IRRENUNCIABLE DE L'ACREIXEMENT
TESTAMENTARI

En el present apartat s'abordarà la qüestió de si l'acreixement entre hereus testamentaris
és forçós o voluntari, i si té o no caràcter automàtic. Ha estat freqüent en la doctrina -i fins i tot,
com es veurà, en els textos legals- confondre o equiparar rautomaticitat de l'acreixement amb el
seu caràcter forçós. La realitat és que es tracta d'uns efectes que en moltes ocasions aniran lligats,
Però que cal diferenciar-los. El caràcter forçós de l'acreixement implica que l'hereu, fins i tot
contra la seva voluntat, adquirirà la porció acrescuda, sense que pugui repudiar-la. La
automaticitat, en canvi, vol dir que per a l'adquisició de la part que acreix no cal una nova
«eclaració de voluntat, sinó que amb l'acceptació de la part principal s'entén adquirida la que
s'obté per acreixement.

'*•" El caràcter automàtic i forçós de l'acreixement testamentan a la tradició jurídica i en
cls precedents del Codi de Successions

Com s'ha afirmat, el Codi de Successions atorga caràcter automàtic i forçós a
acreixement entre hereus testamentaris (art. 38.4 CS). En el present apartat es palesarà com
puesta també va ser -d'acord amb els textos romans- l'opinió de la doctrina clàssica.
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1.1.1.- La qüestió segons els autors del "ius commune"
Si bé la majoria d'autors del "ius commune" confonien automaticitat i irrenunciabilitat

de l'acreixement hereditari, alguns d'ells com BELLONUS van distingir entre tots dos
conceptes,769

1.1.1.1.- El caràcter automàtic de l'acreixement hereditari
BELLONUS assenyalava que "portem haereditatis vacantem ipso iure

accrescere,..ideoque non requirere factum hominis...sic novam aditionem, sedpraecedentem
sufficere"170. Aquest caràcter automàtic de l'acreixement no es tractava d'una presumpció
d'acceptació, en el sentit que a qui havia acceptat la part principal se'l dispensava d'un nou acte
d'acceptació respecte a la quota acrescuda, sinó que s'entenia per ministeri de la Llei que
l'acceptació inicial no es referia únicament a la quota d'institució, sinó també a totes les quotes
que li podrien correspondre per acreixement. Efectivament, BELLONUS deia que la raó es
trobava en què si varis eren cridats a una mateixa herència, s'entenia com si haguessin estat
cridats sols, de manera que quan acceptaven es considerava que ho feien respecte a tota
l'herència, per la qual cosa si algun dels cridats no arribava a ser hereu, no era necessària una
nova acceptació, ja que la part d'aquest ja havia estat acceptada amb anterioritat"771.

1.1.1.2.- La qüestió del caràcter forçós o renunciable de l'acreixement hereditari
La doctrina clàssica era pràcticament unànime en el sentit que l'acreixement hereditari

era forçós, si bé admetia algunes excepcions a aquesta regla general.

769 Així, mentre a la quaestio la. del cap. VIII tractava el tema de l'automaticitat, a la quaestio 4a. del mateix capítol
analitzava el caràcter forçós o renunciable de l'acreixement.

770 BELLONUS, Ob. cit,, cap. VIII, quaestio 1, núm. 1 a 4, basant-se en la /. si tu ex parte. 75. ff. de acq. haer. (D.
29.2.76.pr.: "Si tu ex parte sexta sub conditione institutus fuisses heres, et omitiente partem suam Titio, cul substitutos
eras, ex substitutione adiisses, deinde conditio iure sextantis extitisset, quaero, an adire necesse habueris, ne sextans
tuus intereat? Respondit: nihil interest, utrum ex substitutione prius adierit, an ex prima institutione, quum ab utraque
adierit, an ex prima institutione, quum ab utraque causa una aditio sufficiat; sextans itaque, qui sub conditione dallis
mihi est, ad me solum pertinet") i fent-se ressò de la unanimitat de la doctrina en aquest sentit: "Sed hoc non obstante
certi iuris est, parlem haereditatis vacantem ipso iure accrescere, l.un.§ his ita definitis, & ibi CASTR. num.6 C. de
cad. toll. 1.2. § Su duo ff. fr bon. poss. sec. tab. Et scribunt gl, in 1. apud Iulianum,ll, § idem lulianus, in verb,
haereditatem, ff. adTreb. gl. in 1. si ponas, 23. §fí. in verb. accreescit, ff. de inoff. testa. IAS. in 1. un. num.12. vers, alia
est ratio & ibi dec. in prima lect. num.6. GOZ. ad num.15.vers. non obstat, C. quand. non pet. part. IAS. in 1. si mihi&tibi
12. in princ.num.25. ff. de leg. primo, & in 1. haereditas 4. in princ. C. de his quib. ut ind. CROTT. in d.l. re coniuncti,
num.165. GUL. BEN. in d. cap. Raynutius, in verb & uxorem nomine Adelasiam, numl30. PEREG. de fidei. artic.48
num.78. BALDUIN. in § ult. nu.23 & ibi HOTO. Enunt.3 inst. de Orsic. DUAR. lib.2 de iur. ace. cap.l. CUIAC. in 1.3.
§ ult. ff. fr bon. poss. in 1. si si duobus, 16, q.6. ff. de leg. primo, in d.l. un §' ubi autem legatarii C. de cad. toll. & ad. tit.
C. quand. non pet. part. DONELL. lib.7. comm. cap.12. Et est de mente eorilm, qui simpliciter scripserunt, parlem
vacantem accrescere ipso iure, ut RUIN. cons.26.num. 14 vers. Confirmatur etj'am, vol.3. CAGN. in rub.C. quand, non
pet. part, num.7. ZAZ. in l.si mihi, & Titio, 110, in prin.nu.7.ff. de verb, ob,lig$ CEPH. cons.29.num.8" (num.2).

771 "Cuius rei illa videtur esse ratio, quia, cumpluribus haereditas de/fertur, si units partem adeat, perinde coeteris
deficientibus habetur, ac, si solus ad earn haereditatem vocatus esset, 1. liber homo.59.§ ult. ff. de haer. inst. lw»>
quemadmodum, si solus vocatus esset, partem adeundo totam haereditatem ffdire censerelur 1. si solus 79. in pnn-
de acq. haer., ita etiam debet censeri totam adiisse, cum postea coeteri deflciunt d.l. su duo 38, ff. eod., utproinaen
sit amplius ei necessària aditio reliquarum parthim, tamquam earum, quae retrosiguniur aditae, Ita CEPH,
.cons.29.nu.9. CUIAC. ad tit. C. quand. on pet. part. & lib. 12,-6bs.cap.l2 (-BELLONUS, Ob. i loe. cit., num.5).

I afegia BELLONUS, basant-se en Digest 29.2.31 ("Heredi cum postumo instituto reliquae partes accre
quae postumo datae sunt, si cerium sit, non esse praegnantem, licet heres ignoret") que "partem haereditatis va
accrescere etiam ignorantibus" (Ob. i loe. cit., num. 13).
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11.1.2.1-" La regla general: el caràcter forçós de l'acreixement hereditari. El seu fonament
Com acabem de dir, BELLONUS assenyalava que no calia una nova acceptació de la part

acrescuda, ja que aquesta acceptació ja s'havia donat amb anterioritat. En conseqüència, si ja hi
havia hagut acceptació, no es podia renunciar la quota acrescuda772. BELLONUS773 es va fer
ressò de l'opinió generalitzada segons la qual l'acreixement tenia lloc de manera irrenunciable
en l'herència: "Et in haereditatibus quidem generaliter dicere solemus, paríem vacantem invitis
fiaeredibus accrescere... per consequentias etiam ignorantibus, quia, quae nobis invitisfiunt, ea
multo magis fiunt, & nobis ignorantibus, Quamobrem dicimus inri accrescendi haereditario non
posse renuntiari"774. Entre els autors clàssics catalans, igualment CÀNCER afirmava que la
porció vacant acreixia als cohereus inclús contra la seva voluntat: "portio deficiens accrescit
haeredibus invitis"775.

Les discrepàncies sorgien a l'hora de fonamentar l'esmentada regla. Mentre CÀNCER
entenia que la raó estava en la regla d'acord amb la qual ningú no podia morir part testat i part
intestat, com ho palesava el fet que en els llegats, en no regir aquell principi, l'acreixement es
deixava a la voluntat del legatari776, GÓMEZ, en canvi, assenyalava que la veritable raó era que
els hereus representaven el difunt, i no el podien representar en part sí i en part no, d'igual manera

772 En el mateix sentit, FINESTRES (Ob, cit., pars II, cap. XI, núm.71, pàg. 452) afirmava que "...Cur invito
culcrescat, ex jam saepe disputatis liquetfatis: cum enim ipso iure, & sine nova aditione, portio defíciens adcrescatjam
aditae.,", basant-se en la L. Qui ex duabus 53.§ 1 (D.29,2,53: "Qui ex duabuspartibus heres institutus fuerii, ex alia
¡ntre, ex alia sub conditione, et ex pura institutione adient, et decesserit, posteaque conditio extiterit, ea quoquepars
adheredem eius pertinet").

m Ob, cit., cap. VIII, quaestio 4, núm.8
774BELLONUS es basava en la /. únic § his tía defmitis, i citava els següents autors: "...& ibi BART, in princ.&num.S.

BALD. nu.3. in fm.&nu.5. CASTR. num.6 C. de cad. toll.testamento.6.&ibi BART. nu.4. BALD, num.3. C.de impub.&
al.sub. l.si quis haeres 35.in princ. 1. si duo 38.1. qui ex duabus.53. § ult. ff. de acq. haered. Et scribunt gl. in 1. un. in
verb. accrescere & ibi IAS. nu.12.vers. alia est ratio, & num.40, in fin. SEB. SAP. nu.14. vers. sed hic quaeritur, GOZ.
ai num,2 vers. item asssignatur, & num. 35. vers. ultimo. PURP. n.99. CLAUD. T. at num.49. C. quand. non pet. part.
|l. ¡n i. filius 42. § Papinianus, in verb, eiusdem ff. de bon. lib. BART, in d.l. re coniuncti, num.53. & ibi IAS. num.8.
RIP. num.7 & 183. CROTT. num.2. ALCIA. num.58. BART, in 1.1. num.2. & ibi laf. num.19, ff. de acq. haered. ANG.
"i 1. si posthumus 14. in princ. vers. constat, ff. de lib. & posth. in d.l. si quis haeres 35.n.l. & in 1. qui patris 59.n.l ff.
de acq. haered. IMOL. in 1. cum. haereditate 55.n.2. ff. eod. ALEX In 1. si mihi & tibi 12. in princ. num.5. & ibi IAS.
•wm,25. ff, de leg. primo. IAS. in 1.1. in prin. vers. In text, ibi C. de testa, mil. in 1. haereditas 4. in prin. C. de his quib
utindig, & ¡n 1. si duobus 16 § haeres n.ll nomine ADELASIAMnum.115. SOC. SEN. in 1. mulieri & Titio 73. num.15
««¡e, sed, si essent ff. de cond. & dem. DEC. in rubr. Cod. quand. non pet. part, in 2. lect. num.3. & in. 3. num.12 &
*' CAGN. n.39.44. & 16 vers. 6. FABIA. in Auth. novissima num. 220. C. de inoff. testta. RIP. in 1. centurió 15.
"«"1.195, ff. de vulg. SOC. IUN. in 1. stipulationes non dividuntur 72. num.325, ff. de verb, oblig. & cons. 152. num.8.

I 2' ANT. FUM. de coniun. cap. 16 nu.l. CEPH. cons.59. num.23. & 39. ABB. cons. 314. num.21. MANTIC. de con.
«I. vol. lib.4.tit.ll. num.6. & lib. 10.tit.3. num.l9.& 20. GOMEZ tom.l. variar, resol. cap.!0.nu,27. CRAY. cons.

3-' CRASS- in § ius accrescendi, q. 29. num..l. BEC. cons. 143. num.103, volum.2. MENOCH. cons.SO.n.S.
'•" ^ S' eadem> num.l2. Inst. de legat. DUAR. lib.I de iure acer. cap.l&2. ANT. GON. de iur. acer. nu.16.
'in 1- in ratione 11. § quod vulgo, num.6, ff. ad 1. falç. CUIAC. in 1. un. § ubi autem legatarii, C. de cad. toll, in

'««obús 16 ff.de leg. primo. HOTO. 111. q.44. DONELL.lib.7. comm. cap.12 & lib.8. cap. 21..."

• ' CANCER, Ob. cit, num. 198. I FINESTRES (Ob. cit., pars II, cap. XI, núm.71, pàg. 452) també deia que
°heredi...adcrescere etiam invito..."
'" "p . •

M roi'lio deflciens accrescit haeredibiis invitis ne testator decedatpro parte testatus, & pro parte intestaius. In
'isautem, cum cesset ista ratio, non accrescit ipsis invitis, sedvolentibus..." (CANCER, Ob. Hoc. cit., num. 198).
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que una persona no podia estar viva en part i part no , i refusava unes altres dues justificación
que s'havien donat. Deia que la regla "nemo pro parte" no era una causa suficient, corn ho
demostrava el fet que el dret d'acréixer tenia lloc no solament en la successió testada, sinó també
en la intestada, en la qual també era forçós l'acreixement778.1 tampoc era un argument concloent
el que deia que en portar implícita l'herència càrregues hereditàries, era un perjudici per al difunt
i per als creditors que es pogués acceptar una part de l'herència i l'altra repudiar-la. Deia GÓMEZ
que a la part que no acreixia se li podia assignar un curador, que pagaria els deutes de l'herència
amb la qual cosa aquells no sortirien perjudicats779. Per això, GÓMEZ considerava que el
fonament del caràcter irrenunciable de l'acreixement era que el difunt no podia ser representat
en part, ni per persones de qualitats diferents, com serien els casos de concurrència d'hereus
testats i intestats. Per evitar això, l'acreixement havia de tenir caràcter forçós780.

777 "Unde dico, quodsit tertia vera, & concludens ratio quad ideo inter haeredes ex testamento, & ab intestato etiam
invitas, habet locum ius accrescendi, quia haeres, vel haeredes necessària debent reprasentare defunctum, si est nnw
solus haeres, Ule repraesentat in solidum, si vero sunt sunt plures quilibet repraesentat pro parte, & omnes shtnil
repraesentant in solidum... & talis reprasentatio non potest fieri pro parte, & pro parte non: quia sicut naturaliter non
potest esse homo vivus pro parte, & pro parte non: ita per fictionem legis non potest post mortem repreaesentare pro
parte, & pro parte non, quiaflctio imitatur naturam, & illudquodest impossibile per naturàm est, impossibile per
fictionem..." (GÓMEZ, Ob. cit., cap. X, núm. 27). En aquest mateix sentit, BELLONUS (Ob. i loe. cit, núm. 10 a 18,
afirmava que "Quamobrem omissis eorum disputationibus ita puto rem esse defmiendam, ut dicamus, rationem, carpan
invitis haeredibus accrescat...quia scilicet absurdum est, eiusdem haereditatispartem quidem agnoscere, partem vero
respuere: Nec enim haec est ratio, cur introductum sit ius accrescendi...sed, cur id etiam invitis haeredibus locum
habeat...Quam autem ob rem sit hoc absurdum, si quaeramus, puto, non unam esse, sed multiplicem rationem, eamque
variampro specierum, quae consideran possunt, varietats: Nam, quoties haeres partem vacaníem suscipere recusa!,
si diceremus, earn non accrescere invito, necessària sequeretur unum expluribus absurdis: Aut enim faíendiim essel,
partem illam à nemine acquiri, & ita perpetuó vacaníem permanere. Et hoc esset absurdum, quia hoc modo inciperel
defunctus habere pro parte haeredem, & pro parte non, quod iuris nostri ratio non patitur. Et in his terminis accipienè
sunt, qui rationem hanc, vel, tanquam rationem introducendi iuris accrescendi aítulerunt...vel tamquam rationem, cur
portio vacans invitis haeredibus accrescat...Nam, cum haeres representetpersonam defunctl.si quis eum haberetpm
parte, censer'etur etiam pro parte representan, & hoc modo fingeretur partim esse, & partim non esse, quod, utper
rerum naturam, & sic realiíer esse non potest, cum homo sit individuus...ila nec esse potest per fictionem iuris, quíppe,
quae, tamquam ars imitatur naturam..."

778 "Sed adverterum, quad ista ratio concludit, nec est sufficiens. Primó, quia licet à principio temporis facli
testamenti non possit quis decedere pro parte testatus, & pro parte intestatus, lamen ex post facto sic, ex causa
superveniente... Secundó, quia ius accrescendi nedum habet locum ex testamento, sed etiam ab intestato, & utroqtK
casu inter invitas; ergo ista ratio non concludit: nec obstat si subtiliter dicas quad etiam ab intestato ista ratio potesí
habere locum, quia videntur haeredes tacite v acati, & instituti à testatore,..quia illud procedit, & habet locum w
haeredibusprimi gradus, non vero ulterioribus..."

779 "Secunda ratio sit quia haereditas potest esse implícita oneribus haereditariis, & esset in praehtdicium defuncts
& creditorum, ut pro parte adeatur haereditas & solvantur debita, & pro parte non. Confírmatur quia injuria víaelur-
quod bona vendantur tanquam defuncíi, & non tanquam haeredis... sedcerle ista ratio non concludit, nec satisfacit, ?«w

per hoc quod alia pars non accrescat, non sit praejudicium defunció, nec creditoribus, cum possit dan curator botits,
ut debita solvat secundum vires haereditarias..." j"

780 Igualment s'aplicava aquest raonament, a la successió intestada,' éh què l'acreixement també era necessari. Dei
GOMEZ que si el difunt havia de ser representat de manera uniforme, el que no es donaria en la successió intestada
es permetés no acceptar la part del cohereu que hagués renunciat, part que passaria als hereus intestats següents en g ^
D'igual manera que si el difunt fos viu no tindria qualitats diverses, aquetf no podia ser representat per graus onej1'
d'hereus intestats. Així, afirmava GÓMEZ que "Nec obstant, si subtiliter dicas quòdsimiliter ista ratio non conc u ̂
quia licèt illa partia nan accrescat, tamen haereditas jacens rjepraésentaret pro ea parte defunctum, vel si cohaer
testamento repudiet, succedit in ea haeres ab intestato; yéfsi uterque est haeres ab intestato & unus eodem rep
& alter non vuit adire, pertihebat alterí haeredi ab intestato sequenti in gradu, & per consequens in nullo casit v'
partió, nec defunctus repraesentabitur pro parte, sed in totum, & cessabit praedictum inconveniens : quia su „,
respondeo, quod defunctus debet repraesentari uniformiter, & cum eadem qualitate, quia sicut homo vivus /«
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11.1.2.2.- Les excepcions a la regla general
La doctrina clàssica matisava, no obstant, el caràcter forçós que tenia l'acreixement

hereditari. S'afirmava que aquesta era la regla general quan la vacant tenia lloc abans de
l'acceptació de la porció d'institució, però quan la vacant tenia lloc després de l'acceptació, i quan
es produïa a conseqüència de l'exercici de la "restitutio in integrum", l'acreixement podia tenir
en alguns casos caràcter voluntari. Per això, com feia BELLONUS, s'havia de distingir segons
el moment en què tingués lloc la vacant:
a) Si la vacant es produïa abans de l'acceptació de la part principal, l'acreixement tenia lloc de
manera forçosa, basant-se en D.29.2.38)781, i en D.29.2.55782: "guando prius vacat pars, quam
alter cohaeres adeat, Ettuncfatentur omnes, huicadenti, etiam invito paríem accrescere... licet
propriè loquendo nonpossit did accrescere pars, quae iamportioni acer ever at... Et ratio est,
quia censetur is adire paríem suam cum pro suo onere.,.Nam, quiscit, aut scire potest, coniuncto
recusante, se omnibus oneribusfore implicitum, ea conditione adire videtur...&sibi imputet, qui
adire voluit, cum inpotestate haber et, utrum omnes partes omitteret, an omnes acceptar et... 'm3

No obstant, enumerà BELLONUS una sèrie de casos en què l'acreixement es produïa de
manera voluntària: quan operava en favor de l'Església i altres "causes pies"784, i si al temps de
l'acceptació de la porció principal l'hereu ignorava que s'havia produït la vacant que donaria lloc

redpit qualitates diversas, & contrarias... ita defunctus non debet eas recipere in eius repraesentatione, sed qualitas
wccedendi ex testamento, & ab intestato est diversa. Ita gradus proximioris, vel remotioris venieníis ab intestato, sunt
aVem. Hem qualitas haeredis, & haereditatis jacentis, similiter est diversa, & defunctus repraesentaretur ab eis
èwsimodè, & uniformiter: ergo mérito per legem talis successió, & repraesentatio non admittitur, sed necessarium
mil introducere ius accrescendi inter invitas; & in terminis islam difficultatem, & solutionem videtur poneré... Unum,
turnen est quod licèt praedicta portio repudiata, vel defecto accrescat alteri cohaeredi invito, tamen si talis cohaeres,
<iuiagnovit suam portem, velit repudiaré ne sibi invito alia accrescat, potest.,. " (Ob. cit., cap. X, núm. 27).

781 Digest 29.2.38: "Si duo sint necessari heredes, quorum alter se abstinuit, alter, posteaquam prior abstinuit,
immiscuit se, dicendum est, hunc non posse recusare, quominus tota onera hereditaria subeat; qui enim scit, aut scire
Potult, illo abstinere se oneribusfore implicitum, ea conditione adire videtur".

Digest 29.2.55 : "Quum hereditate patris necessarius heres seabstineat, conditio coheredi, sivesuo, sive extraneo,
fafertur, ut aut totam agnoscat, aut a toto recedat, et ita se abstinere potest propter alium, qui per suam persoriam non
Polerat;..." '

BELLONUS, Ob. cit., cap. VIU, quaestio 5, num. 1 a 6. 1 en els números següents cita una sèrie de supòsits en què
«confirma la regla; així, afirma BELLONUS que l'acreixement es produeix de manera forçosa:

"M si els hereus són conjunts com disjunts i, dins els primers, tant si són "re &verbis" com "re tantum" o "verbis
m • No es fa cap distinció entre ells, com sí succeeix en els llegats, en què es distingeix segons s'adquireixi per dret

'«réixer o per dret de no decréixer (núm. 7 a 9);.
(
 Sl s acreix per via d'institució, com per via de substitució, de manera que quan l'acreixement aprofita al substitut,
^J*í té caràcter forçós (núm. 10);
'• ,r S' . vacanc¡a es produeix perquè l'hereu no arriba a ser-ho, com si es produeix perquè des del principi era nul·la
, lsP°s¡ció: "sive pars vacans alieni assignata defecerit...sive à principio nulli assignaía sit: nam, & pars nulli data
'[ osario accrescií" (núm .11);

si es tracta de l'acreixement en favor d'un hereu universal, com d'un hereu en cosa certa (núm. 12);
ant si es tracta d'hereus testats com intestats (núm. 28).

**«/• ,mum emin cessant in Ecclesia, vel alia pia causa: Nam, licet eis volentibus competat ius accrescendi
•^ ' aniim-.non tamen competit eis invitis, quia in huiusmodi causis cessant illae absurditates, quae à inris civiles
-**£ .°-flc'scl'níur, Non etiam absurdum est, in testamento ad pías causas decedere quem pro parte testaíum, &pro
^ . a*tltr>'..Quamobrem cessaré debet, & amplectendae portis vacantis necessitas, quae non aliam ob causant

• Warn, ut absurdum evidetur, sicut ex iis... "~(Ob. i loc. cit., núm. 46 a 48).
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a l'acreixement785; i afirmava que, en qualsevol cas, el que s'adquiria de manera forçosa era la
propietat, no la possessió786.
b) En canvi, si la vacant tenia lloc després de l'acceptació de la part principal, la regla general
s'havia de matisar. Tot i que per regla general l'acreixement seguia sent forçós787, en alguns casos
s'excloien una sèrie de conseqüències negatives de l'acreixement per a l'hereu, com per exemple
la responsabilitat "ultra vires"788. Per això, BELLONUS afirmava que "Portio haereditatis
deficienspostpartisprincipalïs aditionem, acerescit invito, nonpraecisè, sed causative, sinetnpe
velitsuam por tionem retiñere"1*9.
c) I si l'acreixement es produïa per esdevenir vacant una porció a conseqüència de l'exercici de
la "restitutio in integrum", es podien també excloure les conseqüències negatives del caràcter
forçós de l'acreixement, de manera que el cohereu podia quedar lliure de responsabilitat cedint
als creditors la possessió dels béns. BELLONUS, d'acord amb l'opinió general de la doctrina790

afirmava que "Portio haereditatis vacansper in integrum restitutionem accrescit cohaeredi, qui
prius adierat, volenti, non invito". No obstant, i en base a la regla que presidia l'exposició de
BELLONUS segons la qual l'acreixement havia de tenir caràcter voluntari si en acceptar la porció
principal no es tenia coneixement de la vacant, afirmava l'esmentat autor que si l'acceptació de
l'hereu era posterior a la "restitutio", l'acreixement era forçós, ano ser que s'ignorés791.

785 <>portio haereditatis non accrescit cohaeredi invito, si tempore aditionis ignorabat, paríem cohaeredis lain
defecisse" (Ob. i loc. cit., núm. 49 i 50).

786 Ob. i loc. cit., núm. 52.
787 En canvi, CÀNCER apuntava que quan la porció va esdevenir vacant després de ser acceptada (com per exemple

quan per resolució judicial es declarava que el cohereu no tenia dret a acceptar-la), no acreixia als hereus contra la seva
voluntat: "Est tamen observatione dignum, quod si portio deficiens, semel fuerit adita, si postea vacet, & deficiat, nan
accrescere cohaeredi invito..." (Ob. i loc. cit., núm. 199).

788 "Si haeres, qui adivit, confecerit inventarium, quia certum est, portem accrescentem radium ei posse detrimenliim
afferre, cum inventara beneficium operetur, nepossit ultra vires haereditarias conveniri" (BELLONUS, Ob. cit, cap.
VIII, quaestio VILnúm. 45, pàg. 13).

789 Ob. Hoc. cíY.,núm.4,
790 Així s'establia clarament a D. 29,2,61: "Si minor annis, posteaquam ex parte her es extitit, in integrum resíltulus

est, Divus Severus constituït, ut eius partís onus coheres suscipere non cogatur, sed bonorum possessió creditoribus
detur", i en base a aquesta Llei així ho va entendre la doctrina clàssica. CÀNCER afirmava que si el menor, després
d'haver adquirit una porció de l'herència, la deixava vacant a conseqüència de l'exercici de la "in integrum restitutio»
aquesta part no passava forçosament al cohereu, sinó que es donava als creditors la "bonorum possessió": "...ubi si minor
postquam adient haereditatem, restituatur in integrum, illa portio haereditaíis nonperíinet ad cohaeredem invitum, se»
bonorum possessió cohaeredibus defertuta" (núm. 199). I al núm. 200 afegia que "Etiam est observandum, quòdhaerwi
cui invito portio deficiens accrevit, si videat, accrescere sibi portionem val'de damnosam, utpote oneratam, aní a'ltK

concedí à lege beneficium repudiandi totam haereditatem, suam nempe part'èm principalem, & quae ei accrevit... 1e»
idèntic sentit, FINESTRES (Ob. i loc. cit., núm. 72, pàg. 452), -citant les opirjions de ANT. FABER, Conject. lib.S.cap*
DUARENUS de lur. adérese. lib.l,cap.21, & lib.2.cap.l, i BELLONU$"dè lur. adérese, cap.7. quaest.5, num.42. seqq-->
afirmava que "Sunt tamen casus, in quibus portio non adcrescit invito; sed volenti: veluti cum minor 25. annis, pos\
quam ex parte heres extitit, in integrum restituíionis est: nam ex D. Seven Constitutione eius partís omís cohe
suscipere non cogitur; sed bonorum possessió crediíoribus datur, ut docet Macer in L. Si minori 61. hoc. tit. Quod ^
indultum videtur, quia secundum naturam iuris adcrescendi portio-semel agniía adcrescere hoc casu non poterai

791 Afirmava BELLONUS (Ob. cit, cap. VIII, quaestioX'núm. 16) que "Non solum in eo, qui adivit haerediW
ante, quam minor esset in integrum restituíus, sedetiam'ín eo, qui adivit post, si idfecerit ignorans minorem p
integrum restitutum...Et ratio est, quia, quemadmodum nihilpotest imputaré ei, qui ante restitutionem adivit..» •
potest ei, qui restitutionem iam concessam ignoravit".
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1 1 2.- L'opinió de la doctrina catalana dels segles XIX i XX
Els autors catalans dels segles XIX i XX que tractaren la qüestió van seguir la "communis

oínio" de considerar l'acreixement entre cohereus automàtic i irrenunciable, sense distingir la
classe de conjunció que fonamentava l'acreixement ni el moment en què es produïa la vacant, i
no preveient cap excepció a la regla general. Era plenament indicatiu l'art. 1258 del pr.
pERMANYER-AYATS que, diferenciant com s'ha dit automaticitat i irrenunciabilitat, establia
que "La acrecían se verifica de pleno derecho, aunque lo ignore el heredero, a favor de quien
ñeñe lugar. Además, ningún heredero puede aceptar la parte de herencia que directamente le
ha sido deferida y repudiar la que por derecho de acrecer le corresponda, ni por el contrario,
aceptar estay repudiar aquella"™2. En aquesta mateixa línia, BORRELL I SOLER afirmà que
"EI dret d'acréixer, talment com a un accessori de cada porció d'herència, entra a formar part
¿e l'adquirida per cada cohereu, ipso iure i fins contra la voluntat de l'afavorit"793.

1.1.3.- Els precedents del Codi de Successions
Com s'ha vist, la doctrina tradicional considerava que l'acreixement tenia caràcter

automàtic i irrenunciable, opinió que es va plasmar en els projectes oficials d'apèndix -al contrari
del que havia succeït en el Codi civil i altres codis del segle XIX,794 que varen guardar silenci
sobre la qüestió795-. L'art. 361 del Pr. de 1930, d'acord amb la citada opinió de BORRELL

W2 Aquest era l'únic precepte que distingia entre automaticitat i irrenunciabilitat. En la resta de projectes privats
s'cstablia simplement el caràcter forçós de l'acreixement. L'article 108 del Pr. ACADEMIA DE DERECHO DE
BARCELONA (a l'igual que l'art. 241 Pr. ALMEDA-TRÍAS, que utilitzava termes idèntics) deia que "El testador, salvo
m facultad de sustituir, no puede prohibir directamente el derecho de acrecer entre los herederos, ni éstos, aceptando
la herencia, renunciar a él" (al contrari del que succeïa en els llegats, en què l'acreixement era renunciable. Vegeu el
capítol relatiu a l'acreixement en els llegats). I l'art. 811 del Pr. ROMANÍ-TRÍAS deia que "La aceptación de la parte
vacante por derecho de acrecer es siempre forzosa en las herencias y voluntaria en los legados".

m Es basava en D. 29,2,53,1, que clarament establia l'acreixement fins i tot contra la voluntat de l'hereu: "Qui semel
"liqua ex parte heres extiterit, deficientum partes etiam invitus excipit, id est, tacite ei deficientium partes etiam invito
iKcrescunt". Com a excepcions assenyalava les de Digest 29,2, 55 i 61 abans esmentades.

Com per exemple el Codi civil francès i l'italià de 1865. En aquest darrer no hi havia una norma com la de l'art.
"6.1 del Codi de 1942, en el qual ja s'estableix clarament que "L'acquistoper accrescimento ha luogo di diritto". No
«slant, la doctrina ja entenia que l'acreixement es verificava de manera automàtica. BORTOLAN (Ob. cit., pàg. 314)
«irmava que "dalla semplice lettura delia legge è dato di scorgere che in essa non si parla di accrescimento come di
Ktcaltà, ma si imprime a questo un effetto o realizzazione inevitabili, quali risultano dalle espressioni o diciture: la
Voitone caduca é devoluta» dell'articolo 879; «il diritto d'accrescimento ha luogo» dell'articolo 880; <n coeredi ai quali

¡ona del diritto d'accrescimento è devoluta laporzione...» dell'articolo 882; «si fa luogo al diritto d'accrescimento»
•anicolo 884..." I aquesta automaticitat la justifica en la vocació solidària feta pel testador.

efectivament, el Codi civil va guardar silenci sobre la qüestió, al contrari que el Pr. de Codi civil espanyol de 1851,
J a seguir l'opinió tradicional en el seu art. 816.3: "El coheredero ó coherederos no pueden aceptar su parte personal

'ntlficiar la que acrece, ni al contrario" (precepte que era congruent amb els arts. 706 i 707 del mateix Pr. 1851, i que
K
 wa insPirat, com deia el propi GARCÍA GOYENA a Concordancias...cit., pàg. 210, en l'art. 868 del Codi Sard,

ns e" qual: "// coerede, a cuifavore si accresce laporzione del mancante, non la púa ripudiare, se alio stesso tempo
^ rintl"c'a alia propria porzione ereditaria"). El Codi civil, no obstant, va suprimir el precepte. L'art. 984 Ce només
, C(7lr 'a primera part de l'art. 816 (l'art. 816 del Pr. de 1851 començava dient que "..¡aparte del que no quiere o
^ . e aceptar acrece a la del coheredero o coherederos con las mismas cargas y obligaciones"), establint que "Los
"'* aud°S ° ̂ ll'enes acrezca la herencia sucederán en todos los derechos y obligaciones que tendría el que no quiso o
'%e' leci"'^a", plantejant-se aleshores el dubte de si la citada omissió es debia a què el caràcter irrenunciable de
'^r. ement era cosa òbvia, o si en eliminar-se la menció expressa s'havia d'entendre que es refusava la regla de

•nent forçós. La doctrina estatal estava dividida, si be es pot observar un gir en la mateixa: mentre els primers
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comentaristes (MUCIUS SCAEVOLA, MANRESA,VALVERDE,CASTAN TOBEÑAS) creien que era voluntari |a
doctrina més moderna (BELTRAN DE HEREDIA Y ONÍS, ALBALADEJO, B ADOSA COLL) entenen que té lloc "ipso

iure
a) Els arguments aportats pels qui defensen el caràcter voluntari de l'acreixement en el Codi civil són els següents1

lr.- La subsistència de les càrregues que graven la porció acrescuda, amb la qual cosa els hereus potser acabarien rebent
una herència més perjudicial que favorable, sense que els fos possible utilitzar el benefici d'inventari quan ja haguessin
acceptat pura i simplement. Així ho afirmà MUCIUS SCAEVOLA, Ob. cit., pàg. 329, qui afegia que : "Se dirá acaso
que este beneficio pueden utilizarlo anticipadamente, al recibir su porción propia; pero, por un lado, no parece nntv
arreglado a los buenos principios que el beneficio se conceda y se acoja con vista à la herencia que ha de recibir el
coheredero; y, por otro, el inventario practicado no dispensa al heredero de cumplir las cargas de la herencia sino en
cuanto á suporte, según lo demuestra la sola lectura del art. 984. De esto resultaria una gran injusticia, para evitar la
cual, el heredero amenazado de un acrecimiento gravoso, tendría necesidad de repudiar su parte á la ventura; lo cual
es un absurdo que no ha podido querer la ley".
2n.-Si la part que acreix s'adquireix amb càrregues, passa a constituir un patrimoni especial que no es pot confondre amb
l'heredat per dret propi. Es constituiran dues herències, no sent per tant d'aplicació l'article 990 que exclou la possibilitat
d'acceptació parcial de l'herència, ja que aquest article es refereix a la quota deixada a cada hereu, no a la quota de la
resta. Així ho afirma Calixto VALVERDE Y VALVERDE a Tratado de Derecho Civil Español, Tomo V, Talleres
Tipográficos Cuesta, Valladolid, 1916, pàg. 500, qui deia que "...al decir que no puede aceptarse la herencia en parte,
se refiere a la cuota dejada a cada heredero, pero no a la cuota de los demás, la cual puede renunciar sin inconveniente,
porque la facultad de renunciar la herencia la tiene todo heredero, y es lo cierto que, para los efectos de la aceptación
es otra herencia la que por circunstancias especiales que motivan la existencia de la porción vacante viene al
patrimonio de otro heredero, y por consecuencia, éste es libre de aceptarla o no".

També GASTAN TOBEÑAS, Ob. cit., pàg. 200, en termes semblants, diu que als efectes de l'article 990 Ce
es poden considerar com a herències diferents la porció personal i la porció que acreix.
3r.- El fet de no venir imposada en el Codi civil l'acceptació de la part que correspongui als cohereus en la porció vacant,
i el principi general que els drets són renunciables (F. CLEMENTE DE DIEGO, Instituciones de Derecho civil español,
Tomo III, Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1932, pàg. 414).
4rt- La vocació al tot només és teòrica. A la pràctica no es pot negar la distinció en parts, encara que ideals (MUCIUS
SCAEVOLA, Ob. cit., pàg. 327, qui afegeix que "Sí la vocación al todo fuese tan rigurosa como se dice, nadie podrá
aceptar una parte de la herencia sin estar seguro de que los demás aceptaban también la suya, para que en ningún
momento pudiera hallarse la herencia parte aceptada y parte no. Por el contrario, el derecho de cada coheredero á la
aceptación de suporte, nace y puede ser efectivo desde el primer momento, sin que afecte á esta situación la posibilidad
de que otras porciones sean repudiadas después").
5è.-L'expressió utilitzada per l'article 982 Ce: "Para que en la sucesión testamentaría tenga lugar el derecho de
acrecer...", que lluny d'expressar un mandat, sembla que tracti d'oposar una dificultat als qui sol·licitin l'acreixement
(MUCIUS SCAEVOLA, Ob. cit., pàg. 328).
6è. La qualificació legal com a dret. MUCIUS SCAEVOLA, Ob. cit, pàg. 329, diu que "...algo debe significarla
conservación en la ley del nombre de derecho con que se califica al acrecimiento de la porción vacante, el cual, en la
hipótesis que combatimos, no resultaría sino una obligación durísima é insostenible".
le.- En cas de dubte, cal fer una interpretació favorable per a l'interessat, que en aquest cas és la facultat d'acceptar o
repudiar l'acreixement (MUCIUS SCAEVOLA, Ob. cit., pàg. 329).
8è.- Que no ha passat al Codi civil el paràgraf 3r. de l'article 816 del Projecte de 1851, que mantenia la posició contrària,
No obstant, ALBALADEJO, Comentarios al Código civil cit., pàg. 346, utilitza aquest mateix precepte per mantenir
l'altra opinió.
9è.- ROCA SASTRE ("El llamado derecho de acrecer" cit., pàg. 234 a 236) parteix de la diferent configuració que tenen
la conjunció "re tantum" i la "re et verbis". Creu que el Codi civil únicáment/ecull la conjunció "re et verbis", en la qw
no hi ha solidaritat i per tant l'acreixement no ha d'ésser forçós. / „
10è.-1, finalment, també s'han donat arguments d'equitat i de justícia.'MUCIUS SCAEVOLA, Ob. cit., pàg. 329;i
MANRESA, Ob. cit., pàg. 392, qui després de reconèixer que d'acoijd ',àmb la Llei i els principis jurídics quan es cfl<»
conjuntament a varis a tota una herència es demostra la intenció qàe adquireixin el tot, afirma que "...ahora bien, w
equidad parece aconsejar una solución distinta. La aceptación ha de ser libre por completo; el que acepta lo quee

testador le asigna, acepta los derechos y las obligaciones que esa parte lleva consigo, se conforma con lo suyo,
indaga si le conviene aceptar lo de los demás; cuando llega el caso de quedar vacante otra porción a la que W
derecho, entonces examina si le conviene aceptarla o no ". f •'""
b) Quant als arguments dels qui entenen que l'acreixement és automàtic són: (

lr. Quan hi ha solidaritat, els cohereus no són instituïts,en una quota determinada, sinó en tota l'herència. L'acreixeW
no té lloc en virtut d'una nova vocació, sinó per la inicial vocació solidària. Per això, quan l'hereu accepta l'herència»
accepta una quota, sinó tota l'herència, per la qual cosa quan es produeix una vacant no estan obligats a fer una no
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i SOLER, va establir que "Al heredero que acepta la parte de herencia que le corresponde
¿¡rectamente, se le transfiere «ipso iure» la que le corresponde por derecho de acrecer, y ha de
levantar las cargas impuestas a esta nueva porción"796.

Pel que fa al Projecte de Compilació de 1955, el seu art.504.1feia referència al carácter
irrenunciable de l'acreixement hereditari, sense que parlés expressament d'«automaticitat» o
adquisició «ipso iure»797. Aquesta irrenunciabilitat s'expressava també a l'art. 507.2 Pr. 1955 en
relació a l'increment successori798. En canvi, respecte als llegats es distingia segons la crida al
mateix llegat es fes en la mateixa o en diferents clàusules. Mentre en el primer cas l'acreixement
erarenunciable, en el segon no799. S'observa, doncs, com en tots els preceptes es feia referència

acceptació (BELTRAN DE HEREDIA, El derecho de acrecer cu., pàg. 132).
2n.-La indivisibilitat de l'acceptació de l'herència establerta a l'art. 990 Ce (ALBALADEJO, a Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Parales, Tomo XIII, vol. 2°, pàg. 347).
jr.- La configuració de l'acreixement no com una nova crida, sinó com una sola crida a més (ALBALADEJO, últ. ob.
ikc.cit).
4rt,- Afirma BADOSA GOLL (A les anotacions al Derecho de Sucesiones de Theodor KIPP, vol. 1, (tomo V del Tratado
è Derecho Civil d'ENNECERUS-KIPP-WOLFF), Bosch, Casa Editorial, Barcelona. 1976, pàg. 435) que "Puesto que
ti titulo hereditario abarca la totalidad del objeto y la cuota de participación es una noción contable respecto de la cosa
y no designa el objeto de la institución, no puede distinguirse entre llamamiento originario y por acrecimiento, ni
tampoco hablar de aceptación o repudiación de la porción acrecida".
c) Finalment, altres autors adopten una posició intermèdia. Així, PUIG PEÑA entén que l'acreixement no suposa una
delació i, per tant, no cal acceptar aquell acreixement de la part incrementada. Ara bé, es pot repudiar aquest
acreixement, si es vol (PUIG PEÑA, Ob. cit., pàg. 118 i 119). ILACRUZ BERDEJO (Derecho de Sucesiones, vol. V-l,
pàg, 22 i ss.), després d'afirmar que la regla general és que l'acreixement és forçós, de manera que quan l'hereu accepta
ho fa respecte a tots els béns que eventualment li podrien correspondre i assumeix totes les càrregues que podrien recaure
sobre aquests béns, fa una matisació respecte al cas en què l'hereu que falta estava especialment gravat, és a dir, quan
«Is gravamens no eren homogenis, i diu que "cuando los gravámenes son homogéneos, el acrecimiento se produce
lanosamente, mientras que si la porción originaria y la nueva constituyen individualidades distista -por los gravámenes
VK comporta- más onerosa, podrá repudiarla el heredero, sin que proceda la aplicación analógica del artículo 890.2 °
que se refiere exclusivamente a legados, mientras aquí una parte de la herencia acaso ha sido percibida ya, mientras
luego se ofrece otra en diferentes condiciones".

Precepte que era idèntic a l'art. 315 de l'Avantprojecte d'apèndix de 1931, i a l'art. 374 de l'Avantprojecte de
t-'ompilació de 1952.

Article 504.1 : "Instituidos conjuntamente dos o más herederos, aunque no fuere en la misma cláusula u oración,
11 por cualquier causa alguno de ellos no llega efectivamente a serlo, su cuota hereditaria vacante acrecerá a los demás
a menos que el testador hubiera prohibido el derecho de acrecer, sin que puedan renunciarlo los que hayan llegado
vser herederos". No s'establia per tant cap diferència respecte al tipus de conjunció que donava lloc a l'acreixement,
««ràriament al que respecte al règim romà havia manifestat ROCA SASTRE, qui a "EI llamado derecho de acrecer"

"•> pàg. 234 i ss., s'havia mostrat favorable al caràcter forçós de l'acreixement si la conjunció era "re tantum",
N'ntre que si la conjunció era "re et verbis", "debido a que en la conjunció re et verbis se atisba un conato de
1 Wguración de cuotas", s'imposava un tractament diferent, entenent que en aquest cas l'acreixement era potestatiu. I

TO no dóna peu a afirmar que el Pr. 1955 només recollia la conjunció "re tantum".

Este incremento o derecho de acrecer supletorio no podrán renunciarlo los herederos que efectivamente lleguen

"»? i
ü kart. 510.2 Pr. 1955 deia que "El acrecimiento se producirá preferentemente entre legatarios que además de ser
t, 3 conjuntamente a un mismo legado lo sean en una misma cláusula u oración. El derecho de acrecer tendrá

subsistiendo los legados, fideicomisos y otras cargas no personalismos impuestas por el testador al legatario
% ° a togado efectivamente a serlo, pero tal derecho será renunciable. En cambio, si en cláusulas u oraciones
!j ascoda legatario es llamado en todo al mismo legado, el acrecimiento no será renunciable pero caducarán los

s>J!dejcomisos u otras cargas impuestas al legatario que falte ".
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al caràcter forçós (o no) de l'acreixement ("renunciabilitat"), i no a la seva automaticitat,

En la CDCC ja no es feia referència expressa a la irrenunciabilitat, sinó que es parlava
d'"automaticitat". Es va suprimir el darrer incís de l'art. 504.1 Pr. 1955 que, com s'ha vist, feja

referència a la renunciabilitat, però es fa afegir un nou apartat (el quart) al primer dels articles que
tractava del dret d'acréixer (l'art. 265 CDCC), segons el qual "L'hereu que accepti la quota
d'herència que li correspongui directament adquirirà de dret la que acreixi a favor seu". El
canvi de redacció envers el Pr. de 1955 va ser fruit de la trajectòria del precepte en el sí de la
Comisión General de Codificación*00. Paral·lelament, l'art. 267 CDCC, relatiu a l'increment
successori parlava de "incrementarà necessàriament", eliminant la paraula "irrenunciabilitat"
i en la regulació dels llegats es va treure la menció al seu caràcter renunciable, art. 268.1 CDCC.

1.2.- El caràcter automàtic i forçós de l'acreixement testamentan en el Codi de Successions
El Codi de Successions, seguint la Compilació, diu en el seu art. 38.4 que "L'hereu que

accepta la quota d'herència que li correspon directament adquireix la que acreix a favor seu"m.
El precepte sembla referir-se només a l'automaticitat de l'acreixement, ja que no estableix
expressament la seva irrenunciabilitat, com sí feia l'art. 504.1 del Projecte de 1955. No obstant,
del caràcter imperatiu de l'expressió utilitzada ("adquireix"), de la general assimilació entre
automaticitat i obligatorietat de l'acreixement, i de la no menció expressa de la facultat de
renúncia -a diferència dels llegats, respecte als quals en l'art. 42.2 CS es diu que "el dret
d'acréixer és renunciable "- es dedueix el caràcter forçós de l'acreixement hereditari802.

El que cal tractar és el fonament d'aquesta regla, esbrinant si és congruent amb la
regulació que es fa del dret d'acréixer en el Codi de Successions. Per això, analitzarem els

800 Es poden distingir vàries fases:
la.- El Projecte presentat només feia referència, com hem dit, a la irrenunciablitat de l'acreixement (art. 504.1).
2a.- Després d'una primera revisió del Pr. 1955 per la Sección especial creada para el estudio del derecho foral de
Cataluña (ACGC, Legajo 30, carpeta 8), s'al·ludeix tant a la seva irrenunciabilitat, com al seu caràcter "ipso iure",
Efectivament, l'art. 356 (que es corresponia amb l'art. 504 Pr. 1955 i que seria el posterior art. 265 CDCC i 38 CS, i que
en successives reelaboracions va passar a ser l'art. 283 i el 285), per una banda va mantenir l'expressió "...sin que puedan
renunciarlo los que hayan llegado a ser herederos" procedent de l'art. 504.1 Pr. 1955 (art. 356.1), i, per altra en l'apartaí
quart d'aquest art. 356, va afegir el que la Comissió anomenava "art. 374 del Anteproyecto del Colegio de Abogados",
que coincidia literalment amb els arts. 361 Pr. 1930, i 315 Av. 1952: "Al heredero que acepta la parte de la herencia
que le corresponde directamente, se le transfiere upso iure la que le corresponde por derecho de acrecer..." (tant el
subratllat com l'errada es troben en l'exemplar de Y ACGC).
3a.- En el Projecte que es va presentar a les Corts (legajo 29, doc. 11, Archivo Cprtes, BOE 30-6-1959, n° 663, pàg.
13087), es contenia la redacció citada (ja corregida l'errada). L'art. 285.1 parlava de "sin que puedan renunciarlo losqw
hayan llegado a ser herederos", i l'apartat quart d'aquest mateix article deia q,ue "Al heredero que acepta la parte OK
herencia que le corresponde directamente se le transfiere «ipso iure» la que, ¡e corresponde por derecho de acrecer •
4a.- Va ser després de l'informe de la Comissió i de la Ponència, quan es va aoordar suprimir el darrer incís del primer
paràgraf, que al·ludia a la impossibilitat de renúncia de l'acreixement,', sense que consti la justificació de la di»
eliminació. <"

801 Per tant, respecte a la redacció de la Compilació, s'ha suprimit l'expressió "de dret", que encara es trobava en e
Treball base de PUIG FERRIOL, i en la primera redacció donada per TARRAGONA COROMINA de data 8 de gener
de 1991. En el segon avantprojecte de Codi de Successions, de data25_de març de 1991, j a es va treure la dita expressi •

8021 l'art. 41 CS, relatiu a l'increment successori, també diu/q'ue la incrementació es produeix "necessàriament. A
bé, el caràcter necessari de la incrementació forçosa no es pol utilitzar com a argument per defensar el caràcter necess
de l'acreixement, ja que el fonament de la necessarietat en l'increment és la regla "nemo pro parte", mentre que el
d'acréixer es podria renunciar sense que això anés contra el dit principi.
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arguments que s'han donat per a justificar-la, tractant d'averiguar si efectivament fan que
iiacreixement hagi d'ésser automàtic i irrenunciable.

a) Els autors del "ius commune", com s'ha vist, donaven una sèrie d'arguments que justificaven
el caràcter forçós i automàtic de l'acreixement. Cal veure si aquests arguments tenen aplicació
a la llum de la regulació del Codi de Successions:
. S'ha dit que el que justificava la irrenunciabilitat de l'acreixement era el principi "nemo pro
parte". No obstant, aquesta no és, com diem, raó suficient, i no tan sols perquè l'acreixement
també és forçós en la successió intestada -en la qual lògicament no hi ha el perill que el testador
mori part testat i part intestat- sinó també pel fet que, tot i que es permetés la repudiació de la part
vacant, tampoc s'obriria la successió intestada, sinó que actuaria la incrementació de l'art. 41 CS,

, on-j
que té caràcter necessari .
- Tampoc és un argument decisiu el que si es permetés repudiar la porció acrescuda això podria
perjudicar als creditors de l'herència. Els deutes hereditaris no s'imposen a un hereu en concret,
sinó a l'herència en general, per la qual cosa no és possible que una part de l'herència sigui "més
deficitària" que l'altra. Sí podria existir aquesta diferenciació quan s'haguessin imposat llegats
no a l'herència en general, sinó determinadament a un dels legataris. Però, en aquest cas, no es
té perquè perjudicar als legataris, ja que qui adquireix la porció vacant estarà obligat a satisfer
els llegats. Només en el cas que, a conseqüència de la detracció de la quarta falcídia, els llegats
s'haguessin de reduir més o menys en funció de qui fos el subjecte gravat804, podrien quedar
afectats els legataris, però el "canvi" de subjecte gravat tant podria ser que perjudiqués com que
aprofités als legataris805.

Per tant, no es pot dir que els creditors surtirien especialment perjudicats si l'acreixement
no tingués caràcter forçós.

b) L'argument essencial que s'ha donat per justificar l'automaticitat i irrenunciabilitat de
l'acreixement és la solidaritat de la crida feta al cohereu (solidaritat que, com hem dit en un altre
Hoc, existeix sempre, tant si la conjunció és "re", com "verbis", com si el testador ha concedit
l'acreixement). Quan existeix una crida inicial a la totalitat és lògic que l'acreixement es
produeixi de manera automàtica i que tingui caràcter forçós, ja que l'acceptació inicial de la
mstitució no ve referida exclusivament a la quota de participació "hipotètica" que s'hagi pogut
^senyalar, sinó a la concreció de la mateixa (quota de participació "efectiva") que pugui resultar
uc la concurrència o inconcurrència dels hereus conjuntament cridats. I l'acceptació, ni es pot

només a una part de la quota de participació "efectiva" (l'art. 25.1 CS no permet una
ió parcial de l'herència), ni pot ésser revocada (art. 26.1 CS). Efectivament, si amb

Posterioritat a l'acceptació es produeixen els requisits necessaris perquè operi l'acreixement, és

Podem dir que el Legislador, davant la disjuntiva entre que actui l'acreixement o la incrementació, prefereix que
¿ 'acreixement. Si bé amb tots dos mecanismes s'evitaria l'obertura de la successió intestada, el Legislador creu que

P rible que la part vacant s'atribueixi forçosament als conjunts que no als disjunts.
M , ,

, _ art. 275 CS diu que "Si són diversos els hereus, cada un pot retenir per falcídia la quarta part de la quota
"«» lVaen l'actiu hereditari, i això encara que, sumats tots els llegats disposats pel testador, no excedeixin les tres
' tes Parts del total valor hereditari líquid" .

«Oi y
egeu § 3.3.3.1 .2, relatiu a l'acreixement en la quarta falcídia.
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lògic que no calgui tornar a acceptar una quota queja havia estat acceptada amb anterioritat, i qUe

no es pugui repudiar una porció ja acceptada.

Aquest fonament del caràcter irrenunciable de l'acreixement té l'inconvenient -ja apuntat
en altres llocs- que no justifica la diferència de tracte amb els llegats, en què l'acreixement és
renunciable (arts. 42.2 C S). Aquesta regla entenem que no implica una diferent naturalesa de
l'acreixement entre legataris, sinó que es tracta d'una excepció al règim general de l'acreixement
justificada per dues raons:
-en primer lloc, per la impossibilitat que es pugui produir una vacant en el llegat. Efectivament

la raó que justifica la diferència de tracte entre herència i llegat en relació a la possibilitat de
renúncia de la quota acrescuda és que mentre el Legislador creu que en relació a l'herència cal
ésser rigorós, donat que altrament es podria donar lloc a vacants que es volen evitar (principi
d'universalitat de la institució d'hereu i "nemo pro parte"), pel que fa als llegats es pot permetre
una certa relaxació en l'aplicació del sistema, donat que d'això no se'n deriva el trencament de
cap principi i la porció acrescuda renunciada pot quedar en profit del gravat. En els llegats no es
produirà una porció "vacant", el que sí podria tenir lloc en l'herència.
- i, en segon lloc, per la naturalesa universal (arts. 1.1.,138 i 139 CS) i expansiva del títol
d'hereu, art. 41 CS. Això no vol dir que la universalitat del títol d'hereu sigui el fonament del
caràcter irrenunciable de l'acreixement, sinó que aquest principi impedeix qualsevol excepció a
la regla de la irrenunciabilitat, regla que resulta de la solidaritat de la crida que dóna lloc a
l'acreixement.

2.- "L'ACREIXEMENT SEMPRE TE LLOC EN PROPORCIÓ A LES RESPECTIVES
QUOTES O PARTICIPACIONS HEREDITÀRIES"

Quan el testador hagi fet una crida solidària "estricta" (conjunció "re") a la totalitat o a
una quota de l'herència, l'acreixement es produirà de manera igualitària entre els hereus, donat
que quan es facin les quotes, a conseqüència de la concurrència efectiva dels hereus, aquelles
seran iguals. Així, si per exemple el testador estableix que "Institueixo hereus A,B,C i D", i un
d'ells no arriba a ser hereu, tots ells seran hereus per parts iguals (art. 141.1 CS), i lògicament es
repartiran igualitàriament la part vacant.

Ara bé, com s'ha dit, també hi ha acreixement quan inicialment s'hagin assenyalat parts,
tant si són iguals com desiguals, sempre que la institució es faci en la mateixa clàusula o el
testador concedeix el dret d'acréixer (crida solidària "àmplia"). Aleshores es planteja la qüestió
de si l'acreixement entre els cohereus serà també igualitari, o bé proporcional a les seves quotes.

'2.1.- El caràcter proporcional de l'acreixement a la tradició jurídica
A la tradició jurídica ja BELLONUS806 afirmà que "Quodfittmet ad haeredes, certi

J "

806 Ob. cit., cap. VIII, quaest. X, on tractava la qüestió de si l'acreixement tenia lloc "viriliter" o proporcionalme11 •
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ogt paríem vacantem eis pro haereditaria portions accrescere "807, fent-se ressò de l'opinió
unànime de la doctrina en aquest sentit808, i asenyalant que hi havia dues raons per seguir la regla
de la proporcionalitat, una de general i una altra d'especial:
- la general era la regla "portio haereditatis, nonpersonae, sedportioni accrescat" de tal manera
¡jue era una conseqüència justa que "qui plus habet in portione principali, plus etiam deportione

accrescente"m.
. la raó especial es referia només a l'herència testamentària, en la qual semblava que la presumpta
intenció del testador era que si havia instituït hereus en parts desiguals la part vacant també
s'adquirís proporcionalment, de manera que no es modifiqués la proporció en què els va instituir:
"Testator, quiplures ex disparibus partibus haeredes instituït partes, quas in institutione fecit,
censeíur etiam voluisse servarí in omnibus rebus, ad quas haeredes instituti postea vocantur"m.

1 la doctrina catalana que s'ocupà de la qüestió, acceptava unànimement la
proporcionalitat de l'acreixement811.

807 Ob. i loc. cit., núm. 1. Es basava en les següents lleis:
- 1, quoties 9, § si duo (D, 28.5.9.13: "Si duo sint heredes instituti, unus ex parte tertia fundi Corneliani, alter ex besse
ehisdem fundi, Celsus expeditissimam Sabini sententiam sequitur, ut detracta fundi mentione quasi sine partibus heredes
scrípti hereditate potirentur, si modo voluntas patrisfamilias manifestissime non refragatur" ).
- i. líber homo 59, § cum quis (D.28.5.59.3: "Quum qui ex institutis, qui non cum aliquo coniunctim institutus sit, heres
non est, pars eius omnibus pro portionibus hereditariis accrescit, ñeque referí, primo loco quis institutus, an alieni
substituías heres sit"),
• I. si ita quis haeredes instituerit 66, ff. de haered. instit. (D.28.5.66: "Si ita quis heredes instituerit: «Titius heres esto,
Calm et Maevkis aequis ex partibus heredes sunto»; quamvis «et» syllaba coniunctionem faciat, si quis tomen ex his
écedat, non alterí soli pars accrescit, sed et omnibus coheredibus pro hereditariis portionibus, quia non tarn coniunxisse
(liiain celerhis dixisse videaíur").
• 1, un. § his ita defínitis C. de cad. toll.: Codex 6.51.1.10 : "...Sin vero quídam ex heredibus institutis vel substitutis
pennixti stint, et alii coniunctim alii disiunctim nuncupati, tune, si quidem ex coniunctis aliquis deficiat, hoc omnímodo
ad solos coniunctos cum suo veniat oner e, id est pro parte hereditatis, quae ad eos pervenit. Sin autem ex his, qui
disiunctim scrípti sunt, aliquis evanescat, hoc non ad solos disiunctos similiter cum suo oner e pro portione hereditatis
perveniat".

f¡ CAGN. n.68.vers. in eadem gl. ibi C, quand. non pet part. BART, in d.l. re coniuncti n.53. & ibi
CROTT. n.lll. RIP.n.197. BART, in d.l. un. § his ita deflnitis inprinc. et ibi castr. n.4 C. de cad. toll. BALD, in d.l.liber
homo.59. § cum quis ff. de haered. inst. IMOL. in d.l. liber homo § Titius. ANG. DE GAME, de testa, gl. 42. n. 3.
PAPIENS. inform, lib. quo. ag. ex subst. inverb. breviloce,n.24. GULBEN. in d.cap. Raynutius, in verb et iixorem
namineAdelasiamn.il 5. et 118 in fin. DEC. inl.l n.8. etibiPurp.n.SC. deimpub. et al. subst. CAGN. inrubr. C. quand.
»on pet part. n. 5 4. vers. maior, MANT1C. decon. ult. vol. lib. 4.tit. Il.n.l. CRASS, in § ins accrescendi q .30. PEREG. de
fideicom. art. 16. num.87. DUAR. lib. 2. de iur.accr.cap.3. CUIAC. in d.l. un. § ubi autem legatarii, C. de cad. toll.
HOTO. Ill q.44. etcons.38 num.6. ANDR. FACE. lib. 4. controv.cap.95. COSTA deport, rat. d.q.49. num.2". (Ob. Hoc.
cil-, num.2).

Ob. i loe. cit., num. 3 i 4.
810 ni. • ,Uo. ¡loe. cit., num.7.

Aquesta opinió la tenim reflectida en els projectes privats d'apèndix, establint-se en tots ells de manera expressa
a Pr°P°rcionalitat de l'acreixement hereditari. El de l'ACADEMIA deia, a l'art. 1 1 0. 1 , que "Cuando todos los herederos
Parezcan instituidos del mismo modo, la porción del que falta acrecerá a los demás por igual si la conjunción se
H lese hecho por el testador sin determinación de partes, ya en una misma cláusula, ya en cláusula distinta; o en la

Rnf0"^" en> 1ue v'n'esen ¡tomados a la herencia, si cada uno la tuviese determinada". L'article 805 del Projecte
MANÍ-TRÍAS recollia la mateixa regla : "Si ocurre la vacante en la parte de un heredero llamado conjuntamente

j °tr°ssolo acrecerá á los herederos conjuntos, quienes sucederán en la acrecían por partes iguales... Si ocurre en
«redero no conjunto, suporte acrecerá á todos los demás coherederos conjuntos ó disjuntos, pero acrecerán en

$a'.?)°r?tón respectiva de cada uno en la herencia, representando cada grupo de conjuntos una parte, la que
125 '"'rá entre los conjuntos del grupo respectivo, también en la proporción de sus partes". En el mateix sentit, l'article

e' Pajeóte de PERMANYER Y AYATS establia que "En la sucesión testamentaría acrece a todos los herederos
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2.2.- EI seguiment de la tradició jurídica per part del Codi de Succesions. Problemes n
es plantegen

El Codi de Successions, seguint la tradició jurídica i els diferents projectes d'Apèndix'
Compilació812, estableix expressament la proporcionalitat de l'acreixement a l'art. 40.1 p,.,
"L'acreixement sempre té lloc en proporció a les respectives quotes hereditàries", precepte n»
no vol dir que les quotes marquen directamente la part de la quota vacant que acreixerà, ja que
no la cobreixen tota, sinó que determinen la proporció en la que s'acreixerà en relació a les quotes
dels altres hereus. Es tracta de l'anomenada "proporcionalitat recíproca"813. Així, per exemple
si s'institueix A en la 1/4 part, B en la 1/4 part, i C en la meitat, si falta A, B no rebrà la 1/4 part

i C la meitat de la porció vacant, sinó que C rebrà el doble que B (les 2/3 i la 1/3 parj
respectivament).

Com s'ha dit, la virtualitat de la regla de l'art. 40.1 CS existirà quan les quotes siguin
desiguals, el que exigeix l'existència d'una conjunció "verbis tantum" o la concessió del dret
d'acréixer per part del testador.

2.2.1.- La qüestió de si el testador pot modificar la regla de la proporcionalitat
L'art. 42.1 CS, en principi clar, planteja el problema de la virtualitat de la voluntat del

testador. És a dir, si d'igual manera que d'acord amb l'article 38.1 CS, "el testador pot prohibir
el dret d'acréixer ",aquell també pot modificar la regla de la proporcionalitat, o si, en base a
l'expressió "sempre" de l'article 40.1 CS, es tracta d'un efecte imperatiu que no es pot alterar per
la voluntat del testador814.

En favor de la possibilitat, per part del testador, d'alterar la regla de la proporcionalitat,

a prorrata de su respectiva participación en la herencia, si todos fuesen conjuntos o todos viniesen llamados sin
designación departes a la totalidad de la herencia; y tan sólo a los conjuntos en la porción hereditaria en la que esté
comprendida la parte vacante, si dicha porción se hubiere dejado a varias personas conjuntamente, o sea sin
designación especial de partes. Si la parte vacante no se hallare en conjunción con el resto de la herencia, acrecerá
también a los demás herederos proporcionalmente a sus respectivas partes". Finalment, l'art. 242.1 a 4 del Pr,
ALMEDA-TRÍAS també disposa que l'acreixement es faria "aprorrata".

812 La regla de la proporcionalitat era unànime en tots els projectes d'Apèndix i Compilació. L'art. 359.1 del Projecte
de 1930 (en termes idèntics l'art. 313.1 de l'Avant, de 1931 i l'art, 372.1 del Pr. de Compilació de 1952) igualment deia
que la part que acreix "...entre los del mismo grupo se divide en proporción q su respectiva parte, y si no son instituidos
por grupos, se divide por partes proporcionales a su participación en la herencia". I l'art. 506.1 del Projecte de 1955
contenia una norma quasi idèntica a la vigent, quan deia que "El acreoimientp tendrá lugar en proporción de las
respectivas cuotas o participaciones hereditarias..." (en la versió oficial es asía "a proporción"). El Butlletí de les Corts
publicant el Projecte de Compilació contenia l'expressió de la Revista Jurídica de Catalunya. La Comissió encarregada
de redactar l'informe va introduir la expressió "siempre", que va passar a l'ait' 266 CDCC. I cal tenir en compte que en
la CDCC aquest caràcter proporcional de l'acreixement es contradia amb él fet que no s'admetés l'acreixement quan es
feien parts desiguals en l'herència. Vegeu en el capítol tercer, §1.4.4.2.2.

813 La redacció del precepte, similar a la de l'art. 168.2 CS, millora la de l'art. 779 Ce. Respecte a aquest precepte
ALBALADEJO (Comentarios...EDERSA., X-2, pàg. 131, diu que "Siendo más de dos los herederos instituidos, ala
porción del que no suceda son llamados los demás sustitutos concurrentes en proporción a las cuotas de svs
instituciones respectivas". • /

814 Aquesta expressió "sempre" va ser introduïda per la Compilació, ja que, com s'ha vist, no es trobava al Projecte
de 1955.
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odria al·legar el fet que l'existència d'acreixement depèn de la seva voluntat, ja que ell pot
ncedir (art. 38.2.pr. CS) o prohibir (art. 38.1.fin CS) el dret d'acréixer. Ara bé, cal matisar que
aauests casos el que el testador està fent en realitat és aclarir el sentit de la seva disposició,

anifestant si ha volgut o no fer una institució conjunta. El testador només concedeix o nega un
, i requisits de l'acreixement -si bé l'essencial-, però perquè l'acreixement es doni en fan falta

d'altres.

En realitat, la qüestió estarà en determinar si l'alteració de la regla de la proporcionalitat
itiodifíca l'essència de l'acreixement, que no és altra que la crida a la totalitat de l'objecte únic.
gntenem que sí, i que en aquest cas estaríem més a prop d'una substitució vulgar que del dret
d'acréixer. Nosaltres considerem que l'acreixement ha de tenir lloc en la forma establerta per la
Llei i, per tant, de manera proporcional, ja que sinó no s'estaria davant d'una concreció del dret
sinó davant d'una atribució. La fixació de "quotes d'acreixement" significaria una contemplació
separada de la quota acrescuda. L'acreixement es caracteritza per ser el resultat d'una crida
solidària, els efectes del qual es produeixen "ex lege", al marge de la voluntat del testador.
Aquesta voluntat es té en compte per determinar si el testador ha volgut la solidaritat, que és
l'essència de l'acreixement, però els seus efectes queden fora de l'arbitri del testador i venen
establerts obligatòriament per la Llei. Quan el testador vol alterar els efectes legals, ja no hi haurà
acreixement sinó que el testador ordenarà una substitució vulgar. Efectivament, l'acreixement és
un efecte que la Llei preveu per al cas que es produeixi una vacant i el testador no hagi previst
com s'ha de cobrir aquesta vacant. Però en cap cas el testador pot modificar la seva forma
d'actuació quan aquesta modificació vagi contra la pròpia essència de l'acreixement, el que
entenem que es produeix en aquest cas. Si l'acreixement suposa una concreció de la quota
d'institució, l'expansió de la quota per acreixement ha de tenir lloc en la mateixa mesura que s'ha
fet l'atribució "originària". Si s'admetés una modificació per part del testador de la regla de la
proporcionalitat es partiria de la idea que l'acreixement suposa l'adquisició d'una quota aliena,
el que és contrari, com s'ha dit, a la naturalesa de l'acreixement815.

Aquesta és, per altra banda, la interpretació que ha de donar-se a l'expressió "sempre ":
l'acreixement és proporcional. Si no és proporcional perquè el testador ha dit una altra cosa, és
que no hi ha acreixement.

Així doncs, entenem que el testador no podrà alterar la regla de la proporcionalitat: quan
les quotes siguin iguals no se'l permet fixar l'acreixement desigualment, ni quan les quotes siguin
desiguals tampoc no podrà modificar la regla de la proporcionalitat per la de la igualtat.

2.2,2.- La divergència entre testament i partició feta pel testador
Es poden plantejar problemes quan per una banda el testador institueix hereus en quotes

de la seva herència (quota d'institució) i, per altra, fent ús de la facultat que li atorga l'article 55

O t ç

MEZQUITA DEL CACHO, Ob. c//., pàg. 145, arriba al mateix resultat amb una argumentació diferent. Assenyala
Ve en el moment que el testador modifiqui la forma com la Llei preveu que s'ha de cobrir la vacant, estarà en realitat
Wíablint una substitució vulgar en favor dels cohereus que acreixerien, és a dir, es tractarà d'una disposició d'origen
v°'Untari -la substitució-, al contrari que l'acreixement, que té origen legal.
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CS, fa ell mateix la partició assignant béns concrets -adjudicació dintre de la partició- que omplin
les quotes816. El testador, mitjançant l'acte particional, vol evitar conflictes entre coheres
assenyalant els béns que haurà de rebre cadascun. Els problemes sorgiran quan no coincideixin
ambdues quotes, és a dir, quan els valors dels béns atribuïts no siguin proporcionals a les quotes
d'institució.

L'art. 55.2 CS estableix que "Si la partició és feta pel testador en l'acte mateix ¿fe
disposició hereditària, les clàusules de partició prevalen sobre les dispositives en cas de
contradicció. Si és feta en acte separat, prevalen les clàusules dispositives llevat que siguin

revocables i puguin ésser efectivament revocades per l'acte departido". Mentre en el primer
incís de l'art. 55.2 CS hi ha unitat negocial, en el segon hi ha una dualitat negocial en la que
s'atorga preferència a la clàusula dispositiva. En el primer cas hi ha una única voluntat negocial
i en el segon n'hi han dues. DEL POZO CARRASCOSA817 justifica la norma de l'art. 55.2.1 CS
dient que "La solución és lógica, dado que es probablemente en las cláusulas de partición donde
el testador habrá prestado más atención. Se puede afirmar que la voluntad particional aclara
y corrige a la voluntad dispositiva aparente. Ello nos lleva finalmente a la conclusión que, al
tratarse de una única voluntad, la distinción entre la voluntad dispositiva y la particional esagul
puramente formal o nominal: hay una sola voluntad, que debe ser interpretada, y que tiene,
como resultado final, la correspondencia exacta entre la cuota de institución y la de
partición"™.

No obstant, aquesta solució no es fa arribar a les seves darreres conseqüències en el cas
de l'art. 55.2 inici CS. En relació als deutes, l'art. 61 CS estableix que s'han de fer front en
proporció a la quota d'institució, el que és evidentment perjudicial per al cohereu que en virtut
de la partició ha rebut menys del que li tocaria segons la quota d'institució, donat que respondrà
en una proporció major a la que li correspondria pels béns que rep819.

Aquesta qüestió afectarà també a la manera com es produirà l'acreixement o l'increment
successori: si en proporció al valor de la quota d'institució, o de la quota de partició820.

La voluntat del testador sembla que sigui que l'increment es produeixi en proporció a la
quota d'institució. Suposem que s'institueix en una mateixa quota (la 1/4 part per A i la 1/4 part
per B). És raonable que, per tal d'evitar discusions i problemes de valoració, el testador digui com
s'han d'emplenar les quotes i, encara que hi hagi desajustaments que perjudiquin a un dels

816 Aquesta partició no exclou l'acreixement. Existeix una crida conjunta i l'únic que hi ha és una "partició anticipada"
feta pel testador.

817 La partición de la herencia en el Derecho Civil de Cataluña, segundo ejercicio de las oposiciones a Cátedra,
Tarragona, 1995, pàg. 93. >•'

8181 afirma MEZQUITA DEL CACHO, Ob. cií., pàg. 232 que això es podria justificar en qué "no es que el testador
creyera que el valor de la asignación cubría la cuota dispuesta; sino, a lq,inversa, que creyó que la asignación (lo
determinativo del alcance de su voluntad de favorecer) venia a representar una proporción determinada del caudal,
de modo que el error debe imputarse, no a la adjudicación, sino a la cuota señalada para la institución".

819 DEL POZO CARRASCOSA, Ob. cií., pàg. 92, ho justifica dient que "ño'se puede obligar a los acreedores»
investigar cuál es la cuota de partición de cada uno de los coheredero^Es decir, mientras que la cuota de_B3!lí!S¡S-
es incierta y de difícil cálculo, la cuota de institución es cierta e inmediata" (el subratllat és del text).

s
820 Cal aclarir que el fet de l'assignació de béns concrets .no fa que estem davant d'un hereu en cosa certa, ja Q

aquells han estat designats prèviament com a hereus: reuneixen els requisits de crida universal (quota) i designació ço
a tal hereu. El testador únicament ha fet la particionero no els ha canviat el títol.
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hereus, prevalgui l'assignació material sobre la quota. El que potser no és tan lògic és que, en
as que actuí l'increment successor!, aquest s'hagi de fer també proporcionalment al valor de

l'atribució i no de la quota. Així un cohereu podria resultar perjudicat per partida doble: a part
¿"assignar-se-li una cosa de menys valor, aquesta atribució implicarà que acreixi en una proporció
menor a la que li pertocaria segons la seva quota. Cal tenir en compte, per altra banda, que pot
transcórrer un llarg termini de temps entre el moment de la disposició hereditària i el de
l'adjudicació, podent-se produir per tant variacions en la valoració dels béns821. Es podria fins i
tot arribar a proposar que l'increment no es produís tan sols en proporció a les quotes, sinó que
mitjançant el mateix increment es pal·liés el desequilibri produït per la diferent valoració dels
kéns de manera que el perjudicat incrementés més que l'afavorit, fins a arribar-se a una
correspondència entre quotes i assignació més increment.

Es podrien proposar fins a quatre possibles solucions:
a) Una primera seria la que acabem d'apuntar: que l'acreixement servís per aconseguir una
equivalència entre la quota de participació i el valor real dels béns adjudicats.
b)Una altra possibilitat seria distingir segons el sentit de l'adjudicació de béns en la quota de
partició: si és personalíssima -és a dir, en consideració al comuner que no arriba a succeir- s'ha
de tornar a la quota numèrica: quota d'institució; i si no és personalíssima, es podria mantenir la
quota tal com resulta de l'adjudicació: quota de partició.
c) I dues possibles solucions més serien aplicar la norma general de l'art. 55.2 CS, de manera que
l'acreixement tingués lloc en proporció al valor de l'adjudicació; o aplicar analògicament l'art. 61
CS en relació als deutes, ja que no seria just que en el desfavorable (deutes) se seguís una
solució, i en el favorable (acreixement) una solució diferent. Aquesta darrera entenem que és la
posició correcta. La quota de partició s'aplica únicament a l'estricta partició (la distribució dels
béns hereditaris) com a especificació que és de la quota d'institució. Però en relació a la resta
d'efectes (pagament de deutes i acreixement) s'ha d'estar a la quota d'institució. El que l'art. 55.2.1
CS vol dir és simplement que no es poden fer reclamacions en el cas que el valor dels béns
adjudicats sobrepassi o no arribi al valor de la quota. Ara bé, en tota la resta -deutes,
acreixement- preval la quota d'institució.

3-- L'ACREIXEMENT TÉ LLOC "AMB SUBSISTÈNCIA DELS LLEGATS I ALTRES
CÀRREGUES IMPOSADES PEL CA USANT"

L'art. 1.1 CS "L'hereu succeeix en tot el dret del seu causant. Consegüentment, adquireix
e« béns i els drets de l'herència i se subroga en les obligacions del causant que no s'extingeixen
fer fe mort". I quan siguin varis els hereus, l'art. 1.2 CS estableix que "Si concorren a la.
^cessió, simultàniament, una pluralitat d'hereus adquireixen el patrimoni hereditari en
Proporció a les respectives quotes. Nogensmenys, les obligacions i les càrregues de l'herència
es divideixen en proporció a les respectives quotes sense solidaritat entre els hereus". I l'art. 61

D'acord amb l'art. 59.1 CS, el valor que s'ha de tenir en compte és el que té el bé en el moment de l'adjudicació,
en el moment de la disposició.
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CS disposa que "Una vegada feta la partició, els hereus responen mancomunadament en
proporció a les respectives quotes en què van ésser instituïts, si de comú acord no disposen altra
cosa". En definitiva, l'hereu respon dels deutes hereditaris, i ho fa en proporció a la seva quota
hereditària.

És obvi, per tant, que si l'hereu adquireix per acreixement la porció vacant farà seus els
béns i drets que la integren, però també haurà de complir les obligacions i càrregues de l'herència
inherents a la dita quota vacant. L'acreixement fa augmentar la quota de participació de l'hereu
en el patrimoni hereditari, per la qual cosa augmentarà no solament la seva participació en l'actiu
hereditari, sinó també la seva quota de responsabilitat822. No és que qui acreix assumeixi una
obligació aliena, com no és cert tampoc que per l'acreixement s'adquireixin determinats béns
concrets de l'herència. L'acreixement, com dèiem, el que fa és modificar la quota de participació
en la massa hereditària, augmentant la quantia del dret hereditari, que és abstracte, en el sentit
que no recau sobre béns concrets. Aquesta modificació farà variar la quota que determinarà la
mancomunitat dels arts. 1.2 i 61 CS.

En aquest apartat no ens referirem per tant als efectes de l'acreixement en relació als
deutes hereditaris, per resultar evident que es respondrà d'ells en base a la "quota de divisió
efectiva", sinó a les anomenades "càrregues hereditàries" i, dins d'elles, a les imposades pel
causant. Tot seguit intentarem esbrinar què signifiquen aquests dos conceptes.

3.1.- El concepte de "càrrega". Plantejament de la qüestió de si han de subsistir les
càrregues imposades a un hereu

El concepte de "càrrega" es distingeix del de deute o obligació hereditària en el sentit que
mentre aquestes formaven part del patrimoni del causant, les càrregues neixen a partir del
moment de l'obertura de la successió.

Ara bé, el concepte de càrrega no és unitari, sinó que s'ha de distingir entre les
anomenades "càrregues hereditàries" i les "càrregues imposades pel causant".
a) A les primeres s'hi refereix l'art. 34 CS823, que després d'assenyalar que l'hereu que accepta
pura i simplement l'herència respon de les obligacions del causant i de les càrregues hereditàries
no solament amb els béns relictes sinó també amb els seus béns propis, afegeix en el seu apartat
segon que "Es consideren càrregues hereditàries les despeses de darrera malaltia, d'enterrament
0 incineració, funeral del causant i altres serveis funeraris; les deformació d'inventari, partició
1 defensa dels béns de l'herència; les dels judicis de testamentaria o d'abintestat causades en
interès comú; les de lliurament de llegat, pagament de Ilegitimes o retribució de marmessors,
i altres de naturalesa anàloga".
b) Diferents són les "càrregues imposades pel causant", que a-vegades són qualificades perla

'/' |
822 Així s'establia ja en el Dret Romà. Com a conseqüència lògica que al cohereu li acreixien proporcionalment e s

crèdits de la porció vacant, correlativament s'havia de fer càrrec/dels"3eutes que afectaven a aquella part. A D'§e

29.2.38, s'establia que "Si duo sint necessarii heredes, quorum alter se abstinuit, alter, posteaqiiamprior abstinM •
immiscuit se, dicendum est, hunc non posse recusare, quomiñus tota onera hereditaria subeat; qui enim scit, out scl

potuit, illo abstinente se oneribusfore implicitiim, ea conditione adire videtur".
8231 venen al·ludides o mencionades en altres preceptes del Codi de Successions, com el 209.1.fin, 233.1, 277.3 i ->
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or5pia Llei com a "gravamens"*24, o com a "limitació", i que es caracteritzen enfront les anteriors
perquè el seu origen és voluntari, i no legal. L'art. 360.1 CS sembla contenir una enumeració de
les mateixes quan parla de "condicions, terminis, modes, usdefruits, fideicomisos ni altres
limitacions o càrregues", a les quals caldria afegir les prohibicions de disposar i els pactes
reversionals, a més dels llegats825.

Als efectes de l'acreixement, el règim d'unes i altres càrregues podrà ser diferent. Les
"càrregues hereditàries", donat que són inherents a l'herència considerada en la seva globalitat,
és obvi que subsistiran i passaran proporcionalment als hereus als qui acreix la porció vacant,
sense que sigui necessari cap precepte que així ho estableixi expressament826. Podem dir que en
aquest aspecte s'assimilen als deutes hereditaris. En canvi, si les càrregues són ordenades pel
causant, aquest les pot imposar no genèricament a tota l'herència, sinó determinadament a un
hereu, i caldrà veure si quan aquest hereu no arribi a ser-ho, els altres als qui acreixi la seva
porció quedaran igualment sotmesos a la càrrega imposada a aquell hereu. Seria el cas, per
exemple, que es digués "Institueixo hereus A i B. A haurà de pagar mensualment 50.000
pessetes a la meva esposa", i que el gravat (A) repudiés l'herència827. Poden trobar-se arguments

824 En aquest sentit, Alberto DE ROVIRA MOLA, a Nueva Enciclopedia Jurídica, Tom 10, Ed. Francisco Seix SA,
Barcelona, 1985, veu "gravamen", pàg. 674, diu que "En especial, se usan como sinónimos «gravamen»y «carga», siendo
difícil por no decir imposible, establecer diferencias entre ambos conceptos". En la propia Enciclopèdia, respecte al
terme "carga", es remet a "gravamen".

125 Als llegats com a càrrega s'hi refereixen, entre d'altres, els arts. 27.1 i 40.1 CS.
826 Així succeïa en el Dret Romà, tant en relació a les càrregues hereditàries com respecte a les imposades

genèricament pel testador a tota l'herència. En relació a les càrregues imposades genèricament a tota l'herència, els
cohereus beneficiats per l'acreixement havien també de complir aquelles càrregues: la porció els acreixia amb la càrrega
que gravava proporcionalment aquella porció. Així s'establia a Digest 31.49.4, PAULUS libro V. ad legem luliam et
Papiam: "Si testatur dari quid iussisset, out opus fieri, aut munus dari, proportione sua eos praestare, quibus pars
hereditatis accresceret, aeque atque cetera legata, placet"; Digest 30.122.1, PAULUS libro III. Regularum: "«Lucius
Tilhis et Caius Seius Publio Maevio decem dare damnas sunto», Caius Seius heres non extitit; Sabinus ait, Titium solum
legalum debiturum, nam Seium pro non scripto habendum esse; haec sententia vera est, hoc est, Titius tota decem
debebit"; i, no tan clarament, de Digest 31.61. pr., ULPIANUS libro XVIII. ad legem luliam et Papiam : "Si Titio et
Maevio heredibus instilutis, qui quadringenta relinquebat, a Titio ducenta legaverit, et quisquís heres esset, centum,
Mqite Maevius hereditatem adierit, trecenta Titius debebit"). El llegat continuava sent totalment vàlid i gravava
Iherència independentment de si el nombre d'hereus que arribaven a ser-ho era el dels instituïts inicialment pel testador,
°si era menor. I la mateixa solució s'aplicava en el cas que les càrregues s'haguessin imposat nominativament a tots els
™reus: si es produïa l'acreixement, la quota sensera responia de tota la càrrega (VACCARO, Ob. cit., pàg. 130, qui així
w dedueix de Digest 30.16.1, POMPONIUS libro V. ad Sabinum : "Heres adiecto nomine cuisdam, qui heres non sit,
*we damnatus, totum legatum debet; nam et si duos ex heredibus suís nominatim quis damnasset, et alter hereditatem
"on adiiset, qui adiiset, totum deberet, si pars eius, qui non adiisset, ad eum, qui adiisset, pervenerit").

En el Dret Romà, si les càrregues estaven imposades personalment a un dels cohereus, si es produïa l'acreixement
'specte a la part del cohereu gravat nominativament, aquell tenia lloc "sine onere", de manera que la càrrega s'extingia

wixí es desprenia de Digest 31.61. l.ULPIANUS libro XVIII. ad legem luliam et Papiam : "Mianus quidem ait, si alter
x legitimis heredibus repudiasset portionem, quum essent ab eo fideicommissa relicta, coheredem eius non esse
°%endumfideicommissapraestare, portionem enim ad coherdem sine onere pertinere "; i de Digest 31.29.1 -2, CELSUS

o XXXVI. Digestorum : "Quodalicitius heredis nominatim fidei committitur, potest videri Ha demum dari voluisse,
e extitisset heres. Si filio heredi pars eius, a quo nominatim legatum est, accrescit, nonpraestabit legatum, quodiure

'9«o capit"). La regla derivava dels principi segons el qual l'adquirent feia seva, la porció que li acreixia pel seu dret
P'» com a conseqüència de la natural expansió de la seva quota originària, i no com a substitut de qui no arribava a

p, ®reu> Per la qual cosa era lògic que no hagués de fer-se càrrec dels seus gravamens personals (VACCARO, Ob. cit.,

Ara bé, tal com afirma VOCI (Ob. cit., pàg. 695), en el Dret clàssic es va tendir a substituir la regla que distingia
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per defensar totes dues opinions:
a) En favor de l'acreixement "sine onere" es pot al·legar que, d'acord amb la idea de crida a la
totalitat que motiva que l'acreixement sigui forçós, si un hereu és cridat a la totalitat sense can
gravamen, d'aquesta mateixa manera (de forma lliure) hauria de rebre la porció acrescuda828,
b) I en defensa del caràcter "cum onere" de l'acreixement s'han donat variats arguments;
- que les càrregues i gravamens no es vinculen al títol successori (que té caràcter personalíssim)
sinó a qui adquireix la titularitat d'una determinada part de béns hereditaris829;
- l'equitat: si l'hereu gaudeix dels avantatges de l'acreixement, també ha de patir els
desavantatges830;
- el respecte a la voluntat del testador: aquest hagués volgut que algú es fes càrrec dels
gravamens831;
- que es tracta d'una regla de Dret hereditari que qui rep una herència en defecte d'un altre queda
sotmès a les obligacions imposades pel testador832.

Tot seguit es veurà com s'ha resolt la qüestió en la tradició jurídica, i en el Codi de
Successions.

3.2.- La qüestió a la tradició jurídica
A la tradició jurídica, BELLONUS833 es feia ressò de l'opinió general de la doctrina

segons si les càrregues s'imposaven a tota l'herència o nominativament a un dels cohereus per un principi únic : el de la
correspondència objectiva entre adquisició i càrrega. Aquest criteri objectiu, diu VOCI, (Ob, cit., pàg. 695) va ser
introduït per la Llei Julià et Papia dins l'àmbit dels "caduca", i va ser recollida per Severo i Caracalla en un camp vet al
de l'acreixement: la substitució vulgar. Així, a la continuació de l'esmentat Digest 31.61 s'establia que "sed posi
Rescriptum Severi, quo fideicommissa ab instituto relicta a substitutis debentur, et hic quasi substitutus cum suo onere
consequetur accrescentemportionem". D'aquesta regla introduïda per Severo, Ulpiano deduïa, per analogia, que també
al cohereu en favor del qual es produïa l'acreixement havia de soportar les càrregues del llegat).

En el Dret Justinià ja es va establir que l'acreixement entre cohereus tenia lloc sempre "cum onere": qualsevols
que fossin els cohereus en favor dels quals es produís l'acreixement, és a dir, tant si estaven nomenats conjuntivament
com disjuntivament, havien d'adquirir la seva part "cum suo gravamine" o "cum suo onere" (Còdex 6.51.10). (En els
llegats, es distingia segons com es fes la crida, tal com veurem en un altre capítol).

828 Així s'entenia inicialment en el Dret Romà, com hem vist.
829 BADOSA COLL, a les Anotacions al Derecho de Sucesiones de Theodor KIPP cit., pàg. 436.

830 BORTOLAN, Ob. cit., pàg. 318, qui cita D. 50.17.10, on s'estableix que '"Secundum naturam est, commoda
cuiusque rei eum segui, quem sequuntur incommoda". '

f y
831 GANGI, /legati nel diritto civile italiano cit., vol. II, pàg. 566. /.,

:-'(

832 Argument donat perMUCIUS SCAEVOLA en relació al Codi civil'(Cib. cit., pàg. 339).
<i.

833 Ob. cit, cap. VIII, quaestio XVII, núm.l, basant-se, entre d'altres, en les següents lleis:
- L. si duobus 16.§ 1 (D. 30.1.16.1): "Heresadiecto nomine cuiusdam, qui heres non sit, dare damnatus, totum
debet; nam et si duos ex heredibus suïs nominatim quis damnasset, et alter het/éditatem non adiisset, qui adiisset,
deberet, si pars eius, qui non adiisset, ad eum, qui adiisset, perveniret".
- L. civitatibus, 125 § Lucius, ff. de leg. primo. (D.30.1.122.iy "«Cuchis Titius et Caius Publio Maevio decem dare
damnas sunto», Caius Seius heres non extitit; Sabinus ait, Titium solum legatum debiturum, nam Seium pro non scrip'
habendum esse; haec sententia vera est, hoc est, Titius toíüm decem debebit".
- L. mortuo, 50 § ult. (D.31.1.49.4): "Si testator dan quid iuississet, aut opus fieri, aut munus dari, pro portions suo e

praestare, quibuspars hereditatis accresceret, aeque atque cetera legato, placet".
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favorable al caràcter "cum onere" de l'acreixement hereditari834. No obstant, aquesta unanimitat
'nicarnent es referia al cas en què la vacant que donava lloc a l'acreixement s'originava per la
caducitat o quasicaducitat de la disposició, però no quan aquesta es tenia per no escrita. Alguns
autors defensaven que en aquest cas la càrrega no es transmetia als altres hereus, assenyalant que
"Onus, quod ab initio non consistit, non potest in alium transferri, cum non entis nullae sint
qualitates"*35. En canvi, BELLONUS entenia que "quoquo enim modo deficiatpars, semper cum
suo onere accrescit"m. La diferència de tracte en relació als llegats i fideicomisos (en els quals

834 Com a autors que compartien aquesta opinió citava: "AZO in Summ. C. eod. num. 18. BALD, in I. si Titio.63,§
¡¡¡¡¡anus/, de leg.2. IMOL. indl.siduobus.16 § l.ff. de leg. primo &ind.l. mortuo 50 § ult.nn.4. ff. de leg.2. CASTR.
¡nd§hisitadefinitis, num.4. IAS. ind.l. reconiuncti, num.162 & WHO. GAUD.nu.73. IAS. in 1. un. nu.12. ver sic. alia
estralioC. quandnon pet. part. CAGN. inrub. C. eod.num.44. ZANC. inl. haeredes mei 57 § cum ita part. 6num.53.
ffadTreb.AEMIL. FERR. in 1.3. num.23, ff.de leg.primo. GOMEZ, torn 1. varia, resol, cap. 10, num.43. PEREG. consil.
I09.nu.4.vol,3. SURD, consil. 529,num.27, ubi testatur, hanc regulam communiter sequi DD. LADERCH consil 72,
nuni.12. vers. quae, cum itasint. FORÇAT. inNecyo. dial67. num.4. GRATIA, cap.104, discep.for. num. 50. BALD, in
§ & plures, num.10, inst. de vulg. DUAR. lib. 2 de iur.accr. ca.2. ANTO.GON. de iur. accr. num.17. CUIAC. in d.l. un
| ubi aulem legatarii C. de cad. toll. DONELL. lib. 7 comm. cap. 12 infi. & cap. 28. versic. portionem. ROISENT. defend.
cap.6. concl. 74, n .13 & in gl. si. Et ita etiam videtur sensisse BALD, in I. si Titio 63, § lulianus inf.ff. de leg 2".

135 Així ho va posar en relleu BELLONUS (Ob. i loe. cit., num. 15) fent-se ressò de l'esmentada opinió. Els arguments
que utilitzaven els defensors d'aquesta opinió eren els següents (núm. 16 i ss.):
Ir, L'establert a hL. quídam referunt, 14, ff. de iur. codic. (D. 29,7,14), concretament al fragment que establia que
"Quodpost obitum haeredis codiciliis legatum adscriptum, vel ademptum est, nullius momenti est: quia haeres, ad quem
sermonem conferat, in rebus humanis non est, eaque ademptio et datio tune vana efficietur", és a dir, que el que es va
llegaren els codicils, o es va prendre després de la mort de l'hereu, no era de cap valor, perquè l'hereu a qui se li va manar
fer el llegat no existia, el llegat no tenia efecte.
2n, El declarat a d.l. un. § in primo, C. de cad. toll, segons el qual, quan la porció es té per no escrita, "sine onere" es
transmet al substitut o al conjunt o bé a l'hereu que queda, sense distingir si la porció no escrita forma part d'un llegat
o d'una herència. No obstant, BELLONUS (Ob. i loc. cit., núm. 44 i 64) deia que la citada Llei s'estava referint als
legataris i als fideïcomissaris, com s'induïa de les paraules utilitzades. Assenyalava BELLONUS que "Quodpatet ex illis
verbis statutum fuerat, ut ea omnia bona manerent apud eos à quibus fuerat derelicta: Nam ea nonpossunt ad directas
haereditaíes referri, quippe, quae non dicuntur ab aliquo relinqui, cum nemo gravetur earum prestatione, sed directo
capianíur, sive spectemus dominium, sive possessionem, sed referuntur ad sola legaía, &fideicommissa, quae dicuntur
àgravatis relinqui, utpote, à quibuspraestari debent"
Jr. Que no hi havia cap raó per establir cap diferència entre l'herència i el llegat.

60¿. i loc. cit., núm. 9. No obstant BELLONUS (Ob. i loc. cit., núm. 135 a 152) es va fer ressò d'alguns casos en
què l'acreixement tenia lloc "sine onere": - - • - - .
• quan la càrrega va ésser imposada nominativament a un dels cohereus, en base a la L. Celsus 29, § quod alicuius, in
/w(D.31,29,l-2): "Quod alicuius heredis nominatim fidel commititur, potest videri ita demum dari voluisse, si Ule
Wilisset heres. Si filio heredi pars eius, a quo nominatim legatum est, accrescit, non praestabit legatum, quod iure
«ntiquo capit", citant BARTOLUS, al seu comentari a la citada Llei;
•si no a un, sinó a dos dels hereus instituïts va ser nominativament imposada la càrrega, la part vacant acreixia a l'altre
j^ manera onerosa, però si ell tampoc arribava a ser-ho, els altres hereus acreixien "sine onere". Per tant, respecte als
"ereus no gravats no hi havia diferència segons el llegat s'hagués imposat nominativament a un o als dos dels
°njuntament cridats: "Si non ab uno, sed à duobus ex pluribus sit onus nominatim relicíum, licet cum onere pars

Qccrescaí alterí pariter grávalo ...si tamen ei deferatur, qui nominatus non est, sine onere accrescere...Nam respectu tertii
°n Sfavafi nulla est differentia inter gravamen nominatim iniunctum uní, & iniunclum duobus, quia semper eadem

*""<«rarto"(núm.l49al52)
En canvi, d'acord amb la regla general, l'acreixement era "cum onere", entre d'altres, en els següents casos (Ob.

'™c 'c^.,núm. 88ÍSS.):
1 'a càrrega es va imposar de manera general a tots els hereus: "Si onus generaliíer omnibus haeredibus sit iniunctum,
' a, quia testator dixerit, Quisquís mihi haeris erit, dato: Nam in hoc casu non est dubitandum, quin pars haereditatis
n Suo °nere accrescat, cum omnes haeredes censeantur gravad";

^ fn 'a càrrega va estar imposada a uns hereus sota una denominació genèrica per a tots ells: "Etiamsi onus sub
te lls QPpellativis impositum sit,.puta quia testator gravaverit haeredes sub nomine haeredum ...Et ratio est, quia

or non censetur imposuisse onuspersonae, sed haereditati";
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en alguns casos l'acreixement era "sine onere") la justificava BELLONUS assenyalant que mentre
en aquests les càrregues s'imposaven a la persona, en l'herència requeien sobre la pròpia
herència837.

Entre els autors clàssics catalans, CANCER seguia l'opinió majoritària exposada per
BELLONUS, assenyalant que mentre en els llegats l'acreixement podia ser "sine onere", entre
els cohereus sempre era "cum onere", fins i tot respecte a la porció que es tenia per no escrita:
"in haereditatibus portio pro non scripta accrescit coniunctis, vel disiunctis cum onere"m,
D'aquesta mateixa opinió era FINESTRES, qui afirmava el caràcter onerós de l'acreixement
hereditari sense fer cap distinció respecte a la manera com s'imposava el gravamen839.

La doctrina catalana dels segles XIX i començaments del XX també tenia aquesta idea,
Deia BORRELL I SOLER840 que "Les càrregues imposades pel testador a la por ció d'herència
vacant, les ha de complir l'hereu al qual acreix, a menys que es tracti de càrregues
personalíssimes de l'hereu que no adquireix laporció"m. Tanmateix, els projectes privats
d'apèndix també eren unànims en establir el caràcter onerós de l'acreixement.

3.3.- La subsistència en el Codi de Successions de les càrregues no personalíssimes
imposades pel causant

El Codi de Successions, seguint l'opinió general a la tradició jurídica i els seus

- i també i fms i tot si la càrrega havia estat imposada de manera nominativa a un dels hereus, si el caràcter de la càrrega
mereixia una consideració favorable, com per exemple si era per a aliments o per a causes pies: "Etiamsi onus sil
iniunctiim nominatim uní tantum, dummodo tractetur de onere favorabili, puta de onere alimentorum...vel alterius relicli
adpias causas".

837 "In legatis, &fideicommissis onus imponitur personas: ideoque, si ea non substit, ut évenit, cum in rerum natura
non est, nonpotest, onus consistere, &per consequentias, nec in alium transferri...At in haereditatibus nonpersonae
imponitur, sed haereditati ideoque, licet unus ex institutis non sit in rerum natura, nihilominus onus etiam pro parte,
quae debuisset ad illum pertinere consistit, quasi haereditati impositum, &per consequentias transit in omnes, inquos
illa haereditatisportio transfertur" (Ob. i loc. cit., núm. 65).

838 CANCER, Ob. cit., num. 192. Entre la doctrina castellana, també ho entenia així GÓMEZ (Ob. cit. núm. 43) qui
exposava a més la raó d'aquesta regla: "Prima conclusió quod in haereditatibus universalibus indistinctè portio deficient
accrescit alteri cohaeredi, vel substituto cum onere...: Cuius ratio est, quia illudgravamenpotius videtur appositum
haereditati, quam personae: unde mérito transit ad alias haeredes, ad quos haereditas perveniat..."

839 FINESTRES, Ob. cit., núm. 73, pàg. 453, assenyalava que "Quod ait Justinianus,, parlem deficientem adcrescere
cum suo onere, dubiumnon habet..." i

MOb. cï/.5pàg. 517.
841 - El Pr. ROMANÍ-TRÍAS contenia una norma bastant semblant, en la ferma, a la del Codi civil. L'article 812

establia que "Los herederos y legatarios á quienes acrezca una parte vflcame sucederán en todos los derechos y
obligaciones, cargas y modalidades que tendría el que no quiso ó no pudo Recibirla, salvo los que por naturaleza o por
disposición del testador fuesen personales".
- L'article 1257 del Projecte PERMANYER Y AYATS reproduïa l'article 984$c.
- El Projecte de 1'ACADEMIA DE DERECHO DE BARCELONA també establia aquest caràcter onerós, si bé nom»
de manera expressa en relació als legataris a l'article 112, Respecte als he'reus, només es donava aquest caràcter oner
quan aquests feien seus el llegats vacants, articles 115 i 116. ^ ,,
-1 l'art. 242.6 del pr. ALMEDA-TRÍAS deia que "La porción vacante, salvo disposición expresa en contrario «

ion de las que sólo fuesen susceptiblestestador,- acrece siempre con las cargas que tuviese impuestas, a excepción
cumplirse personalmente por el heredero que falte o repudie".
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precedents842, estableix el caràcter forçós de l'acreixement a l'art. 40.1 CS: "L'acreixement sempre
té lloc...amb subsistència dels llegats i altres càrregues imposades pel causant que afectin la
anota vacant, encara que ho hagin estat determinadament a càrrec de l'hereu que falti, posat que
no siguin personalíssimes d'aquest"M3. Per tant, l'acreixement segueix tenint caràcter onerós, de
manera que els cohereus assumiran les càrregues que graven la porció vacant, tret de les que
tinguin caràcter personalíssim.El precepte permet distingir varis tipus de càrregues:

a.) Les càrregues imposades a l'herència en general, que es mantenen, com es lògic, ja que no
s'està gravant un hereu determinat, sinó que s'imposen als qui adquireixin l'herència.

Les càrregues es poden imposar únicament a una part de l'herència, com per exemple una
prohibició de disposar844. En aquest cas, si la quota en qüestió queda vacant, la càrrega subsistirà
en la seva amplitud "originària", sense que s'estengui a la quota obtinguda directament845,
b) Les càrregues imposades a algun hereu en particular -i, concretament, en el cas que ens

142 Tradició que es va plasmar en els precedents legislatius del Codi de Successions. El Projecte de 1930 establia
aquest caràcter onerós a l'article 361: "Al heredero que acepta ¡aparte de herencia que le corresponde directamente,
se le transfiere ipso iure la que le corresponde por derecho de acrecer, y ha de levantar las cargas impuestas a esta
nueva porción" (precepte que va ser reproduït per l'art. 315 Av. 1931, i per l'art. 374 Pr. 1952). L'article 506.1 del
Projecte de 1955 deia que: "El acrecimiento tendrá lugar en proporción de les respectivas cuotas o participaciones
hereditarias y con subsistencia de los legados, fideicomisos u otras cargas impuestas por el testador al heredero que
falte, siempre que no sean personalismos de éste", precepte que va ser modificat pel text definitiu de la Compilació, l'art.
266.1 CDCC, que, amb una redacció similar a la del Codi de Successions, va establir que "L'acreixement sempre tindrà
lloc en proporció a les respectives quotes o participacions hereditàries i amb subsistència dels llegats i altres càrregues
Imposades pel causant que afectin la quota vacant, encara que ho haguessin estat determinadament a càrrec de l'hereu
que falti, posat que no siguin personalíssimes d'aquest". De la trajectòria del precepte en el sí de la Comisión General
de Codificación val la pena destacar que entre el text presentat a les Corts i el text definitiu es varen donar dues
modificacions:
• per una banda, es va suprimir el darrer incís de l'art. 285.4 Pr. CDCC, segon el qual l'hereu "ha de levantar las cargas
impuestas a esta nueva porción", per entendre que ja estava inclòs en el que es deia en el següent article. La Comisió
deia que "Se mantiene el texto del Proyecto con ligeras variantes suprimiéndose el último inciso del último párrafo por
entar incluido en el artículo siguiente " (l'art. següent, el 286, feia referència als efectes de l'acreixement, establint-se la
seva actuació de manera proporcional i la subsistència de les càrregues. Efectivament, en l'art. 286 es deia novament que
l'acreixement es produïa "con subsistencia de los legados, fideicomisos u otras cargas impuestas por el testador al
heredero que falte..."
" i> per altra, s'introduí a l'art. 286, relatiu com hem vist a la subsistència de les càrregues, "aunque lo hubiera sido
Armiñadamente a cargo del heredero que falte ".

El Codi civil també seguía aquesta solució. L'art. 984 Ce estableix que "Los herederos a quienes acrezca la
herencia sucederán en todos los derechos y obligaciones que tendría el que no quiso o no pudo recibirla", seguint en
puesteas la línia de l'art. 816.2 delPr. de 1851: "En tal caso taparte del que no quiere ó no puede aceptar acrece a
*/ coheredero o coherederos con las mismas cargas y obligaciones ".

Cal advertir la diferent redacció que es conté respecte a les càrregues imposades al substitut vulgar. L'article 170
* diu que "El substitut succeeix el causant amb les mateixes limitacions i càrregues imposades a l'instituït que no
r'"a a ésser hereu, llevat que el testador hagi disposat deforma diferent". No es fa menció per tant a les càrregues

P««onalíssimes com a excepció. No obstant, com assenyala CALATAYUD SIERRA (Ob. cit., pàg. 672) es podria
Wore que si la càrrega és personalíssima el testador "ha disposat deforma diferent", és a dir, ha disposat que la
rega no hagi de ser complida pel substitut.

. Seria el cas en qué el testador, instituint hereus en quotes de l'herència, fes la partició -que, com s'ha dit, no
j ., lx Vte hi hagi institució conjunta als efectes de l'acreixement-, i sobre uns béns en concret imposés una prohibició
* Oposar.

«S p

tj , cn Contra CÀNCER, qui, tractant del supòsit en què la vacant no es produeixi en l'hereu al qual se li ha imposat
Mir f8^8' S'n° ̂ ue s'gu* a1uest q1" acreixi la porció d'un altre, assenyalà que la prohibició s'estenia a tota la porció, és
*«•' 8nt a ''or'8Ínària com a l'acrescuda: "Prohibitus alienaré portionem suam, censetur prohibitus alienaré portionem

fesce»tem" (Ob. cit., cap. XXII, núm. 203).

297

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



interessa, les que s'imposen a l'hereu que deixa vacant la seva porció-. L'art. 40.1 CS estableix
que si són personalíssimes no es transmeten (així ho disposa també l'art. 42.2 CS en relació als
llegats), mentre que si no ho són -si simplement estan "imposades determinadament a un hereu"
però no són personalíssimes- subsisteixen.

En aquest apartat es farà referència a les càrregues que s'imposen a l'hereu que falta
assenyalant quines són les càrregues que subsisteixen, i quines, per tenir l'esmentat caràcter
personalíssim, no es mantenen.

3.3.1.- La no subsistència de les càrregues personalíssimes imposades a l'hereu que falti
L'art. 40.1 CS estableix la regla general segons la qual l'hereu que acreix ha de complir

les càrregues no personalíssimes imposades a l'hereu que falti. Per tant, queden fora de la regla
general i són intransmissibles i s'extingeixen les càrregues "personalíssimes" de l'hereu que falti.
L'art. 40,1 CS fa una separació entre càrregues personals (les imposades determinadament a un
hereu846) i càrregues personalíssimes, que són aquelles que només es poden complir pel gravat
o han estat imposades en atenció a les seves qualitats personals.

Una càrrega serà personalíssima, en primer lloc, quan no es pugui complir material o
jurídicament per una altra persona, com per exemple quan s'imposa a un famós cantant l'obligació
de celebrar un concert en un determinat lloc.

I, en segon lloc, pot haver-hi càrregues que puguin ser complides per altres persones,
però que el testador les hagi establert en consideració especial a la persona del gravat, com per
exemple quan a un no catòl·lic se l'imposa l'obligació d'assistir durant un any seguit a missa cada
dia. Aquesta obligació pot ser complida pels altres cohereus, però si a aquests no se'ls ha imposat
l'obligació es dedueix que el testador volia imposar-la exclusivament a aquella persona, i no a
les altres847. En aquest cas caldrà investigar la voluntat del testador i veure si la va establir
únicament en consideració al gravat, o si el fet que tingui l'obligació una certa connexió amb ell
no és suficient per extingir-la quan el gravat no arriba a ser hereu. Seria el cas per exemple de
l'obligació de mantenir els fills, respecte a la qual, tot i que el testador pugui preferir que seguin
mantinguts pel gravat inicialment, no es pot afirmar que no vulgui que siguin mantinguts per
altres cohereus.

En definitiva, una càrrega serà personalíssima no tan sols en base a la seva naturalesa (si
es pot complir només pel gravat) sinó que en la majoria de casos serà la voluntat del testador la
que determinarà una o altra qualificació. No és que hi hagin unes càrregues personalíssimes i

846 Concepte que apareix també a l'art. 278.1 CS. ' . , ' , !
/ ' ' ' '

847 És el cas, per exemple, contemplat a la RDGRN de 7 de gener de 19,04 (vegeu-la a Jurisprudència civil, tomo 97,
Madrid, 1904, pàg. Sali) . L'objecte de la càrrega consistia en una obligació de no disposar (imposada no a un hereu,
sinó a un legatari). És indubtable que aquesta obligació podia ser complida per/aquells als qui aprofités la renúncia del
legatari. No obstant, donat que l'esmentada prohibició s'havia imposat en atenció al legatari, la Direcció General va
declarar que subsistia: "Considerando que, según lo consignado/pa fía causante en su testamento, la condición qu
impuso al referido legatario de no enajenar las fincas en que consistia el legado, lo fue porgue quería que conservas
éstas como un recuerdo de su cariño, ó sea por un motivo que afectaba exclusivamente al referido legatario, por lo qu

es obvio que dicha condición es de carácter personal y no puede subsistir con relación á ¡as herederas por la prop1

testadora, á las que corresponde el dominio de los expresados bienes por virtud de la renuncia del legatario".
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unes altres que no ho siguin, sinó que serà el testador qui, en cada cas concret, podrà atribuir o
no caràcter personalíssim a una càrrega.

3 3,2.- L£S càrregues imposades pel causant que subsisteixen; qüestions de caràcter general
que es plantegen

La regla general és que les càrregues imposades pel causant subsisteixen. Abans de
procedir a l'anàlisi de la manera com subsistiran algunes d'aquestes càrregues, cal fer referència
a una sèrie de qüestions de caràcter general.

3.3.2.1.- La regla de la subsistència de les càrregues no personalíssimes pot implicar que
l'acreixement no sempre sigui un benefici patrimonial

Com a qüestió prèvia a la de la subsistència de les càrregues, i de vital importància, cal
determinar si l'acreixement sempre suposa un benefici patrimonial per als hereus que acreixen,
o si pot ésser "deficitari". Convé esbrinar si el valor de la càrrega que hagi d'ésser assumida pels
hereus que acreixin pot superar el valor dels béns hereditaris obtinguts en virtut de l'acreixement.
L'exemple típic seria el cas en què a un dels hereus se l'imposa un llegat obligacional
(generalment l'obligació de pagar una renda periòdica durant un cert temps), el valor del qual
supera l'import de la seva quota hereditària, el que pot ser motiu de repudiació de l'herència i en
conseqüència es donarà lloc a la vacant que podrà ser objecte d'acreixement pels altres hereus.

Cal partir d'una sèrie de premises:
la.-L'art. 273.1 CS estableix que el subjecte gravat amb llegats el valor dels quals superi el que
ha obtingut per causa de mort, té la facultat de reduir-los. I els arts. 274 i següents, si el gravat
amb llegats és l'hereu, li concedeix el dret a la quarta falcídia, si el testador no l'ha prohibit.
2a.- L'acreixement no es pot renunciar. Per tant, si la quota que acreix fos "deficitària", això
implicaria que l'hereu estaria obligat a assumir, en virtut de l'acreixement, un sacrifici
patrimonial.

La qüestió és, doncs, si l'hereu o els hereus als qui acreix la porció excessivament
gravada, poden fer ús separadament, respecte a la porció acrescuda, de la facultat de l'art. 273.1
CS. Entenem, d'acord amb el concepte que hem donat d'acreixement, que no és possible. No és
que s'adquireixi de manera separada una quota gravada, sinó que amb l'acreixement es concreta
'a quantia de la pròpia quota, i s'han d'assumir unes càrregues imposades al cohereu que falta, no
a la quota. No es pot parlar d'un acreixement "a benefici d'inventari"848, sinó que, a l'hora de la
possible reducció dels llegats, s'hauran d'apreciar conjuntament la porció obtinguda directament
11 acrescuda, ja que, com diem, estem davant d'un únic objecte849. La Llei no estableix en lloc una
limitació de responsabilitat" respecte a la quota acrescuda.

Per tant, l'acreixement no sempre serà un benefici patrimonial, sinó que en ocasions podrà
Ser perjudicial econòmicament.

148 P icn el sentit que només es respongui de les càrregues amb els béns que formin part de la quota hereditària.
849 p

«n canvi, en la substitució vulgar, en tractar-se de dos objectes, es podria procedir separadament a la reducció de
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3.3.2.2.- El fonament de la regla de la subsistència de les càrregues no personalíssimes
imposades a l'hereu que falti

Com hem dit, l'art. 40.1 CS disposa que es mantenen les càrregues imposades
"determinadament a càrrec de l'hereu que falti, posat que no siguin personalíssimes d'aquest"
Podria semblar que aquesta regla va contra el concepte d'acreixement com a concreció de la
pròpia quota respecte a l'objecte únic, i que s'acosta més a la idea que hem refusat de
l'acreixement com a adquisició d'una quota aliena (en aquest cas gravada). No obstant, l'art. 40 1
CS no és incompatible amb el concepte apuntat d'acreixement, com passem a veure.

Efectivament, la justificació de la regla de l'art. 40.1 CS no es troba en el principi segons
el qual les càrregues han de seguir la porció, sinó simplement en què la Llei ha optat per disposar
que, si no pot complir-les l'hereu al qual li han estat imposades, les haurà de complir uns altres
hereus -primerament els conjunts, que seran els que "acreixeran" (art. 41.1 CS), i en defecte d'ells
els disjunts, que "incrementaran" (art. 41.1 CS)- que seran els beneficiats per la falta d'aquell
hereu. Es disposa "ex lege" una substitució en el compliment de la càrrega, sent els substituts els
que adquireixen la porció de l'hereu que falta.

Així doncs, la regla de l'art. 40.1 CS no s'ha de configurar com que l'acreixement suposa
l'adquisició d'una quota gravada, sinó com que, davant la falta del subjecte gravat, existeix "ex
lege" un substitut en el compliment de la càrrega850.

La Llei podia haver disposat l'extinció de lacàrrega o la seva subsistència. Com diem, ha
optat per això últim, establint una substitució en el compliment. Quina és la raó?

La justificació es podria trobar en motius d'equitat. Si els hereus que acreixen adquiriran
una sèrie de béns per la "falta" d'un hereu, és equitatiu que compleixin també les càrregues
(generalment els llegats obligacionals) que eren a càrrec l'hereu que no ha arribat a ser-ho. Davant
del conflicte entre l'interès dels hereus que acreixen, i el dels "beneficiaris" de la càrrega (els
legataris), la Llei atén a l'interès d'aquests últims. Ara bé, d'acord amb el que s'ha afirmat en
l'apartat anterior, cal tenir en compte que l'acreixement pot ser "deficitari", i que per tant la regla
de l'assumpció de les càrregues no suposi un "benefici menor" per als cohereus, sinó un perjudici,

Per això, més que en l'equitat, la regla de l'art. 40.1 CS entenem que descansa en una
presumpció respecte a la voluntat del testador. La Llei presumeix que el testador volia la
subsistència de les càrregues no personalíssimes, malgrat que les hagués imposat
determinadament a càrrec d'un hereu. Se suposa que el testador hagués volgut el manteniment
del major nombre de disposicions testamentàries possibles.

D'acord amb aquest fonament, i malgrat que pugui semblar'que l'art. 40.1 CS tingui
caràcter imperatiu (en base a l'expressió "sempre"), el testador ppt disposar que l'acreixement
no sigui onerós, ja que no farà altra cosa que dir que no vol un "substitut" en el compliment de

850 Ara bé, tot i que tècnicament no es pugui parlar de vinculació entre càrrega i porció, ja que, com s'ha dit, '*
càrregues s'imposen a l'hereu, el cert és que en el Codi de Successions s'arriba en el fons al mateix resultat que
doctrina clàssica: la correspondència objectiva entre adquisició i càrrega: l'adquisició de la quota vacant va acompany*
de l'assumpció de la càrrega que gravava l'hereu a qui inicialment se li va atribuir aquella quota. Aquesta idea
correspondència entre adquisició i càrrega és la que ve contemplada a l'art. 37.1 CS en relació al benefici de separa
de patrimonis: cada patrimoni -el de l'hereu i el del causant- es manté separat, de manera que les càrregues es manten
també separades.
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la càrrega. Reconduint aquesta idea als termes utilitzats per l'art. 40.1 CS, es pot dir que amb
aquesta exoneració el testador no fa altra cosa que atribuir caràcter personalíssim a una càrrega.
I d'aquesta manera la solució respecte a l'acreixement coincideix amb el disposat a l'art. 170 CS
en relació a la substitució vulgar, precepte que expressament preveu que el substitut assumirà les
càrregues imposades a l'instituït "llevat que el testador hagi disposat deforma diferent"*51.

3.3.2.3.- El compliment de la càrrega
El compliment de la càrrega imposada al cohereu que falta pot plantejar una sèrie de

qüestions.
a) Un problema de difícil solució sorgeix quan són varis els cohereus als qui acreix la porció
vacant i la càrrega només pot ser complida per algun d'ells o és indivisible o de difícil divisió.
- Pot succeir en primer lloc que només un dels cohereus estigui capacitat per complir la càrrega,
com per exemple quan aquesta consisteix en escriure un tractat sobre testaments i només un dels
cohereus és llicenciat en Dret852. En aquest cas entenem que l'obligació subsisteix a càrrec de
l'hereu que pot complir-la, i que l'acreixement es produirà no únicament en favor seu, sinó que
aprofitarà a tots els cohereus, si bé aquests hauran d'abonar-li una compensació econòmica.
- Si l'obligació pot ser complida per qualsevol dels cohereus però és indivisible (per exemple,
quan consisteix en plantar un arbre), s'apliquen les mateixes regles que en el supòsit anterior: la
càrrega l'haurà de complir un sol dels cohereus (el qui ells elegeixin), el qual tindrà també dret
a una compensació econòmica853.

b) I una altra qüestió és si l'incompliment de la càrrega imposada a l'hereu que falti també
repercuteix respecte a la quota que s'obté directament, o únicament respecte a la quota acrescuda.
es pot posar l'exemple del mode en el cas que el testador hagués fet ús de la possibilitat d'imposar
un fideïcomís a l'hereu instituït per al cas d'incompliment del mode854. El dubte que es planteja
és sí, produint-se aquest incompliment del mode, actuarà el fideïcomís únicament respecte a la
porció acrescuda, o també respecte a la porció originària. Tot i semblar més equitatiu mantenir
la separació, la configuració de l'onerositat en l'acreixement com una substitució "ex lege" en el
compliment entenem que impedeix dividir els efectes de l'incompliment. A més, d'altra manera

!SI En relació al Codi civil així ho afirma VALLET DE GOYTISOLO (Panorama del Derecho de Sucesiones, vol.
>P«g. 380), basant-se en l'aplicació analògica de l'art. 780 Ce. A més, afirma VALLET que si el testador pot excloure
Creixement també pot excloure el seu caràcter onerós.

Si bé en aquest cas també es podria entendre que l'obligació és personalíssima i per tant s'extingeix, considerant
H e va ser imposada en atenció a les qualitats personals de l'hereu.

Ml n i .relaci° al mode, diu CALATAYUD (Ob. cit., pàg. 627) que si la càrrega és indivisible "deberá cumplirse en
osii integridad, sin perjuicio de que si ha tenido que ser cumplida toda ella sólo por uno o varios de los gravados,
'w éstos derecho a reclamar a los restantes la parte que les corresponda en la obligación en proporción a su

«t •* "j 'a '^ea ̂ e ''arti 1085.2 CS, que després d'establir a l'apartat primer que "El coheredero que hubiese pagado
ife •* ^Ue corresPonda a su participación en la herencia, podrá reclamar de los demás su parte proporcional",

s ix en el segon apartat que "Esto mismo se observará cuando, por ser la deuda hipotecaría o consistir en cuerpo
¡a

 lnado, la hubiese pagado íntegramente. El adjudicatario, en este caso, podrá reclamar de sus coherederos sólo
e Proporcional, aunque el acreedor le haya cedido sus acciones y subrogándole en su lugar".

1)4 MVe8eu § 3.3.2.4.
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es podria atacar indirectament la regla segons la qual l'acreixement és forçós. N'hi hauria prou

amb l'incompliment del mode per adquirir només la part originària (sempre naturalment que el
testador hagués fet ús de la facultat prevista a l'art. 164.2 CS).

3.3.3.- Referència a algunes càrregues que subsisteixen
Tot seguit es farà referència a una sèrie de càrregues que poden subsistir. No és que hi

hagi unes càrregues transmissibles i unes altres que no ho són, sinó que en principi totes es poden
transmetre. Per tant, l'enumeració que tot seguit es farà de les càrregues que subsisteixen és
"abstracte", en el sentit que totes elles són en principi susceptibles de transmissió als cohereus
en favor de qui té lloc l'acreixement, sens perjudici que el testador hagi exclòs la transmissibilitat
atribuint caràcter personalíssim a la càrrega855.

3.3.3.1.- Els llegats. L'acreixement en la quarta falcídia
Una de les càrregues que poden subsistir són els llegats. A part de la qüestió de si es

mantenen o no, es planteja el problema de l'acreixement en la quarta falcídia, és a dir, com afecta,
als efectes de la reducció dels llegats per la detracció de la quarta falcídia, el fet de la subsistència
dels llegats quan té lloc l'acreixement.

3.3.3.1.1.- El manteniment dels llegats obligacionals no personalíssims
Els llegats venen mencionats expressament a l'art. 40.1 CS com una de les càrregues que

subsistiran. Si el llegat és d'eficàcia real (art. 253.1 CS) corre a càrrec de l'herència, ja que recau
sobre drets que ja existien en el patrimoni del causant856, per la qual cosa és lògic que subsisteixi,
No es pot dir que en aquest cas el llegat s'imposi a un determinat hereu, sinó a l'herència en
general, per la qual cosa no hi altra solució que el seu manteniment. En canvi, si el llegat és
obligacional, es crea un dret de crèdit de manera que el legatari rep l'atribució de la persona
gravada. El llegat obligacional es pot imposar determinadament a un hereu. L'art. 253.3 CS
estableix que en aquest llegat "el testador imposa a la persona gravada amb aquell una
determinada prestació de lliurar, fer o no fer a favor del legatari". Per tant, hi ha un subjecte
gravat. Aleshores, cal aclarir si el llegat subsisteix o no i, per tant, sí té plena virtualitat la norma
de l'art. 40.1 CS, que estableix la regla general de la transmissibilitat. Els cohereus als qui acreixí
l'herència seran els qui hauran de complir la prestació imposada.

3.3.3.1.2.- L'acreixement en la quarta falcídia '
D'acord amb l'art. 274.1 CS, "L'hereu al qual per rap dels llegats no quedi lliure la

quarta part de l'actiu hereditari líquid té dret a retenir en propietat la dita part, anomenada
falcídia, i amb aquesta finalitat els llegats poden ésser retfuïtsïen la mesura necessària". El Codi
de Succesions manté, per tant, la institució d'origen rorr/à de la quarta falcídia, sorgida com un

855 A part de les càrregues que es mencionaran, el testadér en pot imposar també d'altres, com per exemple u
clàusula de reversió, o una simple recomanació. /'

856 O bé pot consistir també en un dret real que el disponent crea en la seva disposició, com per exemple quan

constitueix un usdefruit sobre cosa del testador.
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estímul perquè l'hereu acceptés l'herència -donat que en cas contrari quedava sense efecte el
testament i per tant els llegats en ell ordenats- però que actualment, a causa de la subsistència
dels llegats amb independència de l'acceptació de l'hereu, està desprovista del seu original
fonament. No obstant, el Preàmbul del Codi de Successions diu que "Es manté la clàssica quarta
falcídiaper coherència amb el manteniment de la necessitat d'institució d'hereu i el manteniment
de la quarta trebeliànica" (IV, c, § 13).

L'art. 275 CS estableix que "Si són diversos els hereus, cada un pot retenir per falcïdia
la quarta part de la quota respectiva en l'actiu hereditari, i això encara que, sumats tots els
llegats disposats pel testador, no excedeixin les tres quartes parts del total valor hereditari
líquid". Per tant, la quarta falcídia no es pot dir que sigui la quarta part del valor total líquid de
l'herència, sinó que es calcula separadament per a cada hereu. La falcídia no vol dir que els
llegats no poden superar les tres quartes parts de l'herència, sinó que cada hereu té dret a una
quarta part lliure de la seva atribució857.1 la quota que s'ha de tenir en compte als efectes de la
quarta falcídia és la quota de participació efectiva, resultant,en el seu cas, de la suma de la quota
de divisió "hipotètica" i la quota obtinguda per dret d'acréixer.

Aleshores, quan algun dels hereus gravats no arribi a ser-ho, i tingui lloc l'acreixement,
es pot plantejar algun problema en relació a la quarta falcídia: si, als efectes de la seva detracció,
s'ha de mantenir la inicial separació entre els cohereus, calculant-la independentment per a cada
porció com si l'acreixement no s'hagués produït, o si, contràriament, s'ha d'acumular a la porció
inicial la porció acrescuda. Es tracta d'una qüestió que afecta no solament a les relacions entre
l'hereu i els legataris, sinó també a les que tenen lloc entre legataris amb llegats imposats a
diferents hereus:
- quan la porció acrescuda estigui excessivament gravada amb llegats, pot ser que, a
conseqüència de l'acreixement, fent la computació de manera global, ja no hi hagi dret a la
reducció. Així, per exemple, si s'institueixen hereus A i B, en 50 a cadascun, i a B se'l grava amb
un llegat de 45, si B repudia i la seva porció acreix a A aquest, si consideréssim la seva
adquisició com una unitat, perdria el dret a detreure la quarta falcídia de la porció acrescuda;
• el mateix podria succeir quan la part acrescuda estès lliure de gravamen, i els llegats reduïbles
fossin els imposats a l'hereu en favor el qual es produeix l'acreixement. La qüestió està en veure
si l'acreixement pot fer perdre a l'hereu el seu dret a la reducció858;
* ¡> en tercer lloc, tenim el cas en què tant la porció d'institució com la que acreix estan gravades,
kn aquest cas podria succeir que legataris que no haurien de quedar afectats per la reducció si
cada hereu adquirís la seva porció, vegin reduït el seu llegat si es procedeix a l'acumulació859, així

Suposem que s'institueix A en 40, B en 60 i C en 100, i se'ls grava amb 20, 25 i 95 respectivament. Tot i que
Want l'import de tots els llegats la seva suma no excedeix de les tres quartes parts de l'herència, el llegat imposat a C

reduïble fins que a C li quedi lliure la quarta part de la seva atribució.
ISS Q • II

j, seria 1 exemple invers: la part que acreix i val 50 està lliure, i l'atribuïda a l'hereu en favor del qual es produeix
creixement val 50 i està gravada amb llegats per valor de 45.

M»p
ky • exemPle> si a A se l'institueix en 16 i se'l grava amb 15, i a B se l'institueix en 16 i se'l grava amb 11. Els
ala r'S ^ no naur'en de quedar en principi afectats per la reducció, ja que a B li queda la quarta part lliure. Però si

«els hereus no arriba a ser-ho i es procedeix a l'acumulació, ens trobem amb què a una atribució de 32 se la grava
°r de 26, per la qual cosa és reduïble en 2, reducció que afectaria per igual a tots els llegats.
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com que es modifiqui la quantia de la reducció860.

3.3.3.1.2.1.- La qüestió a la tradició jurídica
La doctrina clàssica, d'acord amb D.35.2.78861 entenia que si la part reduïble era la que

es repudiava, l'acreixement no aprofitava als legataris, sinó que l'hereu que acreixia adquiria
juntament amb les càrregues, el dret del repudiant a detreure la falcídia. BELLONUS assenyalava
que "... guando haeres, quipoterat detrahere Falcidia, excluditur à suaportione haereditatiss
& ea cohaeredi accrescit, Et tune non est dubium, quin cohaeres, qui consequitur paríem
accrescentem, quae fuerat onerata, possit de legatis detrahere Falcidiam, quam gravatus
detrahere potuisset, 1. quod, si alterutro 77 in fin ff. ad 1. Falç. Nam, cum partió portioni
accrescat cum omnibus suís qualitatibus, consequens est, ut debeat etiam accrescere cum
facúltate detrahendi Falcidiam, quam deficiens potuisset detrahere"^2. En canvi, si la part
reduïble era la d'aquell a favor de qui operava l'acreixement, es beneficiava als legataris amb la
part vacant, de manera que aquests no veien reduïts els seus llegats perquè amb la part que
acreixia l'hereu ja quedava satisfet863.

Aquesta era,,en línies generals, la posició de la doctrina catalana que s'ocupà de la
qüestió, que quedava reflectida en l'art. 196 del pr. ALMEDA-TRÍAS: "Cuando falte algún
coheredero y su porción acrezca a los demás, la deducción de la cuarta Falcidia se hará en esta
forma: .

Si una por don gravada acrece a otra también gravada, la cuarta se deducirá de cada
porción separadamente.

Si una porción gravada acrece a otra libre, la cuarta se deducirá sólo de aquélla.
Si una por don libre acrece a otra gravada, las dos porciones se computarán como una

860 En l'exemple anterior, si es mantem's la separació, la reducció es faria per un valor de 3 (en relació als llegats
imposats a A) mentre que si es procedís a l'acuniulació només es reduiria en 2.

Per altra banda, si totes les porcions estessin excessivament gravades, la qüestió de la separació o l'acumulació
només afectaria no a la quantia global de la reducció, sinó a la proporció en què cada llegat es veuria reduït.

861 "Quodsi alterutro eorum deficiente alter heres solus extiterit, utrum perinde ratio legis Falcidiae habenda sil, ac
si statim ab initio in solus heres institutus esset, an singularum portionum separatim causae spectandae sunt? Et placet,
si eius pars legatis exhausta sit, qui heres extiterit, adiuvari legatarios per deflcientem paríem, quae non est legatis
onerata, quia et legata, quae apud heredem remanent, efficiunt, ut ceteris legatariis out nihil, out minus detrahatur; si
vero defecta pars fuerit exhausta, perinde in eaponendam rationem legis Falcidiae, atque si adeum ipsum pertinent,
a quo defectafleret". ,

862 BELLONUS, Ob. cit., cap. VI, quaestio IV, num. 2 i 3, pàg. 152.' <
863 BELLONUS es plantejava també el cas en qué el cohereu que podia detçeure la falcídia no renunciava la seva pan

d'herència, sinó que el que renunciava era precisament el seu dret a detreuré la falcídia, assenyalant que, donat que >a

falcídia estava posada en interès de cada hereu en concret, la renúncia np aprofitava als cohereus sinó als legataris, q11

no veurien reduïts els seus llegats: "Secundus verò casus est, guando íohaeres, qui poterat Falcidiam detrahere, «ort

excluditur à sua parte haereditatis, sedsolum à Falcidia, puta, quia non vuit earn detrahere, prout faceré potesí...Et»""'
cerium est, earn non accrescere cohaeredi, sed cederé commodo leegatarioríim, qui integra légala consequentiff- A
Falcidiae ratio in singulis haeredibus ponenda est, 1. in singulis 76 ff. ad l.F. § in singuli, Inst. toà.,ideüque quodun
nondetrahit, vel, quianolit, vel, quia non possit, non proficit aliïs cóhaeredibus, sed legatariis. Praeterea Falcidia n
detrahitur, nisi ab haerede grávalo...Ergo eatenus taníum, quátenus gravatus est. Atqui haeredes nonfuit gravatus P
portione, quae special ad altenim cohaeredem. Ergo prosea non potent detrahere Falcidiam. Denique ius accresce*•ne

non habet locum inter eos, qui vocantur adres diversas, scilicet, quia singuli vocantur adquartam suae portion1

lege Falcidia...Ergo non habebit inter eos ius accrescendi locum" (Ob. i loe. cit., num. 4 i 5, pàg. 153).
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