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negava l'acreixement en el llegat d'usdefruit959, i la que entenia que en cap dels dos casos hi haví
acreixement960, considerant com a majoritària la primera de les tres opinions, si bé ell er
partidari de la darrera961.
En la doctrina clàssica catalana CÀNCER, sense entrar a discutir la qüestió, va admetre
l'acreixement entre els conjunts "verbis tantum", afirmant que entre ells tenia lloc el dret
d'acréixer, mentre que els conjunts "re et verbis" i "re tantum" operava el dret de no decréixer962
3.1.2.- L'opinió de la doctrina catalana dels segles XIX i XX
Entre els autors catalans dels segles XIX i començaments del XX, influenciats pel gir que
va donar a la qüestió la Pandectística, va passar a ser majoritària l'opinió que entenia que entre
els conjunts "verbis tantum" no hi havia acreixement. Eren d'aquest parer -sense entrar en gaires

- la /. si duobus 16, § ult.ff. de legprimo (D.30.1.16)(núm. 16);
- la /. Maevio, 42, inprin.ff.de leg. 2 (D.31.1.41) (num. 18);
- la /. re coniuncti, 87, ff.de leg. 3 (D. 32.89) (num. 19).
959

Es basaven en el caràcter real de la propietat i el personal de l'usdefruit. En aquest, si faltava un usufructuar!,
l'usdefruit podia extingir-se parcialment, quedant en profit del nu propietari, el que no succeïa en la propietat (núm. 25);
"Moventur autem non solum variïs locis, & argumentis, quae referemits in tertia seníentia, sed etiam hac diversitatis
ratione, quia, aut verbis tantum coniunctus in usufritctu vuit vindicaré paríem sodi deficientis, quasi suam, ut vindicant
re tantum, & re et verbis coniuncti, & nonpotest, quia cum partes singulis datae sint, nemopotest intendere partim sodi
fuisse sibi relictam. Aut verò vuit etiam vindicaré, quasi alieham, & relicta alteri, & nec etiam potest quia pars
ususfructus ita cohaeret personae illius, cui relinquitur, ut ab ea sine fui interitu separan nonpossit...At in pr apriétate
longè alia est ratio, nam proprietatis pars, tanquam realis non cohaeret personae, nec extinguitur, licet deficiat is, cut
fuit relicta, sed transit ad eum qui aliamportionem habet, quoniamportio proprietatis, veluc alivuio portioni accrescit..."
(pàg. 94).
Entre els autors que establien una diferenciació entre el llegat de propietat i el d'usdefruit, podem citar loannes
DEL CASTILLO SOTOMAYOR (1563-1640), Quotidianarum controversiarum iuris; Librerprimis, In quo ususfructm
singularís, et utilis tractatus, Compluti, 1603, Ex Offícina loannis Gratiani, apud Viduam, qui al cap. 48, fol. 215 i ss.,
tracta de l'acreixement, ocupant-se especialment de l'acreixement en el llegat d'usdefruit, assenyalant que "lus
accrescendi locum habet in legato proprietatis inter verbis tantum coniunctos" (núm. 19), mentre que en relació a
l'usdefruit deia que "luri accrescendi locum non esse in legato ususfructus, quando legatarii sunt verbis tantum
coniuncti..." (núm. 24), fent-se ressò d'aquesta diferenciació en els núms. següents.
960

BELLONUS es feia ressò dels següents arguments (núm. 36 i ss.)
- Ir. La /. pen. ff. de usufr. acer., de la que es deduïa que si es llega l'usdefruit d'una finca per parts iguals, entre els
legataris (que són conjunts "verbis tantum"), no hi ha dret d'acréixer.
-2n. Que donat que les parts no es fan a conseqüència del concurs, sinó que estan fetes inicialment, no ha d'haver-hi
acreixement. El concurs és la causa del dret d'acréixer, i donat que en la conjunció "verbis tantum" no hi ha concurs, no
ha d'haver-hi dret d'acréixer (36). Així ho provava el declarat a la /. /. § iníerdum, 'ff de usufr. acer.; d'aquest text es
deduïa que entre "re coniunctos" tenia lloc el dret d'acréixer donat que les'parts es fan per concurs.
-3r. Que entre aquells les parts dels quals s'han fet inicialment no hi ha acreixement. I donat que entre els legataris amb
conjunció "verbis tantum" les parts ja es tenen des del moment inicial, no hi h# entre ells acreixement.
-4rt- El declarat a la /. re coniuncti, 87, vers. quotam. ff. de leg. J, de Paulus: s'pstableix que els legataris sempre tenen
parts, i, en conseqüència, mai la totalitat.
'j''
-5è. Que el testador ha volgut que entre els conjunts "verbis tantum" hi hagi parts. Per tant, no els ha volgut donar tó
totalitat.
;
-6è. Que la conjunció verbal és insuficient per sí mateixa per donar lloc al dret d'acréixer. Quan el testador utilitza una
conjunció verbal no ho fa sinó per fer més breument la seva disposició, però res més.
961

Respecte al concepte de conjunts "verbis tantum" segons BELLONUS, vegeu capítol tercer, §1.2.2.3.1-2-

962

CÀNCER, Ob. cu., núm. 195: "Portio autem caduca, vel quasi caduca, etiam in legatis accrescit cum
onere,...Quod intellige ubi essent legatarii verbis coniuncti, & sic haberet locum ins accrescendi, nam si essent f
coniuncti, aut re & verbis, quia tune haberet locum his non decrescendi".
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consideracions- TRÍAS I GIRÓ963, ELÍAS-FERRATER964, ALMEDA Y ROIG965PELLA Y
966
' BORRELL I SOLER967 i MARTÍ MIRALLES968. En canvi, els projectes privats
no seguien una posició tan uniforme969.
Aquest corrent majoritari contrari a l'acreixement entre legataris conjunts "verbis tantum"

963

A "Inexistència del dret d'acréixer en el llegat «verbis tantum», sots la fórmula per «parts iguals»" cit, pàg.

53 a 63.
964

Ob. cit, ed. de 1885, pàg. 760 i 761, qui sense tractar expressament la qüestió, únicament fa referència a
l'acreixement entre els conjunts "re et verbis"(núm. 4564) i "re tantum" (núm. 4565).
965

A Dictamen cit, pàg. 108 a 110.

966

Basant-se en C. 6.51.11, que contempla l'acreixement únicament entre els conjunts "re". Afirma PELLA Y
PORGAS, Ob. cit, tomo IV, 2a. ed., Barcelona, 1943, pàg. 34, que "Semejante derecho ocurrirá, pues, cuando varios
fuesen llamados como legatarios a la misma cosa sin asignación de partes, y la unidad o relación que con ello les
Impuso el testador determina el derecho de acrecer todos la porción del que falleció sin haber adquirido el derecho
allegado y sin substituto y tal derecho debe reconocerse generalmente entre los que fueron llamados «res et verbis
coniuncti»y en su falta entre los simplemente llamados a la cosa conjuntamente".
967

A Dret Civil vigent a Catalunya, vol. V, primera part, ed. de 1923, pàg. 299 i 300, afirma, citant MAYNZ,
que el dret d'acréixer entre legataris "Només es dóna entre legataris «conjuncti re»; perquè s'entén que cada legatari
tindria dret a tota la cosa, si no li'n prives el dret, igual al seu, que hi tenen els altres legataris; i, per això, si falta algun
d'ells, augmenta la participació dels altres. El dret d'aquests legataris espot comparar a la situació de mantes porcions
d'un gas recloses en un mateix recipient: si se'n treu una part, el gas que resta es dilata i omple tot el recipient. En
canvi, entre legataris «disjuncti re» mai no es dóna el dret d'acréixer, perquè la porció llegada a cadascú, o l'adquireix
ell o caduca a favor del substitut o de l'herència; però no a favor dels altres legataris, que no tenen res a veure amb
laporció caducada. La seva situació és comparable amb porcions de gas recloses en recipients distints; si s'escapa el
gas d'un recipient, el contingut en els altres recipients no va a omplir el buit: serà l'aire el que hi entrarà".
96s ^ "Notas sobre g} derecho de acrecer", Revista de Derecho Privado, Año 12, Num. 147, Diciembre de 1925,
pàg, 374, citant literalment l'opinió de SERAFIÑI a. Instituciones de Derecho Romano, tomo II, pàg. 349, de la traducció
de TRÍAS I GIRÓ, on es diu taxativament que "los conjuntos solamente «verbis», o los que no lo están ni real ni
verbalmente, jamás disfrutan del derecho de la acrecían".
969

L'exclusió de la conjunció "verbis tantum" en els llegats estava clara en els Pr. de l'ACADEMIA DE
DERECHO DE BARCELONA i PERMANYER-AYATS, i no tant en els Pr. ALMEDA-TRÍAS i ROMANÍ-TRÍAS:
• l'art. 114 del Pr. de l'ACADEMIA deia que "Para que tenga lugar el derecho de acrecer entre los colegatarios ó
cousufructuarios, es preciso que éstos estén llamados sin designación departes, ya en una misma cláusula o frase, ya
w cláusula o frase distinta";
• l'art. 247 del Pr. ALMEDA-TRÍAS establia que "Para que tenga lugar el derecho de acrecer entre los legatarios, se
requiere: 2" que estén llamados a una misma cosa, sin designación de partes reales, ya en una misma cláusula o frase,
ya en cláusula o frase distinta", L'afegit "reales" respecte al precepte de l'ACADEMIA podia donar a entendre que la
designació de parts ideals possibilitava l'acreixement; aquesta proposta de redacció anava contra la intepretació que del
règim romà vigent a Catalunya feia ALMEDA a "Dictamen..." cit., pàg. 109.
"L'art. 1259 delPr. PERMANYER-AYATS distingia segons la disposició es fes per parts alíquotes (per exemple: "Lego
«casa a A, B i C per parts iguals") o designant específicament la part de cadascun ("Lego la tercera part de la cosa a
A> a B una altra tercera part de la cosa, i a C la tercera part restant"). En el primer cas hi havia acreixement i en el segon
n
°. Establia el citat precepte en els seus apartats 4rt. i 5è. que "Si' ha legado la misma cosa a varías personas
^juntamente en una misma cláusula sin designación de partes, o diciendo por partes iguales, como por ejemplo si dice
Sl
»tplemente, lego la cosa tal a A, ByC.o si dice lego la cosa tal a A, By C por partes iguales, en estos casos, si queda
vacante una de ellas, acrecerá también a ¡aparte de los demás, de conformidad con la regla anterior. Si se ha legado
la
misma cosa a varias personas en la misma cláusula o en cláusulas diversas, designando la parte de cada uno, sea
&tal o desigual, como por ejemplo, si dice el testador: lego a A la tercera parte de la cosa tal; lego a B otra tercera
Parte de la misma cosa y lego a C la tercera parte restante de la misma cosa, o si dice lego tal cosa a A en cuanto a
"o tercera parte, a B en cuanto a otra tercera parte, y a C en cuanto a la tercera parte restante, en estos casos no hay
e
'echo de acrecer entre ellos, y si queda vacante una parte será de pertenencia del heredero o herederos";
•enelPr, ROMANÍ-TRÍAS, l'art. 805.1, al que es remetia l'art. 808.2, deia que "Se reputan conjuntos los llamados á
a
misma porción ó dentro de una misma cláusula, sin especial designación de partes..." Es tractava per tant d'una
6r
mula bastant semblant a l'actual del Codi de Successions.
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semblava que, lògicament, s'havia de reflectir en els projectes oficials d'apèndix. No obstant,
331.3 del Pr. de 1930 -de la comissió redactora del qual formaven part entre d'altres
I SOLER i MARTÍ I MIRALLES- admetia l'acreixement entre els tradicionalment qualificats
com conjunts "verbis tantum", si bé aquesta conjunció "verbis" estava inclosa dins l'amplitud del
concepte de la conjunció "re": "Asimismo tiene lugar el derecho de acrecer entre los colegatarios
por partes alícuotas de una misma cosa; pero en tal caso deben percibir la parte del legado
vacante en la proporción en que habían de percibir el legado"970. Així doncs, la designació de
parts no impedia el dret d'acréixer, donant lloc no a una conjunció "verbis", sinó a una conjunció
"re ampliada".

3.1.3.- La conjunció entre legataris en el Codi de Successions
L'art. 42 CS, dedicat a l'acreixement entre legataris, no conté cap norma específica
respecte a aquesta qüestió, sinó que simplement diu en el seu apartat primer que "Entre els
legataris cridats ensems a un mateix llegat és procedent el dret d'acréixer, si el testador no l'ha
prohibit"9^. Per tant, d'acord amb l'apartat 4rt. de l'art. 42 CS, caldrà acudir a l'art. 39 CS per tal
d'esbrinar quan s'entén que hi ha institució conjunta, per la qual cosa en principi s'haurà d'aplicar
la mateixa solució que s'ha donat respecte als hereus, de manera que hi haurà acreixement entre
legataris en les següents casos:
-lr.- Quan el testador hagi omès "qualsevol assignació numèrica departs" ("Llego la casa a B
i a C"), conjunció "re estricta".
-2n.- Quan "la indicació de parts alíquotes coincideix amb la divisió en quotes que seria
procedent en el supòsit que la dita indicació hagués estat omesa" ("Llego la casa a B i a C per
parts iguals"; "Llego la casa a B, C i D per terceres parts"), conjunció "re àmplia".
-3r.- Quan la crida es fa en la mateixa clàusula ("Llego la meitat de la casa a B i l'altra meitat a
C"), conjunció "verbis")972.
-4rt.- Quan el testador concedeix el dret d'acréixer ("Llego a B la meitat de la casa, i llego a C
l'altra meitat, amb dret d'acréixer entre ells").
Afirmades aquestes regles generals (en les que coincideix el règim de la conjunció en
l'herència i en el llegat), es planteja un problema específic respecte a la força de la conjunció
"verbis" i l'abast de l'arbitri del testador als efectes de l'acreixement entre legataris. Cal

970

L'art. 285.3 delPr. de 1931 reproduïa el citat precepte, així com l'art. '346.3 de l'Avantprojecte de Compilació
de 1952. L'articulat de la Memòria de DURAN I BAS no feia referència a la Qüestió.
971

Segueix l'art. SlO.l.IPr. 1955, segons el qual "Entre legatario^ llamados conjuntamente a un mismo legado,
tendrá lugar el derecho de aacrecer si el testador no lo hubiere prohibido, aunque el legado fuese de
obligacional" . A la Comisión General de Codificación ja es va suprimir des d'un primer moment la darrera menció
d'aquest precepte referida al llegat obligacional (l'art. 288.1 del Projecte presentat a les Corts deia "Entre los legatari°$
llamados conjuntamente a un mismo legado, procederá el derecho de acrecer si el testador no lo hubiere prohibm0 •
I l'art, 268.1 CDCC va disposar que "Entre legataris cridats ensems a~Oh mateix llegat serà procedent el dret d'acretxe ,
si el testador no l'hagués prohibit".
/'
972

En aquest cas, les parts tant poden ser iguals com desiguals. En contra, Pedró ALBIOL
Comentarios al Código de Sucesiones cit., pàg. 909, qui diu que només hi ha acreixement entre legataris quan les pa
són iguals.
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determinar si la conjunció "verbis" o la concessió per part del testador poden donar lloc a
l'acreixement quan a varis subjectes se'ls llega no la mateixa cosa, sinó coses materials diferents,
com Per exemple si es diu "Llego a B la casa i a C el cotxe"973. La solució entenem que es troba
distingint entre objecte del llegat i cosa objecte del llegat. L'objecte fa referència a la designació
Hel causant, i la cosa a la seva existència en la realitat. L'objecte del llegat el poden constituir
vàries coses, havent-hi un únic objecte i un sol llegat ("Llego la casa i el cotxe als meus
germans"), i una sola cosa pot donar lloc a varis objectes i varis llegats ("Llego la 1/4 part de la
casa a la meva esposa; llego les 3/4 parts de la casa als meus fills"). L'acreixement podrà existir
quan l'objecte -no la cosa- sigui únic, objecte únic que determinarà l'existència d'un sol llegat fet
avaries persones. I val a dir que, a diferència del que succeïa en els projectes d'apèndix de 1930
i 1931, i en l'Avantprojecte de Compilació de 1952, en què es parlava expressament d'una
mateixa "cosa"974, l'art. 42.1 CS parla d'un mateix "llegat"975. Així doncs, el que defineix el llegat
és l'existència d'un objecte diferenciat, objecte que pot incloure vàries coses.
Aleshores, la següent qüestió estarà en esbrinar quan, llegant-se vàries coses a diferents
persones, l'objecte és únic. Entenem que es poden fer les següents afirmacions:
-la.- La identitat de clàusula no implica un objecte únic. Així, si es diu "Llego la casa a B i el
cotxe a C", hi ha dos objectes i per tant dos llegats diferents, sense dret d'acréixer entre ells,
malgrat la conjunció "verbis".
•2a.- L'objecte únic existirà quan l'assignació de coses diferents es faci no a títol d'institució, sinó
a títol de partició. Ara bé, com diem, la unitat de clàusula és insuficient, per sí sola, per entendre
que hi ha unitat d'objecte.
-3a,- En canvi, la concessió del dret d'acréixer per part del testador significa que allí on
aparentment hi havia dos objectes, n'hi ha un de sol, el que permet l'acreixement. Aquesta
concessió pel testador ve a dir que l'assignació es feia a títol de partició, però que hi havia un
objecte d'institució únic format per vàries coses.
La justificació d'aquestes afirmacions, i de la diferència de tracte entre la conjunció
"verbis" i la concessió de l'acreixement per part del testador, es troba en què el règim legal
aplicable (art. 39 CS, per la remissió de l'art. 42.2 CS) està establert per al cas en què es crida a
una sola cosa (l'herència), determinant-se quan hi ha un únic o varis objectes a conseqüència de
les parts fetes pel testador; en canvi, l'art. 39 CS no es refereix al cas en què hi ha vàries coses.
Aleshores, l'existència d'unitat d'objecte quan es lleguen vàries coses la pot establir el testador
de manera expressa, però la conjunció "verbis", basada en la presumible voluntat del testador,
entenem que és insuficient per "convertir" vàries coses en un únic objecte.

Finalment, cal fer dues matisacions:

I igualment es pot plantejar la qüestió quan de la cosa se'n facin parts que es puguin distingir ocularment, '•
"j per exemple quan es diu "Llego a B la part sud de la finca i a C la part nord, que estan separades per una línia
«arbres".
I9

974

975

L'art. 346.1 de l'Avant, de 1952, que reproduïa l'art. 331.2 del Pr. d'apèndix de 1930 i l'art. 285.2 del Pr. de
Seguint l'art. 510 del Pr. de 1955, i l'art. 268.1 de la Compilació de 1960.
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-la.- La solució adoptada -que segueix, com diem, en línies generals el règim de l'acreixerne
hereditari- no coincideix, en principi, amb l'art. 304.4 CS relatiu a l'acreixement en el lWat
d'usdefruit, en el que es diu que l'assenyalament de parts impedeix l'acreixement una vegada s'h
produït l'adquisició. La rotunditat d'aquest precepte, que contrasta amb la poca claredat dels arts
42.1 i 39 CS, podria ser un argument per fer-nos decantar per la improcedència de l'acreixement
quan s'han fet parts de la cosa. No obstant, com en un altre apartat es veurà, la discordancia
entenem que no ha estat conscient, sinó que s'explica per la trajectòria històrica del precepte í
és possible una interpretació "correctora" de l'art. 304.4 CS.
-2a.-L'art. 256.2 CS contempla la possibilitat que es deixi a l'arbitri d'un tercer la determinació
de les participacions dels col·legataris, i suposa un exemple de la distinció entre institució i
partició. El que importa als efectes de l'acreixement és la institució, que haurà estat conjunta i
per tant donarà lloc al dret d'acréixer.L'acreixement depèn de la voluntat del testador, i la seva
existència no es pot deixar en mans d'un tercer en fer la distribució, sinó que la qüestió de la
procedència o improcedència de l'acreixement serà prèvia a la distribució.

3.2.- L'existència d'una vacant
Fent una comparació amb l'herència testamentària, en els llegats només pot operar
l'acreixement, mai la "incrementado". Respecte als llegats només es pot parlar de vacant
"personal", originada per la no adquisició del cridat, i node vacants "reals" (les que deriven de
la no disposició), conseqüència de la consideració del llegat com una càrrega imposada al
subjecte gravat. A diferència del que succeeix amb l'herència testamentària, si no es disposa per
via de llegat no hi ha vacant, sinó que el que no hi ha és un gravamen per a l'hereu o per al
subjecte gravat. Així doncs, com diem, respecte al llegat només té sentit parlar de vacants
"personals" i no de vacants "reals", donat que òbviament no és obligar a disposar per via de
llegats de tot el cabal hereditari (ni generalment es pot, a conseqüència de la quarta falcídia a què
té dret l'hereu gravat amb llegats, arts. 273 i ss. CS). Pot ser que no es disposi de cap bé per via
de llegat.
Per tant, respecte als lelgats, hi haurà vacant quan el designat com a legatari no arribi a
ser-ho (vacant "personal"), és a dir, quan existeixin uns béns atribuïts a determinades persones
que no els arribin a adquirir976. Per tant, les causes que donen lloc a la vacant són essencialment
les mateixes que les vistes en la part general respecte a l'herència, i operaran en general de la
mateixa manera. Així succeeix en la premoriència, la incapacitat
i la repudiado977. Ara bé,
í
respecte al cas en què la vacant té lloc pel transcurs del termini per a l'acceptació, cal tenir en
t

976

L'art. 42.2.II.fm CS parla de "legatari que no hagi arribat efectivament a ésser-ho", a l'igual que l'art. 38.1
CS en relació a l'acreixement hereditari.
977

BELLONUS assenyala que el dret d'acréixer té lloc qualsevol que sigui la causa que hagi originat la vacant,
és a dir, tant si es tracta d'una porció que es té per no escrita (c/s erTquè la causa de la vacant no afecta la persona Qe
legatari), com si és caduca o quasi-caduca (casos que sí es refefeixen à la persona del legatari): "lus accrescendi habefi
locum in legatis, qualiterunque portio deflciat. Itaque sive a principio non constiterit in persona hgatarii, ut, qwü hot»1
sit pro non scripta, sive constiterit, & posteafacta sit caduca, aut quasi caduca, locum habebit ius accrescendi, d.l- un>
§ in primo, § pro secundo, & § ubi autem legatarii C. de cad. toll...."
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\

pte que el llegat s'adquireix sense necessitat d'acceptació (art. 267.1,2 CS) , per la qual cosa
i "silenci" del legatari no donarà lloc a una vacant, en entendre's adquirit el llegat pel simple fet
, ia ¿elació. Ara bé, cal fer unes matisacions segons es tracti d'un llegat d'eficàcia real o
QC *
í obligacional:
a) Pel que fe a"s Ue§ats d'eficàcia real, l'art. 267.1 CS diu que "per la delació, el legatari
a(j(liijreix de ple dret la propietat de la cosa objecte del llegat d'eficàcia real". Per tant, si res
manifesta el legatari "real", adquireix la propietat de la cosa llegada, sense que es pugui originar,
; a conseqüència del silenci del legatari, cap vacant "personal"979. El que aquest "silenci" o
"ianctivitat" podria produir seria una usucapió per un tercer d'un dret de propietat ja adquirit980,
però no una prescripció del dret d'adquirir la propietat de la cosa llegada,
h) Quant als llegats d'eficàcia obligacional, "per la delació, el legatari...es converteix en creditor
de la persona gravada si el llegat és d'eficàcia obligacional" (art. 267.1 CS). Per la delació
s'adquireix igualment un dret, però no un dret real (la propietat, com en el cas anterior) sinó un
; dret de crèdit, el qual, a diferència del dret de propietat, és podrà extingir pel seu no exercici:
: per la seva no reclamació (prescripció extintiva). Però, a l'igual que en els llegats reals, estem
davant d'un dret adquirit, i per tant tampoc en aquest cas el "silenci" podrà donar lloc a una
vacant personal.
•
Si els llegats d'eficàcia real o obligacional s'han ordenat en favor de diferents persones,
!
estarem davant d'una situació de copropietat o de cotitularitat en el crèdit, respectivament, que
es regiran per les regles generals. El possible acreixement que es pogués produir en favor dels
eomuners no tindria ja naturalesa successòria, sinó que estaria sotmès a la normativa general de
"• la copropietat i la solidaritat o mancomunitat en el crèdit.
En el cas que la vacant es produeixi per la nul·litat o la revocació de la disposició en favor
d'algun dels conjunts, no hi haurà acreixement, aplicant l'art. 39.2 CS relatiu als hereus. La
disposició es tindrà com a no feta, el que, quan la disposició s'hagi fet en favor de vàries
persones, produirà diversos efectes segons hi hagi o no solidaritat, com ja hem vist respecte a
l'herència testamentària981.
D'acord amb les regles generals, perquè pugui operar l'acreixement la vacant s'ha d'haver

978

1, en qualsevol cas, cal tenir en compte que l'acceptació pot ésser tàcita (art. 267.2 CS); i, en realitta, així
moltes vegades, ja que el legatari difícilment es mantindrà al marge de l'objecte llegat. Aleshores, aquesta
*ceptació -expressa o tàcita- consolida la seva adquisició (art. 267.2.pr. CS).
979

Així ho afirma Antoni MIRAMBELL IABANCÓ: "Els llegats. La nova regulació segons la Llei 40/1991,
•w de desembre: «Codi de Successions per causa de mort en el Dret civil de Catalunya»", a Setenes Jornades de Dret
tó Q ^ossa- El nou Dret successori a Catalunya, Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona, PPU, Barcelona, 1994,
8. 19, qui dju que nj?n ¡areguiació actual s'ha d'afirmar que el dret llegat s'adquireix sense necessitat d'acceptació
c
de I
'°'Per pwt del legatari", donant una sèrie d'arguments en favor de la seva opinió, i fent-se igualment ressò
les
Possibles objeccions a la seva teoria (pàg. 119 i 120).
I no una prescripció extintiva del dret, ja que es tracta d'un dret de propietat, el qual no prescriu.
' Vegeu el capítol quart, § 1.3.2.
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produït abans de l'adquisició. No obstant, existeix una excepció: el llegat d'usdefruit982. Així es
desprèn, com veurem, de l'art. 304.4 CS en relació al llegat d'usdefruit universal, precepte que
s'ha de considerar aplicable a tot llegat d'usdefruit, qualsevol que sigui la seva extensió, fet
conjuntament en favor de vàries persones983.

3.3.-Que la Llei no prevegi una delació preferent
En la part general dedicada a l'herència s'han apuntat dues delacions que, per ministeri
de la Llei, eren preferents a l'acreixement: el dret de representació i el "ius transmissionis". Cal
veure si també existeix aquesta preferència en els llegats.
3.3.1.- La mort del col·legatari sense acceptar ni repudiar el llegat: el "ius transmissionis"
en els llegats
Si, tal com s'ha afirmat, els llegats s'adquireixen sense necessitat d'acceptació, podria
semblar que no pugui operar en ells el dret de transmissió, donat que ja s'han adquirit pel fet de
la delació i formen ja part del patrimoni del legatari984. No obstant, malgrat l'adquisició, el
col·legatari encara tenia un dret: el de repudiar el llegat, o acceptar-lo i consolidar la seva
adquisició, dret que podrà transmetre. Efectivament, l'essència del "ius transmissionis" és la mort
de l'afavorit sense haver-se pronunciat sobre l'acceptació o repudiació del seu dret i, per tant,
sense saber si vol incorporar o no el dret al seu patrimoni, és a dir, sense haver exercitat la
delació, i aquesta delació és un dret que es podrà transmetre. Doncs bé, la transmissió de la
delació pot donar-se igualment en el llegat. L'especialitat que el dret de transmissió en els llegats
presenta respecte a l'herència és que el dret (l'objecte llegat), ja s'ha adquirit, però, com afirma
GARCÍA GARCÍA985, "se trata de una adquisición provisional pendiente de aceptación o de
repudiación, que, cuando se produzcan, tendrán efectos retroactivos, pudiendo repercutir en
definitiva en la adquisición del legado". Per tant, els hereus del legatari adquiriran el dret llegat,
si bé aquesta adquisició anirà acompanyada del dret de consolidar l'adquisició -acceptant el
llegat-, o d'extreure el bé de l'herència del transmitent -repudiant-lo-. En aquest darrer cas, quan
el llegat no s'hagués fet únicament en favor del transmitent, sinó en favor d'ell i d'altres persones,
podria donar lloc a l'acreixement.
El Codi de Successions ha establert el dret de transmissió en els llegats en l'art. 29.3, que
diu que "El,..legatari...que, després d'haver-li estat deferit el ...llegat..., mor sense haver-lo
renunciat ni haver-lo acceptat, el transmet sempre als seus hereus"'*! l'art. 269.2 CS disposa que
"El llegat deferit i no acceptat ni repudiat per mort del legatari çs transmet als seus hereus amb
i

982

Com ja apuntava dins la doctrina clàssica BELLONUS: "Secundo dicimus, in legatis ita demim habere
locum his accrescendi, siportio deflciat ante, quamfuerit acquisita. Ceterum, si post, magis est, ut ius accrescenw
cesset, nisi legatus sit ususfructus, 1.1. § interdum ff. de usufr. acer...." (núm. ,12, pàg. 202).
ff'
983
GIMÉNEZ DUART, a Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit., pàg. 1034.
984

En aquest sentit, ROCA SASTRE, a Estudiós de DeéchoPrivado II, "El derecho de transmisión", pàg. 295J
diu que "En materia de legados, el «ius transmissionis» a favor de los herederos del legatario fallecido, és inútil, p>
los legados se reputan adquiridos, sin necesidad de aceptación".
985

Ob. cit., pàg. 449, qui es fa ressò de les diferents opinions que s'han donat sobre la qüestió.
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, mateixa facultat d'acceptar-lo o de repudiar-lo, llevat de voluntat contrària del testador o
llevat que es tracti de llegats d'usdefruit, de renda, de pensió vitalícia o altres de caràcter
nersonalíssim. Cas que existeixi una pluralitat d'hereus, cadascun pot repudiar o acceptar la
seva part corresponent".
Per tant, d'acord amb aquest precepte, quan s'hagi fet conjuntament un llegat a vàries
persones, i una d'elles mori sense haver-lo acceptat ni repudiat, no es produirà directament
l'acreixement en favor dels col·legataris, sinó que la seva porció passarà als hereus del legatarí,
e|s quals tindran la facultat de consolidar l'adquisició o repudiar-la. Si repudien, aleshores sí
acreixeran els col·legataris.
3,3.1.1.- La qüestió de la preferència dels hereus del legatari sobre els col·legataris quan
algun d'aquells no vulgui adquirir el llegat
En relació al dret de transmissió en l'herència, l'art. 29.2 CS preveu un "dret preferent
d'acréixer" entre els transmissaris, de manera que si algun d'ells repudia l'herència del causant
es produirà l'acreixement en favor dels transmissaris, amb preferència respecte als cohereus del
transmiten!
Respecte als llegats, no existeix una norma paral·lela a l'art. 29.2 C S que prevegi la
situació que algun dels cohereus vulgui repudiar el llegat del seu causant i d'altres vulguin
mantenir l'adquisició, per la qual cosa es planteja la qüestió de si existeix un acreixement
preferent en favor dels hereus del legatari986. Dues serien les possibilitats:
a) Entendre que no hi ha dret d'acréixer preferent en favor dels hereus del legatari, basant-se en
què no s'estableix expressament. A diferència de l'art. 29.2 CS relatiu a l'herència, l'art. 269.2 CS,
respecte al "ius transmissionis" en el llegat, diu simplement que "Cas que existeixi una pluralitat
d'hereus, cadascun pot repudiar o acceptar la seva part corresponent" sense afegir expressament

986

Segons la doctrina clàssica, no existia aquest acreixement preferent. BELLONUS, cap. IX, quaestio XXVI,
flúm, 2 a 5, pàg. 117, assenyalava, en relació a l'hereu del legatari al que se li havia transmès el seu dret, que no podia
«i part acceptar el llegat i en part repudiar-lo, però si eren varis els hereus, cadascun d'ells podia acceptar la seva part
1
repudiarl'altra. En aquest cas, la part repudiada aprofitava l'hereu, per la qual cosa no hi havia dret d'acréixer entre els
Iransmissaris: "Nec ispoterit eiusdem legati ad se transmissi paríem agnoscere, & paríem respmre, ut recte docuerunt
'WLD, in 1.1, vers. in gl. ídem, et ibi IAS. num.16, ff. de acq. haered, ne alioquin melioris sií condiüonis, quàmfuerit
wfimcíus contra ea, quae supra diximus.
Hinc iníelligimus, quod ait glo. in diet. 1.1 in verb. non potest, in haerede legatarii secus esse, deberé intelügi,
" fint plures haeredes, secundum ea, quae mox dicemus, alias perperam ita scripsisset, ut BALD, et IAS. ibi
«iimadverterunt.
Plane, si duo sint, autplures haeredes, & legatum in eos íransmissum nonfuerit agnitum à defunció, quin ex
WHS parlem suam agnoscere, alius verò repudiare, & hoc modo scindere legatum possií, milla est dubifatio...quia,
m ac¡
'° legati exemplo aliorum omnium actionum haerediíarium ipso iure dividaíur inter haeredes, ita, ut unicuique
°"' n'sipro suaportione haereditaria competat...sit, ut is, qui suam paríem repudiat, non dicatur legatum divider e,
v
»lotim, & integrum ius suum remitiere. Ita docuerunt B ART. in diet. 1. legatarius 3 8 in princ. et ibi BALD, et CASTR.
J».!; IMOL. num.2; IAS. nu.2 ff. de leg. I; BART, in diet, 1.1 num.5, et ibi IAS. num. 16 ff. de acq. haered. dixi in
"'"iq.28, num.45; GOMEZ, cap. 10, nu.2, versic. Secundo limita. Quod máxime dicendiim est, stante, quod in legatis
*oi absurditas ilia, propter quam alias dicimus, non posse dividí haereditatem, ne scilicet idem pro parte
tff esenletu>", & pro parte non...nam legatarius, ñeque in totum, ñeque pro parte defunctum repraesentat...ideoque nil
¿u /' lltn'm in totum' an pro parte res legata acquiratur, cum pars, quae non acquiritur, maneat apud haeredem, qui
,| l""defi<nctipersonamrepraesentatutconsiderantBART. ind.l. l,numer. 5, etibilAF. numer. 16, versicul. in fin.
ac
'«' '
quir. haered. Nec in persona legatarii divisió prohibetur absurditatis illius evitandae causa, sed alia
e
< ne scilicet voluntas, & dispositiu íestatoris, que est una, dividatur..."
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que hi hagi dret preferent d'acréixer entre ells987.
b) Considerar que hi ha un acreixement preferent en favor dels hereus del legatari, en base a la
remissió general de l'art. 269.3 CS a les normes sobre acceptació i repudiació de l'herència988
Nosaltres entenem que, tal com succeeix respecte a l'herència, existeix un dret d'acréixer
en favor dels cohereus del transmitènt, els quals estan units per una conjunció de caràcter legal
derivada de la crida a la mateixa cosa. Ara bé, respecte a la forma d'actuació del dret de
transmissió hi hauria "a priori" dues possibilitats:
la.- La primera possibilitat parteix de l'essencial diferència que es produeix respecte al "ius
transmissionis" en l'herència. En aquest darrer cas, de l'herència del transmitènt forma part no
l'herència del causant, sinó el "ius delationis", el dret a acceptar o repudiar aquesta herència, que
no forma part del patrimoni del transmitènt. En canvi, en el dret de transmissió en els llegats, el
que formarà part de l'herència del transmitènt serà un bé concret, bé que ja haurà entrat a formar
part del seu patrimoni, i que anirà acompanyat del "ius delationis", és a dir, de la facultat de
repudiar-lo o de consolidar l'adquisició. Mentre en l'herència només es transmet el "ius
delationis", en els llegats es transmet un bé que ja s'ha adquirit, bé que anirà acompanyat de la
facultat de repudiar l'adquisició. Mentre en l'herència els transmissaris succeeixen al primer
causant (d'acord amb l'opinió de la doctrina majoritària)989, en els llegats es pot entendre que se
succeix al transmitènt, ja que el bé llegat ha passat a formar part del seu patrimoni. Aleshores,
aquest bé llegat, que ha estat adquirit pel transmitènt, en principi forma part de la seva herència.
La situació es podria concretar en l'exemple següent: Es llega un pis a dues persones. Si no hi ha
repudiació, la meitat indivisa del pis s'incorpora immediatament al patrimoni de cada legatari.
Qualsevol acte dispositiu per part dels col·legataris sobre aquesta meitat indivisa implicaria una
acceptació tàcita (aplicant l'art. 19.1 CS relatiu a l'acceptació de l'herència, d'acord amb la
remissió general de l'art. 269.3 CS) i per tant exclouria la possibilitat de repudiació. Seria el cas,
per exemple, de demanar la divisió del bé, o disposar de la meitat indivisa, tant per acte entre
vius com per causa de mort. Si no s'ha fet així, i un dels legataris mor sense haver acceptat ni
repudiat, la meitat indivisa del bé passarà a formar part de la seva herència, però anirà
acompanyada d'una facultat: la que permet consolidar l'adquisició amb l'acceptació (si bé
l'adquisició ja s'ha produït amb la delació) o renunciar-la. La meitat del pis llegat, si res es digués,
987

El Pr. de 1930 res establia sobre la qüestió. El precedent de l'art. 269.2 CS, l'art. 432.6 del Pr. de 1955,
tampoc no contenia l'afegit de la preferència. Sí, en canvi, el precedent de l'art. 29.3 CS, l'art. 497.3 Pr. 1955, que deia
que "El legitimario, legatario o fideicomisario, que después de deferírseles su derecho de legítima, legado o fideicomiso
falleciesen sin haberlo renunciado o aceptado, lo transmitirán siempre a sus herederos, con aplicación de lo dispuesto
en el párrafo anterior" (el paràgraf anterior establia el dret preferent d'acréixer entre cohereus transmissaris). La
Compilació de 1960 no va recollir, en el seu art. 258.3, l'esmentat darrer incís cíe l'art. 497.3 Pr. 1955. GETE-ALONSO
CALERA, en relació a l'art. 258.3 CDCC, afirmava que "La remisión habida eliminada en la redacción definitiva del
articulo 258,3° de la Compilación; y pienso que, precisamente, por la manera de ser de esta especial transmisión, tn
efecto, si se transmite algo ya adquirido (la facultad de renunciar), no hay razón de ser para disponer un derecho <j
acrecer «preferente» respecto del legado, legítima y fideicomiso, pues comp aquí sólo existirá una sucesión (¡0"e
transmitente), ya entrará enjuego éste de acuerdo con las reglas generales (cfr. art. 265 de la Compilación), a apWu
a esta sucesión".
t -""
988

"Les qüestions no previstes en aquest capítol es regeixen per les disposicions sobre acceptació i repudíete
de l'herència, sempre que ho permeti la seva naturalesa"/
' Vegeu capítol quart, § 2.3.1.2.
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formar part de l'herència com qualsevol altre bé del transmitent i s'adjudicaria als seus
hereus d'acord amb el que resultés de la partició de l'herència (i cal tenir en compte que si,
d'acord amb l'art. 55 CS, el causant ha fet la partició adjudicant la meitat del pis llegat a algun
dels cohereus, estarem novament davant d'una acceptació tàcita del llegat -en aquest cas per part
del transmitent- que exclourà la possibilitat de repudiar-lo), de manera que podria adjudicar-se
aun sol dels hereus. El silenci dels transmissaris significaria que es mantindria l'adquisició per
part del transmitent, però no els atorgaria cap dret sobre el bé, que quedaria subjecte a les regles
generals de la partició. Ara bé, com hem dit, del patrimoni del transmitent en forma part el "ius
delationis", manifestat en la facultat de renunciar o de consolidar l'adquisició feta pel transmitent.
Aquesta facultat no hauria de correspondre a cadascun dels hereus, sinó que correspondria a la
comunitat hereditària, tractant-se d'un acte de fixació del patrimoni hereditari, acte que haurà
d'estar sotmès al mateix règim que tots els altres actes relatius als béns i drets que integren la
comunitat hereditària. Mentre no es procedeixi a la partició de l'herència, els hereus no tenen cap
dret sobre els béns hereditaris, sinó un dret general sobre tota l'herència (dret hereditari en
abstracte). Per això, no poden disposar ni d'un bé determinat, ni d'una quota sobre un bé concret,
sinó només del seu dret hereditari en abstracte. Per aquest motiu, no haurien de poder renunciar
una quota en el bé llegat que el legatari transmitent els ha transmès, sinó que l'acte de repudiació
-o consolidació- del llegat hauria de ser un acte unitari, en tractar-se d'un acte de defensa del
patrimoni hereditari. L'acceptació o repudiació o és bona per a tots o no ho és per a ningú, per
la qual cosa els cohereus haurien d'actuar de manera conjunta.
Per tant, en els llegats hauria d'existir un dret de transmissió amb unes característiques
diferents al "ius transmissionis" en l'herència, diferències justificades per l'essencial separació
entre herència i llegat: l'herència no s'entén adquirida si no hi ha acceptació, i és quelcom més
que l'atribució d'un simple dret. El dret de transmissió en els llegats s'hauria de configurar
requerint una actuació conjunta per a la repudiació del llegat, i entenent que, si res es manifesta,
es consolida l'adquisició amb la partició de l'herència.
En definitiva, d'acord amb aquesta posició, existeix "ius transmissionis" en els llegats,
però amb unes característiques diferents a les que té en l'herència. No és la cosa concreta, sinó
la facultat d'acceptar-la o repudiar-la, el que es transmet als hereus del legatari: la cosa ja forma
part del cabal hereditari, però en la seva totalitat, no en part, podrà ser "expulsada" si així ho
decideixen els transmissaris. Per tant, no podria haver-hi acreixement en favor dels
cotransmissaris -sí en favor dels col·legataris en cas de repudiació-, sinó que el bé només podria
ser adquirit o "expulsat" en la seva totalitat. L'únic que els hereus del legatari podrien fer és
acceptar o repudiar en la seva totalitat l'herència del legatari/transmitent, herència de la qual
wrnaria part el bé llegat pel primer causant. El bé s'adquiriria a títol d'hereu del transmitent, no
a
«tol de legatari del primer causant.
a

-" No obstant, no sembla que sigui aquesta la posició que es desprengui dels arts. 29.3 i 269.2
^ Sembla que el que aquests preceptes diuen és que respecte a aquell bé en concret, els hereus
^' 'egatari passen a considerar-se com a legataris d'aquell bé, és a dir, són col·legataris perquè
011 c
°hereus i, com a legataris, tenen el dret de repudiar el llegat, o consolidar-lo, si el seu
"Sant no s'ha pronunciat sobre la qüestió. Els transmissaris succeeixen en el bé llegat no al
^srnitent, sinó al primer causant, i s'aplicarà l'art. 268.2.II CS segons el qual "Cada
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col·legatari pot repudiar o acceptar la seva part en el llegat, amb independència dels altre?»
el que ve corroborat per l'art. 269.2.11 CS, que estableix que "Cas que existeixi unapluralit'
d'hereus, cadascun pot repudiar o acceptar la seva part corresponent". Quan es parla de "na
corresponent" es refereix a la seva delació, que és al tot, com la del seu causant, de manera q u
hi haurà acreixement, si bé amb la possibilitat de renunciar-lo, d'acord amb l'art. 42.2 CS, En
aquest cas, a falta d'altres cotransmissaris, la porció vacant aprofitarà als col·legataris del
transmitent o, en el seu defecte, a la persona gravada, d'acord amb les regles generals.
Es considera, doncs, com si el bé hagués estat llegat als transmissaris, de manera que
cadascun d'ells podria acceptar o repudiar la seva part, amb dret preferent preferent d'acréixer
entre ells. Efectivament, el precepte preveu la "divisió" del "ius delationis", el que possibilitarà
l'existència d'acreixement, que operarà d'acord amb les regles generals. Si un dels transmissaris
no vol acceptar la seva part del llegat, aquesta acreixerà preferentment als altres transmissaris
cosa òbvia a causa del nexe existent entre ells (són hereus del mateix causant, i per tant cal
aplicar la regla de la preferència en l'acreixement d'hereus o legataris del mateix grup, art. 38,2
CS).
En definitiva, de l'art. 269.2 CS sembla que es desprengui que aquesta segona és la
solució que adopta el CS, que és la que es correspon a la solució adoptada en relació al dret de
transmissió en l'herència: els transmissaris ocupen la posició del transmitent i adquireixen el que
ell tenia: el dret de consolidar l'adquisició mitjançant l'acceptació, o el de repudiar. En el cas dels
llegats, els hereus es converteixen en el que era el causant, legatari, i podran separadament
consolidar o repudiar la seva adquisició990.
3.3.1.2.- Els casos en què no opera el "ius transmissionis"
L'art. 269.2 CS preveu dos casos en què no opera el "ius transmissionis" en favor dels
hereus del legatari:
a) En el cas de "voluntat contrària del testador". Es tracta d'un supòsit que no es troba a l'art. 29
CS en relació a l'herència, potser perquè s'entén que si el testador ha previst el cas que l'hereu
mori sense acceptar ni repudiar, ho haurà fet de manera "positiva", disposant una substitució
vulgar, i no en forma purament "negativa", excloent simplement el "ius transmissionis".
En els llegats, si el testador prohibeix el "ius transmissionis", es planteja la qüestió de si
s'entén o no adquirit el llegat per part del legatari. En el primer cas s'exclouria l'acreixement i el
llegat aniria als hereus del legatari sense possibilitat de repudiació, i en el segon es produiria una
vacant personal que podria donar lloc a l'acreixement en favor dels col·legataris. Cal plantejar-se
si el testador, sense ordenar una substitució, pot excloure,'el "ius transmissionis" d'alguna
d'aquestes dues maneres citades.
;•

990

D'aquest parer és GARCÍA GARCÍA (Ob. cit., pàg. 458 i 459|. Es basa en l'art. 268.1 CS, segons e q
"L'acceptacióparcial del llegat comporta la seva total acceptació", assenyalant que "Esto significa que en Cataluña n
le es dable al legatario aceptar parcialmente el legado, y como -en el Derecho de Transmisión se ejercita el misi»
derecho que tenía ese legatario, sus herederos no podrán llegar al resultado de aceptación parcial del legado, t no
obstáculo que el propio artículo 268 en el párrafo 2"preyea que «cada colegatario puede repudiar o aceptar supo ^
en el legado, con independencia de los otros», pues los transmisarios no son colegatarios, sino herederos del lega'a
único .

346

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

La primera possibilitat -entendre adquirit el llegat i que l'adquisició és ferma- aniria contra el
¡sterna legal d'adquisició dels llegats. Com assenyala GARCÍA GARCÍA991, "la voluntad del
testador no puede inmiscuirse en la forma de adquisición del legado, que es algo regulado
¿¡rectamente por el legislador, y atentaría contra la libre voluntad del legatario o de sus
herederos de querer o no adquirir los bienes que no les convengan, sin que el testador lo pueda
imponer obligatoriamente, pues la autonomía de la voluntad en esta materia por parte del
legatario o de sus herederos es un principio general de Derecho". Es tracta d'una previsió que
no tindria massa sentit. El testador prohibeix el "ius transmissionis" però el bé, en formar part
de l'herència del legatari, passarà als hereus d'aquest legatari. Amb aquesta previsió únicament
s'aconsegueix excloure la possibilitat de repudiació del llegat per part dels transmissaris: el bé
formarà part en tot cas de l'herència del legatari.
, j ja segona possibilitat -exigir l'acceptació del legatari per a l'adquisició-, aniria també contra
el sistema legal d'adquisició, si bé es podria disfressar sota una condició suspensiva exigint
l'acceptació per a l'eficàcia del llegat. Si no es donés l'acceptació, el llegat quedaria sense efecte
¡ es refondria en la massa hereditària o operaria el dret d'acréixer en favor dels col·legataris si hi
havia conjunció.
b) Tampoc operarà el "ius transmissionis" quan així ho exigeixi l'especial naturalesa de la cosa
llegada. El caràcter personalíssim del bé llegat impedeix el dret de transmissió, d'igual manera
que, com veurem, en alguns casos tampoc tindrà lloc l'acreixement. És el cas dels "llegats
d'usdefruit, de renda, de pensió vitalícia o altres de caràcter personalíssim".
I, per altra banda, respecte als llegats sotmesos a condició suspensiva, diu l'art. 263.3 CS
que "Els llegats ordenats sota condició suspensiva no són eficaços si la condició no s'arriba a
complir i tampoc si el legatari mor mentre està pendent de compliment la condició, sense que
m aquest cas adquireixin els seus successors cap dret al llegat, i sens perjudici de la substitució
vulgar en cas que s'hagi ordenat. El llegat ordenat per al cas que el legatari el vulgui o l'accepti
no atribueix tampoc cap dret als hereus del legatari que mori abans de l'acceptació". Si el llegat
s'ha fet conjuntament a vàries persones, operarà el dret d'acréixer entre elles.
3.3,2.- El dret de representació en els llegats
Com s'ha exposat en l'apartat dedicat a l'acreixement en l'herència testamentària, la regla
§eneral és que el dret de representació no opera en la successió testamentària. No obstant, el Codi
« Successions admet dos supòsits en què excepcionalment s'admet aquell dret -únicament per
«cas de premoriència de l'instituït-: la crida genèrica als fills del testador, i la institució en favor
wls parents (arts. 144 i 145 CS). Les mateixes raons de justícia que poden existir per admetre
« dret de representació en l'herència testamentària, es donen en el llegat. Pensem en el cas de
wstribució majoritària de l'herència en llegats: el testador institueix hereva la seva esposa i llega
*tres fills la major part del cabal hereditari. Si un dels legataris premor, sembla de justícia que
a
seva part no acreixi als seus germans sinó que s'atribueixi als seus fills. Per això, tot i que l'art.
5
^.l CS estableixi que "És ineficaç el llegat ordenat a favor de persona queja ha mort al
°ment de morir el testador", els arts. 144 i 145 CS admeten el dret de representació en els
]

Ob. cit.,pàg. 460.
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llegats, en els mateixos casos i amb idèntics requisits que els vistos respecte als hereu
testamentaris.
3.4.- Que el testador no hagi exclòs el dret d'acréixer entre col·legataris
A l'igual que succeïa respecte a l'herència testamentària, el testador pot excloure el dret
d'acréixer entre col·legataris. Fins i tot el seu marge d'arbitri és major, com veurem.
a) El testador pot excloure l'acreixement de manera "positiva", és a dir, contemplant el cas que
el legatari no arribi a ser-ho i designant un substitut per a aquest cas. L'art. 258.1 CS disposa que
"El testador pot substituir per la vulgar al legatari'fi92. De la remissió de l'art. 42.4 CS a l'art
38.3 CS es desprèn la seva preferència envers l'acreixement.
Si la substitució vulgar esdevé ineficaç (per premoriència, repudiació o incapacitat del
substitut) podrà operar l'acreixement993.1 cal tenir en compte que, com diu l'art. 258.2 CS, "La
delació a favor del substitut vulgar s'entén que és produïda al mateu temps que al substituït i,
per tant, encara que mori mentrestant, l'esmentat substitut vulgar transmet el seu dret als seus
successors". Per tant, la premoriència del substitut al substituït no determina la ineficàcia de la
substitució, sinó que en aquest cas es transmet el seu dret als seus successors.
Si s'han nomenat varis substituts als col·legataris, i algun d'ells no arriba a ser-ho, s'ha
d'entendre que operarà l'acreixement en favor dels altres substituts.
I, d'igual manera que respecte a l'herència, aquesta preferència de la substitució vulgar
sobre el dret d'acréixer també operarà quan algun dels col·legataris gravat amb un fideïcomís
premori al testador. En aquest cas el fideïcomissari s'entén cridat com a substitut vulgar, per la
qual cosa no operarà l'acreixement en favor dels col·legataris994.
b) L'acreixement entre col·legataris també el pot excloure el testador de manera "negativa", és
a dir, simplement prohibint el dret d'acréixer. Estableix l'art. 42.1 CS que "Entre els legataris
cridats ensems a un mateix llegat és procedent el dret d'acréixer, si el testador 'no l'ha
prohibit"995. I cal tenir en compte que, a diferència del que succeïa en l'herència, en què a
conseqüència del joc de la incrementació forçosa la prohibició podia quedar inoperant, en els
llegats la prohibició d'acréixer serà sempre efectiva, de manera que els col·legataris mai faran
seva la porció vacant, en no existir el perill d'obertura parcial de la successió intestada, donat que
la prohibició aprofitarà l'hereu o la persona gravada amb el llegat996.

992

Cal tenir en compte que en els arts. 167 a 170 CS no es fa cap referència a la substitució vulgar en els llegats,
sense haver-hi una norma equivalent a la de l'art. 789 Ce que diu que "Todo lo dispuesto en este capítulo respecto a los
herederos se entenderá también aplicable a los legatarios".
993

Com es deia en l'apartat relatiu a l'herència testamentària, la substitució vulgar no exclou l'acreixement, sinó
que únicament té preferència sobre ell.
' ;•
994

D'acord amb l'art. 169.2 CS, la substitució fídeïcomissària ¡triplica la vulgar tàcita.

995

El precepte té el seu precedent en l'art. 331.5 del Pr. d'apèndix de 1930, que establia que "En ningún otro
caso tiene lugar el derecho de acrecer entre legatarios, ni tampoco en los casos expresados, si el testador lo na
prohibido...", norma que reproduïen els arts. 285.5 del pr. de 1931 i 346.5 del 4r. de 1952. En termes similars, l'art. 510.1
del Pr. de 1955 establia que "Entre legatarios llamados conjuntamente, a un mismo legado, tendrá lugar el derecho w
acrecer si el testador no lo hubiere prohibido...", reproduït per/art. 268.1 CDCC i l'art. 42.1 CS.
996

En aquest punt s'ha posat especial èmfasi per.la doctrina clàssica. Així, BELLONUS assenyalava queel
testador pot prohibir el dret d'acréixer en els llegats, donat que deriva de la tàcita voluntat del difunt. I la prohibició es
pot fer tant expressament com tàcitament: "Secundo dicimus in legatis habere locum ins accrescendi, nisi tesw°
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Com dèiem respecte a l'herència testamentària, aquesta prohibició de l'acreixement per
oart del testador no és altra cosa que la negació de l'existència d'una crida solidària. El testador
,1(}esnienteix" la presumpció legal, afirmant que, malgrat la fórmula utilitzada, no ha volgut
l'acreixement.
3 5,-L'adquisició de la porció del legatari en favor del qual s'ha de produir l'acreixement
Finalment, perquè pugui operar l'acreixement entre col·legataris és necessari que almenys
997
lin d'ells hagi adquirit la seva porció . L'acreixement no es produirà, lògicament, en favor dels
9
legataris que hagin repudiat el llegat+998

contrarhím voluerit: Nam cerium est, posse testatorem in legatis ius accrescendi prohibere.,.quia, cum us ius
accrescendi proveniat ex tácito indicio, seu coniecíurata volúntate defuncti...Consequens est, ui contraria ipsius
volúntate tolli possit..Idq; adeo verum est, ut procedat non solum si testator id expressà prohibeat, sed etiam, si
tacitè.,.Qualiter enim cunque constet de contraria ipsius volúntate, cerium est, cessaré ius accrescendi. Itaq; si testator
apponat aliquam dictionem taxativam, vel Hmitativam, non potent inter coniunctos legatarios habere locum ius
accrescendi." (Ob. cit., cap. VI, quaest. 20, núm. 10, pàg. 201).
Pel que fa a la doctrina clàssica catalana, CÀNCER (Ob. cit., cap. XXII, núm. 150, pàg. 435) afirmava
igualment que el testador podia prohibir el dret d'acréixer: "Quòd in legatis &fldeicommissis testator ius accrescendi
prohibere possit, est apud omnes in consesso, I Dominus §. 1. ubi gloss in ver recurrit, ff. de usufruct. I. Lucius. § quce
habebat, ff. ad Trebellian, & communiter scribentes, in diet. 1. re coniuncti, et in 1. única, C. de caduc, tollend. et in 1.
mica, C. quan. non peten, part, ubi IOAN. OUTER, num. 24 de communi attestaíur".
En el segle XIX, ELIAS-FERRATER, en base a la L.34, par. pen. D. de leg. I, lib. 30, deien que "El testador
puede prohibir el derecho de acrecer. En este caso la parte vacante pasará al heredero" (§ 4573, pàg. 761, ed. de 1885).
Igualment es recollia aquesta idea en alguns projectes privats d'apèndix. L'art. 112 del Pr. de l'ACADÈMIA DE
DERECHO DE BARCELONA deia que "El derecho de acrecer tendra también lugar entre los legatarios...si el testador
no k hubiese prohibido expresamente...", i en termes similars l'art. 245 del Pr. ALMEDA-TRÍAS (En canvi, els pr.
PERMANYER-AYATS i ROMANÍ-TRÍAS res deien sobre la qüestió).
997

BELLONUS (Ob. cit., cap. VI, quaest. XX, núm. 14a 17) s'ocupà amb detall del legatari en favor del qual
s'havia de produir l'acreixement, assenyalant que;
• El dret d'acréixer té lloc en els llegats, ja siguin dos o més estranys els legataris (estranys: els que no són hereus), ja
siguin dos hereus (en el prellegat l'acreixement té lloc sense discussió), o bé entre un hereu i un estrany: "Ius accrescendi
habere locum in legatis, sive sint relicta duobus, autpluribus extrañéis, idest, Us qui haeredes non sunt, ut in d.l. un.
f ubi autem legatarii, C. de cad. toll. d. § si eadem Inst. de legat & alibi passim, sive duobus, aut pluribus heredibus, ut
w I. plane 34, § inde dicitur ff. de leg. primo (nam, & in praelegatis ius accrescendi habere locum non ambigitur) sive
eliam haeredi, & extraneo, ut. in d.l. plane 34, § si duobus, & 1. legatum, 119, § 1, ff. de leg. primo" (núm. 14,, pàg. 202).
* El legatari té el dret d'acréixer si accepta la seva part, però si no l'accepta no té el dret d'acréixer, donat que "la porció
acreix la porció": "Secundo dicimus, legatarium ita demum habere ius accrescendi, si ad paríem suamfuerit admissus:
nam ei, qui non admittitur ad paríem, nihilpotest accrescere, quia portio portioni accrescit..." (núm. 15, pàg. 202).
-El legatari té el dret d'acréixer si la seva part va ser acceptada d'acord amb el Dret comú. Però si la va acceptar (o rebre)
«acord amb el Dret especial, realment contra la voluntat del testador, no té lloc el dret d'acréixer. Si la va rebre segons
« voluntat del testador, sí que tindrà el dret: "Tertio dicimus, legatarium habere ius accrescendi, sifuerit admissus ad
Wornportionem de iure communi...Ceterum, si de iure speciali, si quidem contra voluntaíem testatoris, non habebit ius
K
wescendi...Si verò secundum voluntatem, habebit, nisi petat ab eo, qui contra testatoris voluntatem admittitur..."
Wm. 16, pàg. 202).
"El legatari no tindrà el dret d'acréixer si després perd, abandona o renuncia la seva porció, donat que qui no té porció,
j¡° pot acréixer: la porció acreix la porció. En canvi, sí acreix en el llegat d'usdefruit, donat que en l'usdefruit
Creixement no es produeix en la porció, sinó en la persona: "Quarto dicimus, legatarium, qui ad suam portionem
«missus est, ita demum habere ius accrescendi si earn retinuerit; Ceterum, si earn amiserit, magis est, ut ius accrescendi
°n habeaí, quia, cum portio portioni accrescat; Consequens est, ut ei, qui portionem non habet, nihil possit
Ccre
scere...Plane, si legatus sit ususfructus, eius pars accrescet etiam ei, qui paríem suam amisit, quia portio
^'tfnctus non portioni, sedpersonae accrescit..." (núm. 17, pàg. 202).
998

BELLONUS, Ob. cit., cap. VI, quaestio XX, núm, 18, pàg. 202, assenyala que el dret d'acréixer s'atribueix
""' hagi adquirit la porció no acceptada pel col·legatari: "legatarium, si non amiserit suam portionem, sed earn in alium
ay
istulerit, censen quoque per consequentias, & ius accrescendi transtulisse, quia ius accrescendi, tanquam reale
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4.- L'ACREIXEMENT SEGONS EL TIPUS DE LLEGAT EN QUÈ TÉ LLOC
El Codi de Successions estableix en el seu art. 253.1 que "Espoden ordenar llegats amb
eficàcia real o amb eficàcia obligacional". Cal veure si l'acreixement té lloc en tots dos tipus de
llegats.Igualment, es farà referència a la qüestió de si pot tenir lloc l'acreixement en el llegat de
diners.
4.1.- L'admissió de l'acreixement en els llegats obligacionals
La qüestió es planteja perquè en l'antic llegat "damnationis", que era el coincident amb
l'actual llegat obligacional, no tenia lloc el dret d'acréixer. La raó, assenyalava BELLONUS999,
era que en aquest darrer les parts no sorgien a conseqüència del concurs, sinó que ja estaven
formades inicialment1000. Per tant, es podia dir que els legataris estaven cridats a coses diverses,
per la qual cosa no tenia lloc entre ells el dret d'acréixer: "lus accrescendi olim habuisse locum
in legato vindicationis.,., sed non in llegato damnationis...Et ratio diversitatis erat, quia, aitt
legatum relinquebatur coniunctim, aut disiunctim, si coniunctim, si quidemper vindicationem,
concur su partes fiebant... Si vero per damnationem, partes fiebant initio. Unde sequebatur, inter
coniunctos locum habere debuisse his accrescendi in legato vindicationis, non etiam in legato
damnationis, quia regula est, toties ius esse accrescendi, quoties partes non initio, sed concursu
fiunt...At, si disiunctim legatum relinquebatur, si quidemper vindicationem, partes simili modo
concur su fiebant... eaque ralione non concurrente altero totum alter iure suo retinebat. Si vero
per damnationem relinquebatur, nonpoterat inter legatarios concursus consideran, quia unus
vocabatur adrem, alter vero ad estimationem. Quamobrem inter eos, tamquam vocatos adres
diversas nonpoterat habere locum ius accrescendi..."
Però a partir d'una Constitució de Justinià es va eliminar aquella diferència entre tots dos
tipus de llegat, de manera que també en el llegat "damnationis" les parts es feien pel concurs, per
la qual cosa la part dels no concurrents passava als altres, ja fos per dret d'acréixer o per dret de
no decréixer. Seguia dient BELLONUS1001 que "Sed hodie sublato lustiniani constitutions,
legatorum discrimine in l.C. comm. de leg. 1. un. § ubi autem legatarii, C. de cad. toll., § sed olim
Inst. de le. ídem dicitur de legato damnationis, quod de legato vindicationis. Itaque sive
coniunctim, sive disiunctimper damnationenm legetur, partes concursufiunt, & non concurrents
pars adcollegatariumpertinet, vel per ius accrescendi, vel per ius non decrescendi...Et ita docuit
lustinianus in d.l. un. § ubi autem legatarii...Hinc intelligimus, leges illas Digestorum, in quibus
ideo cessabat ius accrescendi, quia tractabatur de legato damnationis...hodie censen correctas,
& ideo in earum speciebus ius accrescendi locum habiturum".i ' ,
En conseqüència, la doctrina clàssica catalana ja no feia'cap diferenciació entre els llegats

>!

sequitur rem, & trànsit ad omnes adquos ipsa res transferim:.."
999

j

Ob. Hoc. d/., núm. 24 a 27.

1000

-"

Com posa en relleu ROCA SASTRE ("El llamado derecho de acrecer..." cit., pàg. 246), no s'admetisolidaritat ni la comunitat en els crèdits, sinó que es dividien automàticament quan eren adquirits per varis.
1001

Ob. i loc. cit., núm. 18, pàg. 202.
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reals i els obligacionals als efectes de l'acreixement1002, i tampoc no l'ha feta el Codi de
Successions. No hi ha en aquest cos legal cap norma que exclogui la solidaritat i estableixi la
mancomunitat en els llegats obligacionals.
Per tant, en el Codi de Successions, als efectes de l'acreixement, no importa que el llegat
sigui real o obligacional. I, en aquest darrer cas, tampoc té rellevància que el dret de crèdit sigui
o no solidari. La solidaritat en el crèdit implica que el creditor solidari podrà demanar la totalitat
del crèdit (art. 1137 Ce), però haurà de pagar als altre creditors solidaris la part que els correspon
en el crèdit (art. 1143.2 Ce). No se l'està cridant a la totalitat del crèdit, sinó que només se'l
permet reclamar-lo en la seva totalitat, amb l'obligació de pagar als altres la seva part.
En definitiva, el que importa és la crida al crèdit: si és solidària o no. No importen les
característiques intrínseques d'aquest crèdit (si és solidari o mancomunat), ja que aquestes es
refereixen no a la crida sinó a la reclamació, ésa dir, a la forma com es pot exercitar el crèdit.
L'acreixement, que implica solidaritat en la crida, pot existir tant si hi ha o no solidaritat en la
reclamació.

4.2.- L'acreixement en el llegat de diners
En el llegat de diners fet a vàries persones es plantejava, en relació a l'acreixement, la
problemàtica dels llegats "per damnationem1', en el sentit que la quantitat que l'hereu o la persona
gravada estava obligada a pagar als legataris es podia entendre dividida entre ells, de manera que
no existiria un únic dret de crèdit en favor d'una pluralitat de legataris, sinó tants drets de crèdit
com legataris.
4.2.1.- Referència a la qüestió a la tradició jurídica
La unificació feta per JUSTINIÀ, assimilant el règim de tots dos tipus de llegat ("per
vindicationem" i "per damnationem"), no va suposar en relació al llegat de diners la seva
equiparació a la resta de llegats en matèria d'acreixement, sinó que, a conseqüència de la
naturalesa essencialment divisible dels diners, es plantejava la qüestió de si s'havia volgut llegar
a cada legatari la suma sencera, o si s'havia de repartir entre ells en cas de concurs.
La doctrina clàssica feia dependre la qüestió de la forma com s'hagués fet la disposició.
Així, quan a vàries persones es llegava la mateixa quantitat en diverses oracions, s'entenia llegada
8
cadascuna d'elles l'íntegra suma: "Multiplicatio summa inducitur, si eadem quantitas duobus
kgatct sit in diversis orationibus"1003, i per tant no hi havia acreixement, a no ser que s'establís
ex
pressament que es llegava una única suma a tots ells1004. En aquest darrer cas -conjunció "re
tantum"-, així com quan en la mateixa clàusula es llegués la mateixa suma a vàries persones -

.
nd

'002 Per exemple, CÀNCER (Ob. i loc. cit.), no feia cap diferenciació en funció de si el llegat era "per
<cationem" o "per damnationem". Tampoc BORRELL I SOLER (Ob. cit., pàg. 299 a 302).
1003

BELLONUS, Ob. cit., cap. V, quaestio IV, núm.20.

4

/

'°° Assenyala BELLONUS, Ob. et loc. cit, núm. 6, que "Si testator iía dicat, lego Primo mille, eadem mille
cundo, certum est, legatarios, tanquam adeandem rem, idest eandem siimmam vocatos censen re conhmctos".

e
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"Lego Titio, & Seio milè ", conjunció "re et verbis"1005- s'entenia que un únic objecte (la quantitat
de diners assenyalada) es llegava a diferents persones, i per tant se l'havien de repartir en cas de
concurrència, plantejant-se aleshores la qüestió de si existia dret d'acréixer entre els conjunts
L'acreixement s'entenia que tenia lloc entre els conjunts "re et verbis", d'acord amb les regles
generals, mentre que existien dubtes respecte a la conjunció "re tantum"1006.
La doctrina clàssica catalana va guardar silenci sobre la qüestió1007
4.2.2.- El Codi de Successions
El Pr. 1955 sí es va referir a l'acreixement en el llegat de diners. L'art. 510.1, després
d'establir que "Entre legatarios llamados conjuntamente a un mismo legado, tendrá lugar el
derecho de acrecer si el testador no lo hubiere prohibido, aunque el legado fuese de eficacia
obligacional", va disposar que "Sin embargo, en los legados de dinero, no se dará el derecho
de acrecer, a menos que el testador lo concediera"100*. I aquesta norma va passar a la
Compilació, que en el seu art. 268.1 establia que "Entre els legataris cridats ensems a un mateix
llegat serà procedent el dret d'acréixer, si el testador no l'hagués prohibit. Seran exceptuáis els
llegats de diner, tret que el testador concedís l'expressat dret". Per tant, si el testador no el
concedia expressament, no hi havia acreixement en els llegats de diners. La raó de l'exclusió es
trobava, segons ALBALADEJO1009, en "la idea de que quien deja una suma para varios hay que
entender, a menos que conste otra voluntad, que par a cada uno de ellos sólo quiere la parte que
le toque, no el total, aunque falten sus colegatarios"1010.
En canvi, el Codi de Successions va suprimir l'exclusió (art. 42.1: "Entre legataris cridats
ensems a un mateix llegat és procedent el dret d'acréixer, si el testador no l'ha prohibit"). No
1005 j?n rejacj5 a aquesta conjunció "re et verbis", BELLONUS, cap. V, quaest. XXI, núm. 3 a 5, assenyala,
respecte al cas que es digui "Lego Titio, & Seio milie", que "verius, & receptius est, unam summam videri communiter
legatam...Idque procedit, etiamsi sub nomine collective legetur quantitas, puta, quia dicat testator lego meis filiabiis
mille: Àdhuc enim in dubio censetur unam summam communiter legasse, non vero singulis mille reliquisse".
loca Efectivament, quan la conjunció era "re tantum" la qüestió no estava tan clara. Alguns autos entenien que
en el llegat de quantitat fet a vàries persones en què no hi havia "multiplicatio", tampoc no es podia parlar de conjunció
real, ja que no se'ls cridava a la mateixa cosa, sinó a coses diferents ja des de l'inici. Es basaven en la L. eum qiti 56, i
en la idea que hi havia divisió inicial que impedia que es pogués parlar de crida a la mateixa cosa i per tant de conjunció
real. En conseqüència, no hi havia acreixement. En canvi, l'opinió majoritària, de la que podem dir participava
BELLONUS, entenia que sí havia conjunció basant-se en que sí hi havia crida a la mateixa cosa: "Qui vocantur ad
eandem summam, utique vocantur ad eandem rem, cum rei appellatio generalis sit, & complectatur etiam
quantitates...Ergo dicuntur re coniuncti". I per tant, entenien que sí que hi havia acreixement entre ells (Vegeu
BELLONUS, cap. V, quaestio VIII, pàg. 28).
;„
too? j^j CÀNCER ni tampoc els autors catalans dels segles XIX i XX varen fer referència a la qüestió, el que
podria donar a entendre que se seguia el règim general dels llegats, sense cap especialitat per raó que el llegat fos de
diners. Tampoc deien res els projectes privats d'apèndix.
'"
1008

El Pr. 1930 no es referia als llegats de diner.

1009

„ , , •'

Comentarios al Código civil...cit., EDERSA, tomo XXIX-3, pàg. 443. Respecte a què s'ha d'entendre per
llegat de diners, vegeu ALBALADEJO, Úl. ob. i loc. cit., pàg. 444.
/
ff
1010
MIRAMBELL I ABANCÓ, "Els llegats..." cit, pàg. 90, assenyala que "La raó de l'exclusió del dret
d'acréixer en el llegat de diner era que s'entenia que hi havia tants Alegáis independents com les parts respectives de W
suma de diners que corresponien a cada legatari". I PUIG FERRIOL- ROCA TRÍAS, Fundamentos...cit., IH-1, Pà&
115, deien que "La razón de ello está en que en Derechq^.mmano los legados «per damnatiónem», entre los qve se
incluían los de dinero, atribuían a los legatarios un crédito individual contra el heredero, sin que existiese solidaria**
entre ellos".
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és que s'hagi tret l'incís en qüestió per tractar-se de cosa òbvia que no ha d'haver-hi acreixement
e at
de diners per les raons abans apuntades1011, sinó que, com expressament diu
en el ll §
l'Exposició de Motius del Codi de Successions (IV §4), s'ha "estès el dret d'acréixer al llegat de
diners".
Per tant, d'acord amb les regles generals, hi haurà acreixement quan hi hagi crida conjunta
ai mateix objecte:
a) Quan la mateixa (i única) quantitat es llegui a vàries persones (conjunció "re") hi haurà
acreixement entre elles.
- Aquesta identitat d'objecte és patent en la conjunció "re et verbis", tant si és "re estricta" ("Llego
100 a B i a C"), com si és "re ampliada" (la conjunció "verbis tradicional": "Llego 100 a B, C i
0 per terceres parts". Igualment, aplicarem la mateixa solució quan es deixi una suma
indeterminada. Si es diu "Deixo a B i a C els diners del meu compte corrent" hi haurà
acreixement.
. Si es llega la mateixa quantitat en diferents clàusules, el significat usual d'aquesta fórmula serà
que es tracta de varis llegats diferents, amb la qual cosa falta la identitat d'objecte i no té lloc
l'acreixement. Si es diu, per exemple: "Llego 100 a B; Llego 100 a C", en aquest cas l'objecte és
diferent i per tant no té lloc l'acreixement. Ara bé, sí que serà possible l'existència de conjunció
"re tantum" i acreixement en els següents casos:
- en l'estrany cas que en diferents clàusules es digués "Llego 100 a B" i "Llego els
mateixos 100 a D".
-però no tan estrany seria no obstant que es digués en diferents clàusules que a diverses
persones se'ls deixa no una quantitat fixa sinó la que existeixi en un determinat lloc: "Llego a B
els diners del meu compte corrent" i "Llego a C els diners del meu compte corrent".
b) I si en la mateixa clàusula es crida a vàries persones a objectes diferents ("Llego 100 a B i 100
a C"), no hi ha unitat d'objecte i per tant no hi ha acreixement. La conjunció "verbis" no té prou
força per donar lloc al dret d'acréixer. Diferent seria el cas que es digués "Deixo a B la meitat dels
diners i a C l'altra meitat dels diners del compte corrent". Podem trobar un objecte unitari: els
diners del compte corrent, que pot donar a entendre que l'assignació de parts separades es fa no
a títol d'institució sinó a títol de divisió. Cal tenir en compte que les vicissituds del compte
corrent afectaran a tots dos legataris per igual.

s

- L'ACREIXEMENT SEGONS LA NATURALESA DEL DRET LLEGAT
Existeixen una sèrie de llegats que, a conseqüència de l'especial naturalesa de la cosa
e
" gada, poden presentar alguna dificultat o especialitat en relació a l'acreixement.
5>

1-- Llegats en què s'atribueix l'a propietat d'una cosa determinada
La doctrina clàssica assenyalava que el dret d'acréixer tenia lloc en el llegat de propietat,

lou

Com planteja MEZQUITA DEL CACHO, a Comentarios al Código de Sucesiones...cit., pàg, 152, si bé
tor entén que el que ha fet el Legislador ha estat unificar el règim dels llegats.

est au
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tant si la cosa era del testador com si era aliena1012, però en tot cas es requería que la vacant es
produís abans de l'adquisició: "Denique in legato proprietatis ita demum habet locum ius
accrescendi, si partió deflciat ante acquisitionem, secus si post..."1013 Aquesta doctrina es
plenament aplicable al sistema vigent.
El cas més problemàtic és quan es llega a varíes persones una cosa propia d'una d'elles
L'art. 288 CS estableix que "El llegat d'una cosa que al temps d'atorgar-se el testament ja era
propietat del legatari és ineficaç, si la cosa es encara de la seva propietat al moment d'obrir-se
la successió"101*, però res diu respecte al cas en què són varis els legataris, per la qual cosa es
planteja la qüestió de si el llegat és total o parcialment eficaç o ineficaç (per exemple, quan es
diu "Llego a B, C i D la casa de D"), i si pot aprofitar als altres legataris la possible ineficàcia
parcial. Afirmat que en els casos de nul·litat no pot tenir lloc un acreixement, la sort de la porció
vacant dependrà de la forma com s'hagi fet la disposició, és a dir, si d'acord amb el règim legal
de l'art. 39 CS hi ha o no solidaritat,
a) Si no hi ha solidaritat, el llegat queda parcialment sense efecte, quedant "reduït". Si es diu per
exemple "Llego la meitat de la casa a B; llego l'altra meitat a C", i resulta que la casa ja era de
C, el llegat de la meitat fet a C no té eficàcia, ja que la cosa ja és seva (art. 288 CS), i el llegat fet
a B es tracta d'un llegat de cosa aliena que C haurà de complir quan, d'acord amb l'art, 285.1 CS,
"la voluntat del testador sigui d'atribuir la cosa a l'afavorit àdhuc per al cas que no formi part
de la seva herència". Però la ineficàcia de la disposició en favor de C mai dóna lloc a un
acreixement en favor de B.
b) Quan la disposició és solidària, com per exemple quan es diu "Llego a B, C i D la casa de D",
es podrien donar tres solucions:
1012

Assenyalava BELLONUS (Ob. cit., cap. VI, quaest. XX, núm. 33 i 34, pàg. 203) que "lus accrescendi
habere locum in legato proprietatis...sive legetur respropria testatoris, sive res haeredis, sive etiam aliena...'1'No
obstant, respecte al llegat de cosa aliena la qüestió no estava tan clara, sinó que BELLONUS es feia ressò de l'opinió en
contrari, basada principalment en dos arguments:
-Ir- Que en el llegat de cosa aliena les parts no es feien per concurs: "Primo, quia re coniuncti non dicuntur, nisi, qui
solidum habent initio, partes veròfaciunt concursu...Sedhuismodi non sunt, qui vocantur ad rem alienam. Nonsunt
igitur re coniuncti" (Cap. V, quaest. 9, núm.l);
-2n.- Que les lleis, quan tracten del dret d'acréixer, suposen que el llegat és de cosa del testador: "Secundo moventur, quia
inclusió unius est exclusió alterius.,. Sedleges de iure accrescendi loquentes includunt res testatoris, & de iis supponunt
tracíari, ut apparei ex illo verbo, vindicare, quod legiíur...quippe, quod non, nisi ad legatum rei testatoris potest
referí...Ergo excludunt res alienas" (Últ, ob. i loc. cit., núm. 5 i 6).
No obstant, entenia que "Verum his non obstantibus contrarium de iure verjus est, & receptius, dari scilicet
realem coniunctionem, & per consequentias etiam ius accrescendi in legato rei alienae" (Últ. ob. iloc. cit., núm. 7). Es
basava per una banda en què també en el llegat damnatori les parts es feien per concurs ("...in legato damnationispartes
concursufieri, & cessante concursu totum apudcapientemper ius non decrescetídi remanere...", núm. 9), i per altra en
el fet que, si no es podia aconseguir la cosa aliena, s'entenia llegada l'estimació, amb la qual cosa el llegat de cosa aliena
es convertia en un llegat de quantitat en el qual s'entenia que procedia l'acreixement: "...quia, quando legatur res aliena,
aut ea redimitur, & nihil est, quod impediat concursum: Ambo enim ad eiusaem reipetitionem vocantur, qui verò redimí
non potest & tune perinde res haberi debet atque sifuisset legata pecunia...Cum igitur, & in legato pecunie ius
coniunctionis consideretur...Consequens est, ut etiam in hoc legato considerartfdebeat" (núm. 11).
1013

BELLONUS, Ob. cit., cap. VI, quaest. XX, núm. 34, pàg.^03.

1014

A la doctrina clàssica, BELLONUS (Ob. cit., cap. yjí, quaest. XXVIII, núm. 1 a 4) assenyalava que, inclòs
en el cas que la cosa hagués estat alienada vivint el testador, eLHegat no valia: "...qui iam dominus est, nonpossit eiusdent
rei fieri legatarius, adeo, ut, etiamsi rem alienet vivo testatore, non ideo tamen legatum sustineri possit...quia, qi<ocl
inutileforet legatum..."
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, entendre que fot el llegat és nul, amb la qual cosa l'afavorit serà el legatari gravat i el perjudicat
l'altre col·legatari;
- considerar que només és nul·la la disposició en favor del col·legatari gravat. En aquest cas la
disposició en favor de D quedarà ineficaç i s'entendrà com a no feta, de manera que seria com
si la cosa s'hagués llegat només a B i a C. Aleshores, aquests adquiririen la part de D no per dret
d'acréixer sinó per la pròpia força de la disposició. Aquesta solució òbviament perjudicaria al
col·legatari gravat, que perdria la seva part en el llegat i estaria obligat a complir íntegrament la
càrrega. I si els que faltessin fossin B i C, el llegat quedaria sense efecte, de manera que D faria
seva tota la cosa llegada no per dret d'acréixer sinó a conseqüència de la ineficàcia del llegat: el
gravamen imposat a D quedaria sense efecte i aquest s'alliberaria de la càrrega.
- per això, potser la solució més equitativa seria entendre que, malgrat la solidaritat en la crida,
s'han fet implícitament parts, equiparant-se al cas en què no hi ha solidaritat, de manera que
s'entendria que el llegat només és nul en la part respectiva, sense acreixement en favor dels
col·legataris respecte a la porció nul·la, d'acord amb les regles generals (es tractaria d'una vacant
"real" que no generaria acreixement)1015.

5.2.- L'«increment» en el llegat d'usdefruit quan la vacant té lloc després de l'adquisició
El llegat d'usdefruit presenta l'especialitat que pot haver-hi acreixement (o "increment",
com diu l'art. 304.4 CS) no solament quan la vacant s'ha produït abans de l'adquisició, sinó també
quan la vacant ha tingut lloc una vegada s'ha adquirit l'usdefruit1016.
a) Si la vacant es produeix abans, s'aplicarà la teoria general de l'acreixement, sense cap règim
especial, de manera que hi haurà acreixement quan es donin els requisits que abans hem
esmentat.
b) Si té lloc després de l'adquisició, en principi estarem davant d'un dret adquirit al qual no hauria
d'importar el títol de constitució, i que s'hauria de regir per la teoria general de l'usdefruit, art. 521
Ce, precepte que estableix que "El usufructo constituido en provecho de varias personas vivas
al tiempo de su constitución, no se extinguirá hasta la muerte de la última que sobreviviere " i

1015

Aquesta sembla ser la solució que donava MANTICA (De coniecturis..., lib. X, tit. 3, num. 23): "Si testator
legat Titio & Maevio Síichum, qui erat Titii, ius accrescendi locum non habet, nam Titius, quamuis ad legatum non
odmittatur, quia res sua sibi legari non potest, 1. propieas, C. de leg. § si rem legatarii, instit. eod, titii. tamenpartem
faciet, &pars duntaxat Stichi Maevio debetur, ut est casus in dicta 1. huiusmodi, § si Titio, de leg. 1, & in hoc casu cessat
"w accrescendi ex coniectura voluntatis testatoris, quia cum res esset aliena, non est verisimile testatorem voluisse
ffavare haeredem onere redimendi rem, quae non erat in suo patrimonio.. .Sed adverte, quia in d. § si Titio, indubitatem
Voesiipponitur; testatorem scivisse Stichum alienum esse, & consequenter voluisse gravaré haeredem onere redimendi,
nan>
olioquin si ignorasset, nec ipsi Maevio deberetur legatum pro parte...& lamen dicitur, paríem Stichi Maevio deberi,
se
d potest did, quad legatum rei alienae angustiorem àdhuc recipiat interpretationem, & non tam facile ius accrescendi
Mmiftafur, quia faciliores sunt testatores in legandis rebus propriis, quàm in alienis redimendis, & onerandis
teredibus..."
1016

Així ho assenyalava CÀNCER (Ob. cit, cap. XXII, núm. 166 a 168): "Licètprobabiliter dubitariposset,
"uoniodo in nostra casu, cïim simus in casu fideicommissariae substiíutionis, & sic post aditam haereditatem, &
ni
°iii>neníiim quaesitum, possit operari ius accrescendi, ciim si certum, ius accrescendi non habere locum post
"°h¡mentum acquisiíum 1.1. § interdum, ff. de usufruct, imò nec ex acquisitorum resolutione, ut ex BALD. AZO. & aliis
upeiïus tradidimus, praeterquam in usufructu, in quo eíiamposí emolumentum acquisitum habet locum d. § interdum,
'«ofíw casibus, quos referí JUPA omnino in matèria videndus, in d.l. re coniuncti, a n. 156 usque ad n. 174, novè IOAN.
'CASTILLOSOTOMAYOR lib. 1, controv. de usufr. cap. 48, n.43".
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que, com en el capítol introductori s'ha assenyalat, planteja la qüestió de si la vacant aprofita al
nu propietari o als usufructuaris, ja que no és possible una consolidació parcial a conseqüència
del caràcter indivisible de l'usdefruit1017. És la forma de constitució del dret, segons hi hagi o no
institució conjunta, el que determina una o altra solució.
En principi, s'hauria d'aplicar l'art. 39 CS (en base als arts. 42.1 i 42.4 CS), que determina
quan hi ha institució conjunta. No obstant, l'art. 304.4 CS estableix un règim específic respecte
a quan s'entén que hi ha crida conjunta al llegat d'usdefruit1018.
L'art. 304.4 CS estableix de manera expressa l'acreixement en favor dels cousufructuaris
(col·legataris del llegat d'usdefruit) quan es donin determinades circumstàncies, entre elles que
la crida s'hagi fet de manera conjunta d'acord amb el que l'art. 304,4 CS entén per conjunció: la
crida sense "assenyalament de parts". Efectivament, diu l'art. 304.4 CS que "Adquirit l'usdefruit
llegat a diverses persones, el corresponent a cada legatari que vagi faltant per mort o per una
altra causa incrementa els dels altres, àdhuc el de qui l'ha renunciat o cedit anteriorment, llevat
de quan el testador hagi assenyalat parts". El precepte té per tant la utilitat de fixar
indubitadament els requisits perquè es produeixi l'«increment" en favor dels legataris d'usdefruit
-i no en favor del nu propietari- una vegada ha tingut lloc l'adquisició, excloent en tot cas
l'acreixement quan s'hagin "assenyalat parts". Per tant, no és que l'art. 304.4 CS concedeixi
l'acreixement una vegada s'ha produït l'adquisició. Aquest acreixement ja podria tenir lloc en base
a l'art. 521 Ce, que té caràcter general per a tot usdefruit, sigui quina sigui la seva fornia de
constitució. L'art. 304.4 CS confirma que entre legataris d'usdefruit té lloc l'acreixement una
vegada s'ha produït l'adquisició, i regula els seus requisits i efectes. Per tant, podem dir que els
arts. 521 Ce i 304.4 CS són preceptes complementaris:
- l'art. 521 Ce diu que l'usdefruit no es pot extingir parcialment, i que per tant, quan falti algun
dels cousufructuaris, la seva quota podrà acréixer als altres;
- i l'art. 304.4 CS, respecte a l'usdefruit constituït per via de llegat, diu quan, d'acord amb la
presumible voluntat del testador, es produirà l'acreixement en favor dels cousufructuaris.

5.2.1.- La justificació de la possibilitat d"'increment" en favor dels col·legataris d'usdefruit
La doctrina clàssica va justificar la possibilitat que en el llegat d'usdefruit hi hagués
acreixement una vegada adquirit l'usdefruit dient que l'usdefruit no s'adquireix d'una manera
espontània o d'una sola vegada, com la propietat, sinó que "quotidie constituitur", és a dir,
s'aconsegueix quotidianament, dia a dia, de manera que mai es pot dir que hagi estat
completament adquirit1019.
'
1017

Vegeu capítol primer, § 2.2.2,

1018

No obstant, s'intentarà fer coincidir ambdós règims.

I

1019

MANTICA De conjecturis ultimaritm voluntatum: lib.X, tit. Ill, num. 32 i 33, fol. 239, assenyalà q«f
"Postremo considerat etiam BAR. in dicta 1. re conhmcti, nu.49, utrumrportio coniuncíi deflciat, anteqiiam fiertl
acquisita, vel post, nam si ante deflciat, ius accrescendi, si aliud non obsistat, seciindum ea: quae superius dixifflUs>
absque aliquo impedimento locum habeí. Ai si deflciat, poÉtqtíam fuerií acquisita, regulariter cessat...nam P°s
emolumentum alteri acquisitum ius accrescendi locum non-<ñabet, quia sufflcit, defuncti vohm tótem exitum había® •
Excipiuntur tamen aliquot casus, quibus hoc ius postMcqiiisitam etiam portionem durat, nec evanescit, quos ¡Olí
enumerat BAR. dicto nu.49. & CROT. mi.81. & RIFA nú, 157. Et inprimis quidem Ule est celeberrimus, & quotidian^
ut in usufructu etiam acquisito permaneat ius accrescendi, ñeque enim unquam dicitur respectu futuri ternp°r
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Més recentment, MARTÍ I MIRALLES ho basava en la presumible voluntat del
testador1020, i en el caràcter personal de l'usdefruit que impedeix la seva transmissió per causa de
,.1021

mort

•

acmiisitus, nam quotidiè per patientiam constituitur, & acquiritur, 1.1. § interdum, de itsufru. accrescen. & ideo
conjectura voluntatis magis suffragaíur, utpostquàm fuerit constitutes, & deinde amissus conïuncto accrescat..."
Però respecte a aquesta teoria diu SCOGNAMIGLIO (Ob. cit., pàg. 256), que "questa ragione, basata sui
presitpposto che l'usufrutto si acquista giorno per giorno, nonpuò certo reggere -seppure era fondata per i romanifíspeíío al diritto moderno: ove sicuramente H legato è único e l'acquisto avviene dall'inizio", i assenyala que els
pandectistes varen abandonar aquesta teoria i en proposaren d'altres. Així, diu SCOGNAMIGLIO que alguns autors van
tractar d'adaptar la teoria sorgida de D.7,2,1,3 a la realitat jurídica, i van donar una sèrie d'explicacions que, deformant
més o menys l'explicació romana, tractaven de superar les seves objeccions més greus. HEIMSOETH ho basava en la
naturalesa de l'usdefruit, en el qual el dret sorgeix en consideració a la possibilitat jurídica i natural d'un gaudi dels fruits,
¡ per tant neix cada vegada que es presenta aquesta possibilitat. Això explica que el concurs i, correlativament
l'acreixement, pugui operar també després de l'adquisició inicial. No obstant, a aquesta explicació li retreu
SCOGNAMIGLIO (pàg. 256), que "confoñde U diritto di usufrutto con i singoli momenti del suo esercizio: i qualisolo
arbitrariamente possono identificarsi con altrettanti diritti d'usufrutto che di volta in volta si costiíuiscono"; i
SCHNEIDER diu que atribuint-se al legatari no la substància de la cosa, sinó el dret a utilit/ar-la, cada nova utilització
de la cosa només pot tenir lloc a conseqüència del mateix llegat, el qual, a diferència dels altres casos, no s'extingeix quan
s'adquireix. Això explica que en tot ús successiu existiria la facultat de pretendre la totalitat, i que només faria disminuir
aquest ús la concurrència dels altres legataris. Però SCOGNAMIGLIO (pàg. 257), diu que aquesta opinió no és
acceptable, donat que "al contrario, ü legato si esaurisce sicuramente con l'acquisto del diritto; e la possibilità di
successive fruizioni si spiega solo con U suo contenuto, che è appunto di usare la cosa".
SCOGNAMIGLIO (Ob, i loc. cit.) cita altres teories i la seva pròpia:
• VENEZIAN (seguit per BORTÒLAN, pàg. 356 i ss.) diu que la intenció del disponent és que l'usdefruit produeixi
efectes mentre visqui algun dels legataris, i per tant no s'ha d'extingir per la mancança de qualsevol d'ells. Però diu
SCOGNAMIGLIO (pàg. 257) que no s'ha demostrat, ni és possible fer-ho "che, legato l'usufrutto a piü soggetíi, ü suo
risultato si possa realizzare solo con la morte di tuttii legatari".
• BARÓN entén que l'usdefruit és un dret indivisible, i per tant pertany al legatari supèrstit, i únicament els fruits són
divisibles. Però SCOGNAMIGLIO la refusa perquè entén, com la majoria de la doctrina, que l'usdefruit és un dret
divisible (pàg. 258).
• La teoria dominant (ARNDTS-GLÜCK, WINDSCHEID, VITALI, RICCI, PACIFICI-MAZZONI, MANDUCA,
OÁNGI, CICU, citats per SCOGNAMIGLIO, pàg. 258, nota 65), ho basa en la naturalesa del dret d'usdefruit: aquest
és un dret personal i temporal, que s'extingeix amb la mort del seu titular. Aleshores, si a cada legatari se li atribueix un
flret a la totalitat, cap obstacle existeix (a diferència del llegat de propietat), perquè operi l'acreixement (és una teoria
semblant a la de MARTÍ I MIRALLES, potser aquest l'explica millor). No obstant, assenyala SCOGNAMIGLIO (pàg.
259), que sí que hi ha una altra possibilitat: l'atribució al propietari, el que demostra que la solució que els citats autors
proposen és arbitraria. Diu SCOGNAMIGLIO que a diferència del que succeeix en l'acreixement anterior a l'adquisició,
'I'usufrutto si è già realizzatoper ilsoggetto che viene a mancare".
"SCOGNAMIGLIO, per la seva banda (pàg. 260), diu que "...la ratio delia norma discussa è solo nella esigenza, che
»legislature ha aweríiío, di estendere lapresunzione dell'accrescimento, laddove era possibile, anche posteriormente
OHQcquisto del diritto". Aquesta solució concorda amb la idea que l'acreixement posterior a l'adquisició no es podrà fer
valer en un sistema que no ho admeti expressament.
1020

MARTÍ I MIRALLES, "Notas sobre el derecho de acrecer" cit., pàg. 378 a 381, ha assenyalat que "en lo
concerniente al derecho de acrecer en un legado de usufructo es presunción racional, lógica y además admitida por
Vnspnidencia romana, hasta el punto de convertirla en presunción legal, la de que el testador, al ordenar un legado
usufructo enfavor de los colegatarios conjuntos, ha querido que el usufructo perdure hasta que muera el último de
m
usufructuarios colegatarios". Per aquesta via arriba a la conclusió que en el Codi civil en aquest cas hi ha
Creixement, malgrat l'art. 987 Ce, que remet a les regles generals.
'°21 Afegia MARTÍ I MIRALLES que en el llegat de propietat "son los herederos del legatario los que
I
wan la imposibilidad del derecho de acrecer en los legados de propiedad, desde el momento en que la cosa
I ,1 ^.°r ^a acePtación del legatario, ha entrado definitivamente en el patrimonio de éste". Ara bé, donat que en
ru
't no existeix aquest dret dels hereus del legatari, ja que l'usdefruit s'extingeix amb la mort "y, por tanto, la
(
a
kt H
d del acrecimiento dimanante del derecho de los sucesores del legatario de propiedad no existe en los
ai °S usufrucío, aun cuando el usufructuario haya entrado, por la aceptación, en el goce del usufructo ". I concloia
c m e
I1 j ° ° n tales legados de usufructo, cuando son hechos conjuntamente, perdura la voluntad del testador de que
Sfao sea solidariamente de los legatarios conjuntos, en el sentido que lo disfruten hasta que viva el último de
rf

e>]>n
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Nosaltres entenem que la regla no és sinó una conseqüència de l'especial naturalesa de
l'usdefruit, en el qual, malgrat que s'assignin quotes separades i diferents, no es divideix l'objecte
sobre el qual recau. L'usdefruit és solidari, en el sentit que continua recaient sobre la totalitat i
no sobre una part diferenciada d'aquella totalitat: l'usufructuari farà seus una part del total de
fruits de la cosa, i no la totalitat dels fruits d'una part de la cosa. No hi ha varis usdefruits
diferents, sinó un únic usdefruit constituït en favor de vàries persones1022.1 la utilització de la
cosa serà solidària, en el sentit que recaurà sobre tota ella. El que caldrà fer serà fixar, en base
a les quotes, la intensitat d'aquell ús.
Aleshores, el fet que el dret d'usdefruit recaigui sobre la totalitat de la cosa, impedeix la
consolidació parcial, de manera que la vacant en algun dels cousufructuaris aprofitarà a algú sigui al nu propietari o als altres usufructuaris- però sense que es pugui parlar de consolidació
parcial: si la vacant aprofita al nu propietari aquest passarà a convertir-se en un nou usufructuari,
I, com dèiem, el que la vacant aprofiti als uns o a l'altre vindrà determinat per la voluntat del
constituent, manifestada en la forma com s'hagi fet la crida, si no hi ha una declaració expressa
concedint o negant l'acreixement.
.
El que l'art. 304.4 CS exigeixi per a què procedeixi l'acreixement que el testador no hagi
assenyalat parts no entra en contradicció amb la justificació que s'ha donat. Podria semblar que
la justificació donada queda en entredit, ja que, fins i tot quan s'hagin fixat parts, és a dir, quan
no hi hagi crida solidària, l'usdefruit segueix sent solidari (en el sentit apuntat d'ús solidari i
d'unitat d'objecte). Però no hi ha contradicció, ja que l'exigència que el testador no hagi
assenyalat parts no vol dir que l'usdefruit sigui solidari -que sempre ho és- sinó que aquesta no
fixació de parts revela una voluntat del testador dirigida a què la vacant aprofiti als
cousufructuaris, no al nu propietari.

5.2.2.- L'exigència de la no assignació de parts per a la procedència de l'increment en el
llegat d'usdefruit
D'acord amb l'art. 304.4 in fine CS, perquè es doni l'increment en favor dels
cousufructuaris en el llegat d'usdefruit quan aquest ja ha estat adquirit, cal que el testador no
"hagi assenyalat parts". D'aquesta manera, sembla resoldre's en sentit negatiu un dels importants
dubtes que s'havia plantejat a la tradició jurídica respecte a si la conjunció "verbis tantum" era
idònia per produir l'acreixement en el llegat d'usdefruit1023. No obstant, com hem dit, s'estableix

ellos,no existiendo obstáculo alguno a la realización de la voluntad del testador por la aceptación del legatario,
los sucesores de éste no pueden reclamar el usufructo de la parte que correspondió a su causante, resulta qt&>
persistiendo la voluntad presunta del testador, y no existiendo obstáculo a su realización, el derecho de acrecer debe
considerarse subsistente por la presunta voluntad del testador y por la np existencia en los legados de usufructo o
ningún motivo que impida su realización".
'i
1022 jjj na accj,5 ¿g divisió, però l'objecte sobre el que recau mai es podrà dividir per a ser utilitzat separadame
pels usufructuaris. Això no vol dir que l'usdefruit sigui un dret indivisible: les Votes es poden dividir (no per causa
mort, però sí per exemple per transmetre a un tercer una part de la quota de l'usufructuari).
1023 g| prjncipal problema seria determinar si la conjurieió "verbis tantum" donava lloc a l'acreixement e
llegat d'usdefruit donat que, com assenyalava BELLONUS, alguns autors distingien entre el llegat de propietat i el Mí
d'usdefruit, assenyalant que la conjunció "verbis tantum" no donava lloc a l'acreixement en aquest últim. FACrüN
(Ordinarii controversiarum inris, pars seconda, 1596, cap. L, pàg. 327 i 328) tracta de la qüestió de si en el
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Ujia

diferenciació respecte al règim general recollit a l'art. 39 CS, el que és incongruent i no té
altra explicació que la trajectòria històrica del precepte.
Efectivament, l'art. 304.4 CS deriva de l'art. 453.4 Pr. 1955, segons el qual "Adquirido
el usufructo legado a favor de varias personas, el usufructo correspondiente a cada legatario
aue vaya faltando por fallecimiento u otra causa, incrementará el usufructo de los demás, y así
sucesivamente hasta el último, excepto si el testador hubiere señalado partes en el sentido del
artículo 505, en cuyo caso la porción del legatario que faltare se consolidará con la propiedad.
J)el referido incremento se aprovechará incluso el legatario que haya cedido anteriormente su
usufructo ". Per tant, en base a la remissió a l'art. 505 Pr. 1955 (l'equivalent a Tactual art, 39 CS),
que assenyalava quan s'entenia que hi havia crida conjunta, el règim respecte a quan hi havia
conjunció en el llegat d'usdefruit era coincident respecte al règim general. L'art. 505 Pr. 1955 no
va passar, com s'ha dit, a la CDCC, de manera que no hi havia cap precepte que digués quan
s'entenia que existia crida conjunta. Per tant, no procedia cap remissió. Aleshores, l'art. 223.3
CDCC va establir que "Adquirit l'usdefruit llegat a diverses persones, el corresponent a cada
¡egatari que vagi faltant per mort o per una altra causa incrementarà el dels altres, àdhuc el de
qui l'hagués renunciat o cedit amb anterioritat, llevat de quan el testador hagués assenyalat
parís", el que es corresponia amb el règim general de la conjunció en la Compilació que, com
s'ha assenyalat en un altre lloc, únicament admetia la conjunció "re tradicional", de manera que

d'usdefruit tenia Hoc el dret d'acréixer entre els conjunts "verbis tantum", fent-se ressò de la diversitat de teories existents.
Alguns autors entenien que si a dos se'ls llegava un usdefruit per parts iguals, en base a l'autoritat de PAPINIÀ no hi
havia entre ells dret d'acréixer: "Si Titio & Maevio aequis portionibus ususfructus legetur, inri accrescendi ínter eos
locum non esse existimo, aiithoritate nixus Papiniani in 1. pen.ff.de usufr. acórese.: Cum singulis ab heredibus singulis
eiusdem rei ususfructus legatur, fructuarii separati videntur non minus, quam si aequis portionibus duobus eiusdem rei
fhictus legatus fuisset: unde sit, ut inter eos ius adcrescendi non sit. Hactenus Ule. Rationem haec adsert DUARENUS
lib, I de iure acórese, cap. 10 in fine, quia cum imaquaeque ususfructus pars haereat personae, cui adscripta est à
lesiatore, deficiente persona fmitur, & ad proprietatem redit, § Finitur in Instit. de Usufr. Atque ita responderuní praeter
WARENUM loco annotate, PETRUS BESATIUS adl. Re coniuncti de leg.3 n.33; CROTTUS ibidem n.44; POL1TUS
n.46; RIPA n.69; VASQUIUS de successionum creatione lib. 1 § 10, n. 128". D'aquesta opinió era ZOESIUS (Henricus
XOESIUS [1571-1627], Commentarius adDigestorum seu Pandecíarum Inris Civilis libros L, Lovanii, Typis Aegidii
Dcnique, 1718, al comentari al títol II del Llibre VII, "De usufructu accrescendo", núm. 2 i 3, pàg. 189 i 190), qui deia
que "Non habet locum hoc ius (el dret d'acréixer) nisi inter coniunctos: quorum triplex species: Alii enim sunt conjuncti
"erbis tantum, quos idem orationis nexus jungit, datis partions, veluti «Titio el Maevio fundi usumfructum aequis
porlibus do, lego»; Alii Re tantum, quibus separatum oratione eadem res legatur, hoc modo, «Tifio fundi usumfructum
*> lego; Maevio eiusdem fundi usumfructum do, lego»; alii Re & Verbis, quibus eandem oratione eadem res legatur,
"' «fiV/o et Maevio fundi usumfructum do, lego». Ex his modis duo posteriores Juris accrescendi capaces, non etiam
ffinnis, cum ius accrescendi non alibi reperiatur, quam ubi ab initio non habeníur partes dataeper testatorem...ubi inter
nctuarios dicitur ese ius accrecscendi, si conjunctim sit illis ususfructus relictus, non etiam si separatim partes, ut in
Pinto modo".
Però també varen haber-hi altres autors que basant-se en la 1. 1 ff. de usufr. accrescendi d'ULPIÀ varen opinar
contrari ¡"Sed contrarium responderuní multi alii, quos isti referuní, quibus accedant & alii, quos referí & sequitur
1 1¡ OCHIUS de Praeseump. lib. 4 in 2. parte: Praseumpt. 159 n. 7. Fimdamentumponunt in I. Iff. de usufr. accrescendo.
' '""US: Quotie ususfructus legatus est, inter fructuarios est ius adcrescendi, si coniunctim sit ususfructus relictum:
on'"'1''11 S' seParat'm unicuiq. partis rei ususfructus sit relictus, sine dubio ius adcrescendi cessat".
«juncions ; "re et verbis" (q. 39, núm. 23 i 24); "re tantum"(q. 37, núm. 12 a 16); i "verbis tantum" (q. 38, núm. 47).
Quant als autors catalans que tractaren la qüestió, BORRELL I SOLER (Ob. cit, pàg. 301 i 302) i PELLA Y
F()
i f . (^- CÍÍ-> pàg. 34) semblen exigir que la conjunció si
sigui "re", congruentment amb la seva posició general per
t03i f Xernent "propi" (en el sentit d'aquell que es produeix abans de l'adquisició). L'excepció semblaven ser els arts.
1
'260 del Pr. PERMANYER-AYÀTS, que no exigien la crida conjunta.
;
4eo • ^e' ?ue fa a's Projectes oficials, els arts. 33 l'A Pr. 1930 i 285.4 Pr. 1 93 1 es remetien a les regles generals sobre
*n J!"10'°' ' ''art' 453.4 del Pr. de 1955 es remetia també a la normativa genera], per la qual cosa existia acreixement
testador no havia assenyalat parts o assignava parts iguals.
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la fixació de parts excloia l'acreixement.
Aleshores, el que ha succeït és que el Codi de Successions, en reintroduir l'art. 505 pr
1955 (l'art. 39 CS) ha alterat respecte a la Compilació el règim de la conjunció. El Codi de
Successions ha introduït un nou article en relació a la Compilació -l'art. 39- que aclareix quan
hi ha institució conjunta i admet la conjunció "verbis tantum", de manera que l'assenyalament de
parts, tot i que siguin diferents, no exclou l'acreixement, però no ha modificat la regla de l'art,
223.3 CDCC que excloia l'acreixement si s'havien assenyalat parts. Entenem que el correcte
hagués estat una fórmula de remissió com la de l'esmentat art. 453.4 Pr. 1955.
Considerem, doncs, que la discordancia entre els arts. 39 i 304.4 C S no és deliberada, sinó
que és fruit d'una inèrcia legislativa. Aleshores, entenem que existeixen tres opcions a l'hora
d'interpretar l'expressió "hagi assenyalat parts":
a) En el seu sentit literal, de manera que qualsevol determinació de parts exclouria l'acreixement'
b) Entendre, en un sentit més proper a l'art. 39 CS, que "assignació de parts" equival a "parts
separades", de manera que l'expressió "per parts iguals" o similar no exclouria l'acreixement1024;
c) Fer coincidir el règim dels arts. 39 i 304.4 CS, entenent que "assenyalament de parts" equival
a disjunció total, amb la conseqüènca que només quan en clàusules diferents s'haguessin assignat
parts separades no hi hauria acreixement.
Entenem que aquesta darrera és l'opció més correcta, ja que no resulta lògic que s'hagi
d'observar regles diferents per determinar si hi ha crida conjunta en funció de si la vacant es
produeix abans o després de l'adquisició. La interpretació que es faci de la voluntat del testador
manifestada en la forma com fa la crida (existència o no de conjunció) ha d'ésser única, i no ha
de dependre del moment en què es produeixi la vacant, sempre tenint en compte que el que
determina l'acreixement en favor dels usufructuaris és la dita crida conjunta.

5.2.3.- La pluralitat de causes que poden donar lloc a la reducció de la cotitularitat
Cal veure quines són les causes que poden donar lloc a la reducció del nombre de
cotitulars. L'art. 521 Ce sembla que es refereixi exclusivament al cas que la vacant es produeixi
per mort, i algunes opinions doctrinals semblaven restringir la regla de l'acreixement posterior
a l'adquisició en l'usdefruit només al cas de mort1025. No obstant, el Codi de Successions, seguint

1024

En aquest sentit, GIMÉNEZ DUART (Comentarios al Código de Sucesiones de Cataluña cit., tom II, pte
1035), qui parteix de la base que l'art. 39.1 CS només admet l'acreixement quan les parts són iguals, i integrant el cas
que tractem dins el règim general de l'acreixement, entén que si, malgrat assigríar-se parts, quan aquesta "indicació <R
parts alíquotes coincideixi amb la divisió en quotes que seria procedent en el 's'üpòsit que la dita indicació hagués esta
omesa" (art. 39.1 CS) hi haurà acreixement.
j
1025

ELÍAS-FERRATER, al núm. 4572, assenyalaven que "Erï'el legado de usufructo tiene también lugar£
derecho de acrecer con respecto á la parte de los legatarios que falleciesen después de haberla aceptado". L'art I
Pr. PERMANYER establia que "En el legado de usufructo se observarán lefs siguientes reglas: 2aSi se ha ^
usufructo de una misma cosa a varias personas, se entenderá que les corresponde en la proporcionalidad o ci
partes establecidas por el testador, y en su defecto, por paf testigúales, y les serán aplicables respecto
administración y ejercicio de su derecho las reglas del condominio. 3" En el caso del párrafo anterior, ^aPa'e. pf
legatario que fallezca acrecerá a la de los demás, con sujeción a las reglas establecidas en el art. 1260". I l'ar*- 8
ROMANÍ-TRÍAS deia que "En el legado de usufructo tiene lugar el derecho de acrecer à favor de los legctta'1
no han aceptado suporte, y también respecto á ¡aparte de los legatarios que fallecieren después de haberla acep
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gis precedents dels projectes d'apèndix i compilació'026, parla de "mort o per una altra causa".
pe les causes d'extinció de l'usdefruit enumerades a l'art. 513 Ce -a part de la mort, que és la
"causa típica"- només les següents podran donar lloc a una vacant personal en l'usdefruit1027:
la. La renúncia (art. 513.4 Ce) sempre que, naturalment, sigui abdicativa, és a dir, que no es faci
en favor d'una persona determinada.
2a, La prescripció del dret d'un dels usufructuaris (art. 513.7 Ce), és a dir, el no exercici del seu
dret durant el termini assenyalat per la Llei.
3a. L'arribada del termini final o el compliment de la condició resolutoria imposada a un dels
legataris d'usdefruit (art. 513.2 Ce), si bé es planteja el problema de si no implica disjunció (en
el sentit de l'art. 304.4 CS: "assenyalament de parts") el que a algun dels usufructuaris se li hagi
imposat un termini o una condició al seu dret.
Efectivament, la imposició d'un termini inicial o d'una condició resolutoria a algun dels
legataris fa que una disposició en principi solidària d'acord amb l'art. 304.4 CS (no s'assignen
parts), es pugui convertir en una de no solidària a conseqüència de la imposició de les dites
modalitats, ja que implícitament s'estaran fent parts.Quan es diu per exemple "Llego l'usdefruit
de tots els meus béns a B i a C, si bé a C només fins quan arribi a la major edat" o "fins que C
es casi", les parts són tan manifestes com quan a cadascú se li atribueix la meitat de l'usdefruit
(parts separades), cas en què no hi ha acreixement, d'acord amb la interpretació que acabem de
donar de l'expressió "assenyalament de parts" en l'art. 304.4.
Ara bé, d'acord amb el que dèiem en l'apartat anterior, l'art. 304.4 CS s'ha de tractar
d'interpretar, en la mesura del possible, d'acord amb l'art. 39 CS. Per això, es podria entendre que
en els exemples mencionats, tot i haver-hi parts separades, s'ha produït una prèvia crida a la
totalitat de l'únic objecte, per la qual cosa l'assignació de parts no "trenca" la inicial conjunció,
i per tant no s'impedeix l'acreixement.

5.2,4.- L'«increment» en favor d'un cousufructuari que ha cedit o ha renunciat el seu dret
d'usdefruit
Tant en l'herència com en el llegat de propietat se segueix la regla general "portio portioni
adcrescit, non personae".
L'usdefruit és un dret de caràcter personal en el sentit que, malgrat que s'admeti la seva
alienació (art. 480 Ce), el que en realitat es fa és alienar el seu contingut econòmic (el dret a

l026

L'art. 453.4 Pr. 1955 parlava de "mort i qualsevol altra causa", i els arts. 331.4 Pr. 1930 i 285.4 Pr. 1931
en simplement de "part vacant". També l'art. 250 del Pr. ALMEDA-TRÍAS contenia només l'expressió "extingir•'per tant admetia també qualsevol causa.
tub I1
^6S a'tres suP°saran l'extinció total de l'usdefruit: la pèrdua total de la cosa objecte de l'usdefruit (d'acord
¡jj , , 4 Ce "Si la cosa dada en itsufi'iicto se perdiera sólo en parte, continuará este derecho en la parte restante")
K és*80 .'° del dret de' constituent. Pel que fa a la consolidació, si és total implica l'extinció total de l'usdefruit, però
:
5usur Cla' n° d°na ^°° a caP vacant personal que pugui produir un acreixement. Efectivament, si algun dels
'Sttje/l!ctuar's esdevé nu propietari, o si el nu propietari adquireix la porció d'un cousufructuari, s'entendrà que
tifta . subsisteix igualment: el nu propietari es considerarà com un cousufructuari més, donat que l'ús és solidari. Una
solució el prejudicaria.
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gaudir de la cosa i percebre els seus fruits) però no la condició d'usufructuari1028.
No obstant, aquesta idea no hauria d'impedir l'«increment» del dret d'usdefruit en favor
de l'adquirent, si prenem com a model el cas de la venda d'herència. L'hereu, quan ven l'herència
també conserva la seva qualitat d'hereu, transmetent només el contingut econòmic de l'herència
No obstant, l'acreixement no li aprofita a ell, sinó a l'adquirent no cohereu, malgrat que la qualitat
d'hereu té un caràcter més personal que la d'usufructuari (si bé és transmissible "mortis causa"
al contrari que el dret d'usdefruit).
Per tant, entenem que, com succeeix en la venda d'herència, no hauria d'existir cap
impediment perquè l'«increment» aprofiti l'adquirent, entenent que el dret de percebre els fruits
que es transmet inclou també els fruits que produeix la quota acreixida. Es podria entendre que
l'acreixement aprofita a qui té la possessió de la quota originària, i no a qui l'ha perduda o
transmesa, com disposa l'art.40.3 CS en relació a l'alienació de quota hereditària. La solució es
tractaria, en qualsevol cas, d'una qüestió d'interpretació respecte a què és el que es vol transmetre;
si només la quota "originària" o també l'acrescuda, regla que cediria davant el pacte en un altre
sentit.
No obstant, l'art. 304.4 CS, seguint el principi clàssic "ususfructus, non portioni, sed
homini adcrescit"1029, estableix que "L'usdefruit... corresponent a cada legatari que vagi
faltant...incrementa els dels altres, àdhuc el de qui l'ha renunciat o l'ha cedit anteriorment..."
Per tant, a part d'assenyalar que l'usdefruit no aprofita a l'adquirent de la quota en el dret
d'usdefruit, sinó al legatari d'usdefruit, preveu que aquesta regla té lloc no solament en els casos
de cessió, sinó també en els de renúncia.
a) Pel que fa a la cessió, comprèn no solament el negoci jurídic transmissiu tradicionalment
contemplat, la compra-venda, sinó també qualsevol altre negoci jurídic entre vius de caràcter
traslatiu. S'ha d'admetre que es pugui convenir o disposar que els fruits de la cosa acreixida siguin
per a l'adquirent, però si res s'estableix, s'entendrà que el que es cedeix és no tot el contingut de
la qualitat de legatari d'usdefruit, sinó el dret a gaudir i percebre els fruits únicament
corresponents a la quota transmesa, de manera que si es produeix l'acreixement el cedent podrà
tornar a gaudir de la cosa. El cedent podrà aprofitar-se dels seus fruits i utilitzar solidàriament
la cosa.

1028

En aquest sentit, Carlos J. MALUQUER DE MOTES BERNET, a Comentario del Código civil, Ministerio
de Justicia, Madrid, 1993, tom I, art. 480 Ce, pàg. 1285 i 1286, en base a l'art. 489 Ce, que no permet a l'usufructuari que
va alienar el seu dret desvincular-se totalment del dret d'usdefruit, sinó que el,fa responsable de certs tnenyscabaments
causats per qui el va substituir.
"!
•
•
1029

BELLONUS, Ob. cit, cap. VII, quaest. 67, núm. 1 a 3, pàg. 68t, es feia ressò d'aquest caràcter personal
de l'acreixement en l'usdefruit, assenyalant que "Si duobus legatus sit us'usfructus, & unus paríem suam vendat, deinat
collegatarius deficiat, eiuspars non accrescet emptori, sedvendiíori, ita scribunt BART, in d.l. re coniuncti, num.* »
et ibi IAS. num. 124 in fin; RIP. num.84 vers. prima, POLIT. num. 52; ANGvpE GAMB. de testa. gl. 42, num.8 in finí
DUAR. lib. 2 de iur. acer. cap. 6 in fin, guia, cumportio ususfrucíus non accrescatportioni, sedpersonae, 1. si Titio) »
§ 1, ff. de usufr. idest, ei, quern testator coniunctim cum alio vocayit,-€onsequens est, ut non debet accrescere einptof>
licet habeatportionem, sed venditori, qui a testators fuit adustímfructum vocatus..." També CÀNCER, Ob. cit, nu "
45, assenyalava que "Etenim cum neuter suam portionem acquisierit, nec trahsmiserit, non potuit ius accrescen^
acquirers, ñeque transmitters, cüm ius accrescendi semper portionem sequatur, & rem respiciat...}
'-•"""'
usufructu, ub i por tió personam sequitur..."
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En el cas que la cessió es faci al propietari1030, l'acreixement també aprofitarà a
('usufructúan, a l'igual que si es tractés de qualsevol altra cessió. En el supòsit invers, quan un
dels cousufructuaris adquirís la nua propietat, l'usufructuari seguiria conservant aquesta qualitat,
donat que no l'ha transmesa a ningú i, per tant, a ell aprofitaria l'acreixement, i no a qui hagués
cedit la seva quota1031.
w Quant a la renúncia, es tracta d'un supòsit de més difícil justificació. ROCA SASTRE1032
assenyalà que "En caso de renuncia, no actúa esta doctrina, pues ya deja en absoluto de ser
usufructuario". No obstant, aquesta tesi de ROCA SASTRE, que va plasmar-se al projecte de
1955 -que únicament parlava de cessió i no de renúncia1033- va ser corregida per la Compilació
de I960 i pel Codi de Successions que expressament parlen no solament de cessió sinó també
de renúncia. Per tant, es parteix de la idea que el que es renuncia no és la titularitat de l'usdefruit,
sinó únicament el dret de percebre els fruits (renúncia que aprofitarà als altres usufructuaris)1034.
No obstant, res impediria que expressament s'establís que es renuncia també als fruits de la quota
que podria correspondre per acreixement. Però si no es diu res, donat que la renúncia no es
presumeix i s'ha d'entendre de manera restrictiva, cal conduir que la renúncia només es refereix
als fruits de la "quota originària".
c) Quan l'usufructuari no disposa del seu dret, sinó que deixa de ser-ho per mort, arribada del
(ermini final, compliment de la condició resolutoria o prescripció extintiva, en extingir-se no
solament el dret a percebre els fruits, sinó també la qualitat d'usufructuari, és obvi que no pot
aprofítar-li l'acreixement1035.
S.3.- El llegat d'usdefruit i de la nua propietat en favor de diferents persones
Supòsit molt freqüent és que es llegui a una persona la nua propietat i a una altra
l'usdefruit. Quan l'usufructuari mor, si no hi han altres cousufructuaris, la seva falta aprofita al
nu propietari, donat el caràcter intransmissible "mortis causa" de l'usdefruit.
Si la vacant es produeix en la nua propietat, si té lloc una vegada s'ha produït l'adquisició,
la nua propietat passarà als seus hereus, d'acord amb les regles generals.
El cas més problemàtic és quan la vacant en la nua propietat es produeix abans de
l'adquisició. Hi hauria la possibilitat d'entendre que, si el testador no ha contemplat expressament
«1 supòsit (preveient una substitució vulgar) es produiria un acreixement en favor de
i'usuíructuari. Així ho establia l'art. 1261.1 del Pr. PERMANYER AYATS: "En caso de que se
wya legado el usufructo de una cosa a una persona y la nuda propiedad de la misma cosa a
030

Cas en què aquest passa a ser un cousufructuari, no operant-se una consolidació parcial, que com hem dit
»Pot tenir lloc en l'usdefruit.
1031

En aquest sentit, ROCA SASTRE, Ob. cit., pàg. 257.

1032

Ob. dl, pàg. 257.

33

L'art. 453.4 in fine deia que "Delreferido incremento se aprovechará incluso el legatario que haya cedido
'mefiormente su usufructo". L'art. 331 del Pr. de 1930 res establia sobre aquesta qüestió,
,j

_

aritat

l034

1, si d'acord amb la tesi de ROCA SASTRE s'entengués que el renunciant per la renuncia deixa de teñir la
del dret d'usdefruit, l'acreixement el podria tenir en base a la seva condició de legatari.

,| , _ 5 En contra, respecte a la prescripció, SCOGNAMGLIO (Ob. 'cit., pàg. 268), qui diu que en base a què durant
•• n J"' ^e Prescripció el dret d'acréixer no podia exercitar-se, donat que no havia nascut, per la qual cosa no s'hauria
'"Perdre per prescripció.
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otra, si queda vacante el legado de usufructo acrece este derecho a favor del legatario de \n
nuda propiedad', y asimismo, en caso de vacante del legado de la nuda propiedad, acrece este
derecho a favor del legatario del usufructo, de suerte que queda éste, por derecho de acrecer
propietario pleno de la cosa legada". El Codi de Successions no contempla aquest supòsit, per
la qual cosa s'ha d'entendre que segueix les regles generals que impedeixen l'acreixement en el
cas que no es tracti del mateix llegat. En aquest cas hi ha dos objectes i, com hem dit, la possible
conjunció "verbis" no és suficient per donar lloc a l'acreixement, Sí ho seria la concessió de
l'acreixement per part del testador1036.
Per tant, a conseqüència de la diversitat d'objectes, i d'acord amb la normativa general
si no s'ha designat substitut, la vacant en la nua propietat aprofitarà a l'hereu del testador, qui
s'alliberarà parcialment del gravamen i esdevindrà nu propietari de la cosa llegada. El fet que els
dos objectes siguin la nua propietat i l'usdefruit sobre la mateixa cosa, no fa alterar el règim
general.
5.4.- La inexistència d'acreixement en els llegats de caràcter personalíssim
Hi ha una sèrie de llegats en què, a conseqüència de la seva especial naturalesa i el seu
caràcter personalíssim, és més dubtós que procedeixi l'acreixement. Farem referència al llegat
d'ús i habitació, al llegat d'aliments (art. 298 CS), i al de pensions periòdiques en concepte
d'aliments.
5.4.1.- Llegat d'ús i d'habitació
D'acord amb l'art. 524 Ce "El uso da derecho apercibir de los frutos de la cosa ajena los
que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente. La habitación
da a quien tiene este derecho la facultad de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias pam
sí y para las personas de su familia". Hi ha un titular individual (l'usuari o l'habitacionista) i una
pluralitat de beneficiaris (la familia del titular) d'uns drets reals de gaudi en cosa aliena, molí
semblants a l'usdefruit, fins al punt que l'art. '528 Ce estableix que "Las disposiciones
establecidas para el usufructo son aplicables a los derechos de uso y habitación, en cuanto no
se opongan a lo ordenado en el presente título" , però de caràcter limitat a les necessitats del
titular i la seva familia.
En els llegats d'ús o d'habitació no pot haver-hi acreixement. La raó és que es tracta d'uns
drets de titularitat individual, per la qual cosa falta un dels elements essencials de l'acreixement:
la pluralitat de subjectes cridats al mateix dret. El dret d'ús o d'habitació admet un sol titular, per
la qual cosa no pot haver-hi la crida a varis subjectes sobre el mateix objecte que caracteritza
l'acreixement1037.
-'
1036

Vegeu §3.1

/ '

1037

La doctrina clàssica no era clara respecte a aquesta qüestió. BELLONUS assenyalà que l'acreixemen
lloc en el llegat d'habitació: :"...habere locum in legato habitations, uti videfè est apud BART. in d.l. haeredes m >
§ cum ita, num. 4, in fi.& n. 5 vers. item fallit ff. ad Treb. & in 1. eodiçillis, 34, in prin. num.3, vers. vel solue ff. de
leg: PARIS. d. cons. 43, n. 7& 45, vol.2; ALCIA., cons. 39, nu/16, vers. sed etiam, lib. 9; MANTIC, de con.
lib. 1 1, tit. 5, num. 23, etiam si pars deficiatpost acquisitionéfn..." (Cap. VI, quaest. XX, num. 39, pàg. 203).
al dret real d'ús la doctrina no era tan unànime. Mentre^ïELLOMJS enumerava com un dels casos en què no ^
dret d'acréixer el del llegat d'ús -"Priínum in usu: nam si duobus coniïmctim legeíiir, aut concedatur, non aoe
locum his accrescendi, qiioniam usus est quidàlege íaxaíum, & limitatum...Quamobrem in Pandectis non ço
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