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RESUM 

 

 
Aquest estudi representa la finalització de l‟etapa universitària. Els quatre anys de carrera 

culminen en aquest treball on realitzarem una anàlisi profunda sobre les causes de 

desheretament previstes actualment en el dret successori català. 

 

He escollit aquest tema amb l‟objectiu de conèixer la rellevància pràctica de les causes de 

desheretament i és per aquest motiu que analitzarem la jurisprudència catalana (acompanyada 

de sentències espanyoles quan sigui adient) al llarg de tot l‟estudi.  

 

D‟acord amb això, començarem amb una descripció més general de la llegítima i el 

desheretament que ens ajudi a entendre quines raons fan que els causants vulguin desheretar 

als seus familiars més propers. Finalment, acabarem desenvolupant els problemes que en 

l‟actualitat plantegen les causes de desheretament així com les solucions que els tribunals han 

adoptat.
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Tal com expressa el mateix títol del treball, aquest té com objecte examinar la regulació actual 

de les causes de desheretament en el dret successori català.  

 

En primer lloc he cregut convenient analitzar en les seves línies generals el concepte de 

llegítima per així amb posterioritat poder examinar en què consisteix el desheretament i 

comprendre adequadament qui pot desheretar i qui pot ser desheretat així com els efectes que 

té el desheretament en cas que aquest compleixi els seus requisits.  

 

Una vegada estudiats aquests elements, examino més detingudament la configuració de 

cadascuna de les causes de desheretament en el nou Llibre IV del Codi Civil de Catalunya i 

tracto els problemes pràctics que han generat a la jurisprudència. 

 

Seguidament, és essencial conèixer quins arguments utilitzen els legitimaris desheretats per a 

impugnar les causes de desheretament i com ho poden realitzar. En aquests apartats destaco el 

possible perdó o la reconciliació entre el causant i el desheretat. Per acabar, he realitzat una 

anàlisi de quan podem considerar el desheretament com injust. 

 

En la confecció d‟aquest estudi, he analitzat jurisprudència respecte aquesta matèria, tal com 

es va observant al llarg de tot el projecte. Això m‟ha orientat de cara a veure quin ha sigut el 

tractament de les causes de desheretament en els tribunals i per saber quina doctrina és la 

acceptada majoritàriament. No obstant això, cal ressaltar que la major part de la 

jurisprudència consultada es recolza en la interpretació restrictiva que el Tribunal Suprem fa 

de les causes de desheretament. 

 

Les dificultats que he afrontat per poder tractar el tema ha sigut principalment la manca de 

resolucions judicials que tractin amb profunditat l‟objecte del treball ja que els problemes de 

prova tanquen aquesta possibilitat. Tot i així, he suplert aquest inconvenient amb les diferents 

crítiques que els autors fan i també amb les noves posicions jurisprudencials que estan tenint 

lloc en els últims anys pel que fa a la valoració de la prova i la interpretació de les causes de 

desheretament. 
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2. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

2.1.La llegítima 

L‟article 451-1 del Codi Civil de Catalunya (d‟ara endavant, CCCat) defineix la llegítima com 

“el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial” que es reconeix a 

determinats parents del causant. 

El preàmbul de la Llei 10/2008 senyala que el Llibre IV del CCCat manté la llegítima com a 

atribució successòria i límit a la llibertat de testar; però no tracta el fonament de la llegítima, 

tot i que a Europa és una qüestió que està sent objecte de discussió. L‟únic que expressa és 

que es tracta d‟una atribució successòria legal donat que la seva existència constitueix una 

decisió de política legislativa que ha d‟adoptar el legislador.  

Com hem expressat, la llegítima s‟ha qualificat com un límit a la llibertat de testar del 

causant. Tanmateix, aquesta té caràcter de pars valoris, de manera que no atribueix cap dret 

específic sobre l‟herència sinó que li correspon a l‟hereu decidir com haurà de fer front a la 

llegítima. A més a més a Catalunya se‟n diu “llegítima curta” ja que confereix als legitimaris 

el dret a rebre una quarta part del patrimoni hereditari, respecte del sistema legitimari de dos 

terços del Codi Civil Espanyol. 

La llei atribueix aquest dret inembargable i irrenunciable en vida a determinats parents, amb 

independència de la seva necessitat vital. Per tant, el seu pressupòsit es recolza en el parentiu 

amb el causant en la solidaritat intergeneracional dins de la família i suposa el dret dels 

legitimaris a una participació mínima en el valor de l‟herència del causant, sense que es tingui 

en compte la situació econòmica dels legitimaris. Quan es dona la causa de desheretament de 

l‟article 451-17.2 e) desapareix aquest fonament de la llegítima i és per aquest motiu que 

aquesta s‟ha introduït amb la darrera reforma 

2.2.El desheretament 

2.2.1.El concepte de desheretament 

D‟acord amb la doctrina del Tribunal Suprem i en paraules de l‟art. 451-17.1 CCCat, el 

desheretament és aquella disposició testamentària per la que es priva a un hereu forçós del 
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dret a la llegítima
1
. En altres paraules, no és la privació de la condició de legitimari sinó de 

reclamar el que per llegítima li correspondria sense el desheretament (per exemple, el 

desheretat compta a efectes de calcular la llegítima dels altres legitimaris).  

Així doncs, el desheretament constitueix una sanció civil privada que no sempre suposa 

l‟extinció del dret a la llegítima ja que quan es deshereta entra en joc la representació 

successòria a favor dels descendents del desheretat (art. 451-3.2 CCCat). Si el legitimari 

desheretat és únic, s‟extingeix la llegítima; i si n‟hi ha d‟altres, no es produeix acreixement.  

El desheretament és personalíssim atès que el causant no es pot fer representar per ningú ni 

cap representant legal el pot substituir en l‟aplicació de la sanció. A més a més, només el 

causant pot decidir l‟efectivitat d‟aquest dret i deixar-lo sense efecte sempre que vulgui o bé 

renunciar a la facultat de desheretar a través del perdó o la reconciliació (art. 451-19.1 

CCCat). 

Hem expressat que el desheretament és un negoci jurídic mortis causa, la finalitat del qual és 

privar dels drets legitimaris, per tant, com tot negoci jurídic requereix una capacitat i una 

forma determinada. 

2.2.2. Els requisits del desheretament 

L‟article 451-18 del CCCat és el que recull els requisits del desheretament, tot i així, cal 

afegir algunes altres consideracions. 

a) Per començar, tot i que sembli força evident, cal posar èmfasi al fet que el desheretat ha 

de ser un legitimari. 

 

b) A més, el desheretament és totalment voluntari, fins i tot el causant pot desheretar a uns 

legitimaris i no a uns altres, sense que sigui necessari respectar un principi d‟igualtat de 

tracte, i s‟ha de preveure expressament per part de qui pretén desheretar.  

 

c) El desheretament ha de constar en un acte de disposició per causa de mort, concretament 

entestament, codicil o pacte successori (art. 451-18.1 CCCat). I en aquest document 

s‟ha de preveure una declaració de voluntat expressa de desheretar sense que sigui 

                                                             
1
Així ho entén el Tribunal Suprem a la sentència de 20 de febrer de 1981 (MP: José Antonio Seijas Martínez, RJ 

1981/534) 
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necessari que es concretin els fets constitutius de la causa, donat quepot ser contradita pel 

desheretat i en aquest cas s‟haurà de demostrar en judici l‟existència de la causa
2
.  

 

Aquesta és una novetat del llibre IV del CCCatja que amb el Codi de Successions (arts. 

122.2 i 369) i la Compilació no era possible desheretar en un codicil, això s‟explica per la 

necessitat històrica d‟instituir com hereu al legitimari. Ara bé, no es pot desheretar en 

actes inter vius, ni tan sols en donació mortis causa. 

 

En canvi, el Codi Civil Espanyol preveu que només es pot desheretar en testament (art. 

849). 

 

d) S‟ha de designar nominalment al legitimari desheretat (art. 451-18.1 CCCat), o almenys 

designar-lo de forma individual i inequívoca. I no és admissible el desheretament genèric. 

Per consegüent, si existeix algun dubte a l‟hora d‟identificar el desheretat, el 

desheretament no serà eficaç (art. 451-21.1 a) CCCat). Amb referència a aquest requisit 

Jordi RIBOT IGUALADA
3
 entén que en alguns casos tot i que s‟inclogui el nom del 

desheretat igualment poden sorgir dubtes sobre qui és el subjecte passiu de la sanció, això 

pot succeir per exemple si el fill i el net es diuen de la mateixa manera; i que en altres 

casos ens podem trobar amb clàusules genèriques però que compleixin aquest requisit 

perquè no generin dubtes sobre qui és la persona que es pretén desheretar. 

En contraposició, el Codi Civil Espanyol no esmenta aquest requisit, per aquest motiu el 

Tribunal Suprem es va haver de pronunciar al respecte a la sentència del 9 de juliol de 

1974 i va expressar que s‟ha de designar fermament i de forma precisa la persona que es 

desitja desheretar.  

 

e) S‟ha d‟expressar una de les causes legals de desheretament (art. 451.18.1CCCat). Si no 

s‟expressa la causa en que es fonamenta el desheretament, tot i que aquesta causa sigui 

certa i es provi pels hereus, serà suficient per qualificar-la com injusta (art. 451-21).  

 

                                                             
2
Tal com expressa el Tribunal Suprem al FJ segon de la sentència de 15 de juny de 1990 (MP: Jesús Marina 

Martínez-pardo, RJ 1990\4760) 
3
Joan Egea Fernández, Josep Ferrer Riba, and Laura Alascio Carrasco, Comentari al llibre quart del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a les successions :Llei 102008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les successions (Barcelona: Atelier, 2009) 1405. 
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Segons la sentència de 30 de setembre de 1975 del Tribunal Suprem (RJ 1975\3408), la 

facultat de desheretar és excepcional, mentre que el dret a la llegítima és la regla general, 

com a conseqüència, s‟ha d‟interpretar en sentit estricte, sent necessari la concurrència 

d‟una de les causes de desheretament previstes al Codi. S‟exigeix una causa legal per 

desheretar perquè els drets legitimaris venen imposats per la llei i no per la voluntat del 

causant. 

 

Per exemple, el Tribunal Suprem també sosté en la sentència de 4 de novembre de 1997 

(MP: Jesús Marina Martínez-Pardo, RJ 1997/7930), que la causa de desheretament només 

pot ser una de les previstes per la llei. Aquest aposta per una interpretació restrictiva 

exclou aquells casos no previstos per la llei, tot i que guardin analogia o siguin encara 

més greus. I, si el testador s‟empara en una causa que no està prevista al Codi, ens 

trobarem davant d‟un desheretament injust (art. 451-21.1 a) CCCat). En paraules de 

VALLET DE GOYTISOLO
4
, es tracta d‟una enumeració taxativa, de numerus clausus de 

causes de desheretament ja que aquesta és l‟única manera d‟evitar la incertesa i el perill 

de l‟arbitrarietat. 

 

Així mateix, el Tribunal Suprem entén que no cal que es detallin els fets que provoquen 

el desheretament sinó que és suficient amb mencionar la causa recollida al Codi Civil de 

Catalunya
5
. Així doncs, el testador podrà deixar formalitzada la prova per tal que els 

hereus la utilitzin amb posterioritat a la seva mort (STS 4.11.1904) o bé correspondrà als 

hereus acreditar la certesa dels fets, quan el legitimari s‟hi oposi (451.20.1 CCCat). 

 

El Codi exigeix que s‟expressi la causa en que es basa el desheretament, i això significa 

que els fets han hagut de succeir anteriorment per poder fonamentar la causa. Com a 

conseqüència, si es produeix una reconciliació, caldrà que es tornin a produir els fets 

perquè serà necessària una nova declaració de voluntat. A més a més, no és suficient amb 

que es faci referència a l‟article que preveu les causes de desheretament sinó que cal que 

s‟expressi la concreta causa que el testador utilitza per desheretar
6
. 

 

                                                             
4
Juan B. Vallet de Goytisolo, Manuel Albaladejo, and Espanya, Artículos 806 a 857 [del Código Civil] (Madrid: 

Editoriales de Derecho Reunidas, 1978) 574. 
5
Així ho entén la sentència del Tribunal Suprem de 25 de setembre de 2003 (MP: Alfonso Villagómez Rodil, RJ 

2003/6444) 
6
D‟aquesta manera ho va expressar la SAP Vizcaya (Secció 4ª) 4.12.2002 (JUR 2003/92270) 
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Aquest requisit pot plantejar diversos problemes pràctics, com per exemple que el 

testador mencioni una causa de desheretament i els fets que la recolzen però que aquests 

fets no siguin subsumibles en la causa al·legada. En aquest cas podríem entendre que si 

amb anterioritat al desheretament es van produir uns fets que sí que proven aquesta causa 

de desheretament, aleshores la voluntat del testador de desheretar és extensible a aquests 

fets. Tanmateix, també podem considerar que no existeix la voluntat del testador de 

desheretar ja que aquest ho havia fet per uns fets determinats i no per uns altres.  

 

També pot succeir, entre d‟altres problemes, que el testador expressi una causa legal de 

desheretament i uns fets, però que aquests fets serveixin per provar una altra causa de 

desheretament però no l‟ expressament citada. La sentència del Tribunal Suprem de 6 de 

desembre de 1963 va expressar que si es mostra la voluntat de desheretar, tot i que els 

fets no s‟emmarquin en cap causa legal, es considerarà que el desheretament és eficaç 

sempre que els fets siguin subsumibles en alguna causa de desheretament.  

 

Més enllà d‟algunes dificultats amb les que ens puguem trobar, el Tribunal Suprem 

reitera en la seva jurisprudència que no pot haver cap dubte respecte a l‟existència de la 

voluntat de desheretar, aquesta ha de ser expressa i terminant
7
i sempre s‟ha 

d‟individualitzar la causa de desheretament juntament amb els fets que la fonamenten, 

sense que calgui concretar les circumstàncies
8
. 

 

En definitiva, aquesta interpretació restrictiva de les causes legals de desheretament 

comporta que molts casos que la societat considera social i moralment reprovables no 

quedin emparats pel Codi
9
.  

SERRANO ALONSO
10

 afirma que el desheretament és una facultat atribuïda al causant, però 

aquest fa ús d‟ella discrecionalment, per tant, pot ser que un dels legitimaris realitzi una 

conducta susceptible de ser enquadrada en una causa de desheretament però que el 

testador no el deshereti.  

 

                                                             
7
Sentència del Tribunal Suprem de 25 de setembre de 2003 (MP: Alfonso Villagómez Rodil, RJ 2003/6442) 

8
Així ho expressa el Tribunal Suprem a la sentència de 4 de novembre de 1904 

9
Un exemple el podem observar a la sentència del Tribunal Suprem de 28 de juny de 1993 (MP: Gumersindo 

Burgos Pérez de Andrade, RJ 1993/4792) 
10

 Eduardo Serrano Alonso, Manual de derecho de sucesiones (Madrid: McGraw-Hill, 1997) 210. 
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f) La causa invocada ha de ser certa. La seva prova correspon als hereus del testador en el 

cas que el desheretat ho negués
11

. 

 

g) Encara més, no ha hagut de mediar perdó o reconciliació entre el testador i el legitimari 

(art. 451-19.1 CCCat). 

 

h) Finalment, el desheretament no pot ser parcial ni condicional (art. 451-18.2 CCCAt).  

 

El desheretament parcial es dóna quan el causant atribueix al legitimari només una part 

de la llegítima que li correspon o bé limita o grava el seu dret. I respecte al desheretament 

condicional cal citar el cas resolt per la sentència de 24 d‟abril de 2003 del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya (MP: Lluis Puig i Ferriol, RJ 2003\5394) en el que els 

testadors havien precisat que si els fills reclamaven drets en les herències, els 

desheretaven de forma expressa. El TSJC va entendre que era clar que els testadors es 

referien al supòsit que els fills reclamessin la llegítima i, conseqüentment, no va conferir 

eficàcia al desheretament per tractar-se d‟un desheretament condicional. També a la 

sentència del 19 de desembre de 1988 del Tribunal Suprem (MP: Manuel González 

Alegre i Bernado, RJ 1988\9479) en el fonament jurídic novè es va declarar com injusta 

una clàusula testamentària perquè desheretava als fills en cas de que incomplissin l‟ordre 

de restituir certs béns que el causant els hi havia transmès anteriorment.  

 

Per contra, el Codi Civil Espanyol no recull aquest requisit i això ha generat 

inconvenients que no són objecte d‟aquest estudi. 

 

Per concloure, cal manifestar que aquesta anàlisi fa evidents les diferències entre el nou llibre 

IV del Codi Civil de Catalunya i el Codi Civil Espanyol. El legislador català s‟ha aprofitat 

d‟aquelles mancances que el Codi Espanyol presenta i que la jurisprudència ha hagut de suplir 

redactant nous articles més clars i concisos, reduint així el marge de dubte que puguin 

generar. 

 

 

 

 

                                                             
11

Sentència del Tribunal Suprem de 31 d‟octubre de 1995 (MP: Antonio Gullón Ballesteros, RJ 1995\7784) 
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2.2.3.Els subjectes 

 

La capacitat per desheretar és la mateixa que és requereix per atorgar qualsevol dels actes 

jurídics on es pot preveure el desheretament. El més habitual és preveure‟l en testament i per 

atorgar-lo s‟ha de ser major d‟edat així com tenir capacitat d‟obrar i necessàriament s‟ha 

d‟incloure la voluntat de desheretar i la causa per la qual es fa (art. 451-18.1 CCCat). 

Conseqüentment, si el testament és nul per manca de capacitat també ho serà el 

desheretament. 

D‟altra banda, es pot desheretar a qualsevol persona que sigui un hereu forçós i incorri en una 

causa de desheretament. Ara bé, si es pretenen desheretar varis subjectes cal que concorri 

causa de desheretament en cadascun d‟ells de forma independent
12

. 

 

2.2.4. Els efectes del desheretament 

 

En aquest apartat cal que classifiquem els efectes en dos grups. D‟una banda tenim els efectes 

immediats que són els característics del desheretament, la majoria dels quals ja he anat 

exposant al llarg d‟aquest estudi. Primer, l‟extinció de la llegítima d‟aquell legitimari que ha 

estat desheretat (art. 451-21.1 CCCat). Segon, fa nombre per determinar el import de les 

llegítimes individuals de la resta de legitimaris (art. 451-6 CCCat). Tercer, no produeix 

acreixement en la resta de colegitimaris (art. 451-25.3 CCCat). Quart, els fills desheretats 

justament són representats pels seus respectius descendents per estirps (art. 451-3.2 CCCat). 

En acabat, si el causant té descendents però aquests han sigut desheretats justament, 

s‟extingeix la llegítima sense que passin a ser legitimaris els progenitors (art. 451-4.1 CCCat). 

I, per altra banda, els efectes reflexos són aquelles conseqüències que tenen lloc sobre el 

conjunt de la successió. Aquests van ser exposats per ROCA-SASTRE
13

: primerament, el 

desheretat perd allò que el causant li havia atribuït en disposicions per causa de mort ja que 

s‟entén que, si el causant l‟ha privat d‟allò que per llei li correspon, encara més voldrà privar-

li d‟allò que li va atorgar voluntàriament; i, segonament, en base a l‟art. 423-10.1 CCCat, si el 

causant deshereta a algun legitimari, aquest no tindrà dret a succeir el causant en cas de que 

sigui cridat si s‟obre la successió intestada.  

                                                             
12

Així ho expressà l‟Audiència Provincial de Màlaga (Secció 5a) a la sentència de 23 de març del 2007 (MP: 

Inmaculada Melero Claudio, JUR 2007/272358) 
13

Luis Roca-Sastre Muncunill, Derecho de sucesiones, 1ª ed. (Barcelona: Bosch, 1989) 572-574. 
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3. LES CAUSES DE DESHERETAMENT 

 
Abans d‟entrar a analitzar detingudament cadascuna de les causes de desheretament previstes 

al nostre ordenament jurídic, hem de ressaltar dues sentències del Tribunal Suprem: la de 30 

de setembre de 1975
14

 i la de l‟11 de febrer de 1988
15

. La doctrina i la jurisprudència 

(plasmada en aquestes resolucions) sosté una interpretació restrictiva de les causes de 

desheretament aplicant el principi general de dret odiosa sunt restringenda, segons el qual tot 

allò que és desfavorable s‟ha de restringir. A més a més, l‟hereu que sosté la validesa del 

testament ha de provar l‟existència de la causa de desheretament, sent així la càrrega 

probatòria excessivament gravosa.  

L‟article 451-17.2 del Codi Civil de Catalunya recull un llistat de les causes de desheretament 

i a continuació examinarem cadascuna d‟elles. 

 

3.1.Les causes d’indignitat 

 

 

Art. 451-17.2 a): Les causes d'indignitat que estableix l‟article 412-3 

 

a) Fonament  

Les causes d‟indignitat persegueixen excloure de la successió, com una sanció, a certes 

persones que han mostrat una conducta negativa cap al causant. Aquesta és la visió que 

predomina en el dret català i en la seva jurisprudència
16

: la indignitat successòria es veu com 

una sanció o un càstig civil de conductes il·lícites d‟un subjecte dirigides contra el causant. 

No obstant això, alguns autors com Fernando GÓMEZ POMAR
17

 pensen que la indignitat és un 

règim que s‟aproxima a la voluntat hipotètica d‟un causant típic.  

Aquestes causes són aplicables tant en la successió testada com a la intestada i a la 

contractual. 

 

                                                             
14

Sentència del Tribunal Suprem de 30 de setembre de 1975 (RJ 1975\3408) 
15

Sentència del Tribunal Suprem d‟11 de febrer de 1988 (MP: Cecilio Serena Velloso, RJ 1988/939) 
16

Entre d‟altres, podem destacar la sentència de l‟Audiència Provincial de Barcelona, secció 19a, de 4 d‟octubre 

de 2007 (MP: Asunción Claret Castany, AC 2008\65) que segueix la doctrina del Tribunal Suprem 
17

Egea Fernández, Ferrer Riba, and Alascio Carrasco, 105 
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b) Diferència amb el desheretament 

L‟article 451-17 CCCat preveu com a causes de desheretament totes les causes d‟indignitat 

recollides a l‟article 412-3 CCCat.  

Mentre que la indignitat opera de ple dret, és a dir, sense que el legitimari hagi de prendre cap 

decisió davant de per exemple el maltractament (art. 412-6 CC CCCat), el desheretament 

exigeix una manifestació de voluntat expressa en el testament i ha de complir els requisits als 

que es troba subjecte, sense que els hereus tinguin la possibilitat de suplir-los.  

A més a més, el desheretament només actua quan el títol successori és voluntari (testament, 

codicil o pacte successori), dit d‟una altra manera, no actua en la successió intestada ja que, 

com hem expressat anteriorment, el causant l‟ha d‟establir de forma explícita i, si no ho fa, no 

hi haurà desheretament. En canvi, la indignitat desplega els seus efectes tot i que no es 

mencioni en cap títol successori. Per tant, tot i que el legitimari indigne no hagi estat 

formalment desheretat no pot reclamar la llegítima. 

Una altra diferència és que el desheretament priva de la llegítima, ara bé, la indignitat fa 

referència a tot el dret successori que l‟indigne tingués a l‟herència (sigui o no legitimari) (art. 

412-6 CCCat).  

Si el causant invoca alguna causa d‟indignitat abans que s‟obri la successió, aquesta tindrà 

eficàcia immediata com en el desheretament (art. 451-20 CCCat), malgrat que la indignitat 

successòria es caracteritza per haver de ser declarada judicialment (art. 412-6.3 i 412-7 

CCCat).  

Les causes de l‟article 451-17 CCCat són les úniques que permeten al causant revocar les 

disposicions fetes en pacte successori. Això sembla estrany ja que algunes conductes que 

caracteritzen les causes de desheretament desqualifiquen encara més al‟afavorit que algunes 

causes d‟indignitat. Segons Jordi RIBOT IGUALADA
18

,aquest és un obsequi a la tradició 

catalana i suposa que a la pràctica cal preveure expressament l‟eficàcia revocatòria de les 

causes de desheretament que no siguin d‟indignitat (art. 431-14.1 a)) o invocar els fets 

constitutius d‟aquestes causes com a obstacle per al compliment de les càrregues imposades 

als afavorits o de la finalitat del pacte (art. 431-14.1 b) i b)).  

                                                             
18

Egea Fernández, Ferrer Riba, and Alascio Carrasco, 1395-1396 
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També convé destacar que les causes d‟indignitat del nou text legal, el llibre IV, són diferents 

de les previstes al Codi Civil Espanyol, a on a més a més no totes les causes d‟indignitat són 

causes de desheretament.  

Cal ressaltar la sentència de 20 de setembre de 2002 de l‟Audiència Provincial de Barcelona, 

Secció 11ª (MP: Carmen Muñoz Juncosa, JUR 2003\7986) en la que al testament es va 

desheretar per la causa d‟indignitat de l‟art. 412.3 c) CCCat en la que es requereix la sentència 

ferma per calúmnies del causant. El Tribunal va negar que aquest desheretament pogués 

prosperar perquè no constava que les actores haguessin estat condemnades per sentència 

ferma. En altres paraules, en base a la interpretació restrictiva del Tribunal Suprem de la 

sentència de 30 de setembre de 1975 (RJ 1975\3408), no va poder prosperar el recurs, tot i 

que aquesta mateixa conducta pogués encaixar a la tercera causa de desheretament de l‟art. 

451-17.2 CCCat, ja que no l‟havia citat com a causa de desheretament.  

c) Causes d‟indignitat 

Les causes d‟indignitat es troben recollides a l‟article 412-3 del Codi Civil de Catalunya i les 

podem dividir en tres blocs. En primer lloc, les lletres a), b), c), d) i e) fan referència a 

subjectes indignes arran d‟existir condemnes en sentència ferma contra ells. En segon lloc, la 

lletra f) només afecta als progenitors. I, per últim, les lletres g) i h) consideren indignes 

aquells subjectes que han pertorbat la última voluntat del causant.  

Si ens hi fixem l‟article 451-17.2 a) CCCat remet en bloc, tot i així, això no vol dir que totes 

les causes d‟indignitat siguin causes de desheretament ja que, per exemple, l‟art. 412-3 a) 

qualifica com a indigne aquell que sigui culpable de l‟homicidi del causant, però resulta 

evident que aquesta no pot constituir una causa de desheretament donat que el causant és 

l‟únic que pot desheretar.  

Així doncs, aquestes causes permeten declarar la indignitat successòria de qualsevol que hagi 

estat afavorit per l‟herència i incorri en alguna causa de l‟art. 412-3 un cop el causant ja ha 

mort. Però també permeten que abans de la seva mort el causant exclogui al legitimari del seu 

dret legal. Dit d‟una altra manera, per a que les causes d‟indignitat funcionin com a causes de 

desheretament, aquestes han de complir els requisits genèrics d‟aquestes últimes. D‟aquesta 

manera, si el causant no va tenir coneixement d‟aquesta conducta tan greu o bé no la va poder 

fer valer, la conducta del legitimari no restarà impune. 
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A nivell nacional, les causes d‟indignitat estan enumerades a l‟article 756 del Codi Civil 

Espanyol i són similars a les recollides al Codi Civil de Catalunya. 

És important destacar que amb el nou llibre IV del Codi Civil de Catalunya s‟han eixamplat 

de forma rellevant les causes d‟indignitat.  

La majoria de les causes d‟indignitat requereixen una sentència ferma dictada en judici penal, 

ara bé, en molts casos la sentència no és ferma abans de que es produeixi la mort del causant. 

En aquests supòsits el causant té dues opcions: d‟una banda, sancionar al legitimari a través 

d‟una altra causa de desheretament en la que sigui possible enquadrar la seva conducta i, de 

l‟altra, el pot desheretar amb aquella mateixa causa d‟indignitat incloent com a condició la 

futura sentència ferma.  

L‟apartat a) de l‟article 412-3 CCCat que fa referència als atemptats contra la vida, inclou 

dues novetats respecte el Codi de Successions: per una banda, s‟estén la causa als convivents 

en unió estable de parella i, per altra banda, es substitueix haver matat o intentar matar 

“voluntàriament” per “dolosament”, això sembla una intenció d‟excloure aquells casos que es 

troben en la frontera entre dol i culpa.  

Un dels temes que ha tingut ressò en la redacció de les disposicions del llibre quart és la 

inclusió dels delictes contra la integritat moral com a causa d‟indignitat (apartat b) art. 412-3 

CCCat), entre aquests es troba la violència familiar o en relacions d‟afectivitat o convivència. 

Tot i així, Josep FERRER I RIBA
19

 pensa que la transcendència efectiva de la nova redacció de 

l‟article 412-3 b) CCCat serà molt inferior a la transcendència mediàtica ja que limita la seva 

efectivitat als casos en què, malgrat la violència, perduri la convivència perquè el precepte 

preveu literalment “ si la persona agreujada era el cònjuge o la persona amb la que convivia 

en parella estable”. En altres paraules, el dret a l‟atribució legal entre cònjuges desapareix 

amb la separació, encara que sigui de fet; de manera que aquesta causa d‟indignitat només 

empara aquells supòsits en que després d‟una condemna penal per maltractaments la parella 

continua convivint junta.  

També cal destacar, que a diferència de l‟apartat a), aquest no inclou la temptativa ja que està 

redactat amb l‟expressió “haver comès”. I també és curiós que la reforma legal adeqüi els 

tipus d‟indignitat a la legislació penal vigent (en aquest apartat per exemple enumera els 

                                                             
19

Catalunya and Universitat de Girona, El Nou dret successori del codi civil de Catalunya : materials de les 

quinzenes jornades de dret català a Tossa (Girona: Documenta Universitaria, 2009) 31-32. 
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diferents tipus penals que donarien lloc a la indignitat), però mantingui conceptes dubtosos 

com “lesió greu” que no té reflex en els tipus penals.  

Els apartats c) i d) inclouen els atemptats contra l‟honor del causant que es diferencien dels 

anteriors perquè la víctima necessàriament ha de ser el causant. 

Els apartats e) i f) es refereixen a conductes il·lícites de l‟afavorit en el seu entorn familiar i és 

interessant ressaltar la suspensió o privació de la potestat sobre els fills per causes imputables 

a l„afavorit. Es diferencia de la causa de desheretament prevista a l‟art. 451-17.2 c) en que 

aquesta, tot i que no ho exigeixi expressament, requereix d‟una prèvia sentència judicial 

ferma, ja sigui civil o penal.  

I, per acabar, els apartats g) i h) tenen a veure amb l‟afectació de la llibertat de disposició 

mortis causa i la integritat de la voluntat del testador, i es diferencien de la resta de causes pel 

fet que no requereix d‟una prèvia condemna ferma. 

 

3.2.La denegació d’aliments 

 

Art. 451-17.2 b): La denegació d'aliments al testador o al seu cònjuge o convivent en 

parella estable, o als ascendents o descendents del testador, en els casos en què hi ha 

l'obligació legal de prestar-los-en. 

 

 

Primer de tot cal fer un petit incís. Si ens hi fixem, aquest article utilitza la paraula “testador” 

per referir-se al causant, tot i que, com hem vist en apartats anteriors, el desheretament es pot 

fer per altres negocis jurídics diferents del testament. No ens ha d‟estranyar que el legislador 

parli de “testador” ja que es tracta d‟una falta d‟adaptació a la terminologia actual o bé 

simplement el podem entendre com un record del passat. 

La jurisprudència interpreta que s‟han de complir tres requisits per a que concorri aquesta 

causa de desheretament
20

: 

a) l‟existència d‟una situació de necessitat. Per tant, per a que concorri la causa de 

desheretament no és suficient l‟eventual reclamació d‟aliments sinó que aquesta ha 

                                                             
20

Així es posa en relleu al FJ tercer de la sentència de l‟Audiència Provincial de Barcelona (secció 1a) de 4 

d‟abril de 2000 (MP: María Dolores Portella Lluch, JUR 2000/190162) 



 

15 
 

d‟estar basada en una situació de prèvia necessitat econòmica
21

. Aquesta és difícil 

d‟acreditar ja que normalment no es destinen recursos econòmics a impugnar el 

desheretament si no existeix la possibilitat d‟aconseguir una quantitat raonable en el cas 

que s‟acabi reconeixent el dret a la llegítima. Un exemple el tenim al fonament jurídic 

tercer de la sentència de 4 d‟abril de 2000 de l‟Audiència Provincial de Barcelona, Secció 

1a (MP: María Dolores Portella Lluch, JUR 2000/190162): amb la pensió que rebia de la 

Seguretat Social que superava el salari mínim interprofessional el tribunal considera que 

el causant ja tenia assegurada la seva subsistència. Per tant, ens pot sorgir el dubte de si és 

compatible aquesta situació de necessitat amb l‟existència de béns propietat del causant. 

BERMEJO PUMAR
22

 opina que l‟obligació d‟aliments s‟ha d‟entendre com una ajuda 

adequada per proporcionar allò necessari per la satisfacció de les necessitats de la vida, de 

manera que no és necessari ser indigent per trobar-se en situació de reclamar-los. A més a 

més, podria ser que el causant tingués béns però que aquests no fossin fructífers o no 

realitzables, aleshores procediria la prestació d‟aliments.  

 

Segons PUIG PEÑA
23

, l‟obligació de prestar aliments als fills sorgeix quan ja s‟ha 

complert l‟alimentació del menor (incloent entre d‟altres l‟educació) i el fill es troba 

necessitat, independentment de la seva edat. També és rellevant l‟element de la 

culpabilitat, la sentència del Tribunal Suprem de 12 de juliol de 1904 va declarar que el 

pare no estava obligat a prestar aliments quan el fill hagués caigut a la ruïna per la seva 

voluntat ni quan el fill exercís una professió, ofici o indústria.  

 

b) la reclamació dels aliments (ja sigui judicial o extrajudicial). A més a més, la sentència 

de 20 de juny de 1959 del Tribunal Suprem va declarar que no és necessari que la 

prestació d‟aliments es formuli judicialment però sí que cal alguna exteriorització que o 

bé provoqui l‟assentiment a prestar-los o bé es pugui deduir la negativa a la seva 

prestació. Així doncs, no és necessari que existeixi una sentència judicial que condemni 

al legitimari a prestar els aliments sinó que cal una reclamació extrajudicial i una negativa 

injustificada a prestar-los, i seran els hereus qui tindran la càrrega de provar-ho. 

 

                                                             
21

La sentència de 10 de maig de 1993 de l‟Audiència Provincial d‟Oviedo, Secció 1ª (MP: Rafael Martín del 

Peso, AC 1993\928) revoca la sentència d‟instància que havia declarat just el desheretament per no considerar 

acreditat l‟estat de necessitat de causant 
22

Ángel Luis Rebolledo Varela and Natalia Álvarez Lata, La Familia en el derecho de sucesiones :cuestiones 

actuales y perspectivas de futuro (Madrid: Dykinson, 2010) 401. 
23

Federico Puig Peña, Tratado de derecho civil español (Madrid: Revista de Derecho Privado, 1953). 
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A més a més, la sentència de 18 de novembre de 1999 de l‟Audiència Provincial de 

Barcelona, secció 16a (MP: Ramón Foncillas Sopena, AC 1999/8280) va expressar que el 

deure d‟aliments ha d‟estar reconegut per sentència o bé s‟ha de deduir inequívocament 

d‟una situació d‟abandonament físic i assistencial de tal manera que si s‟hagués 

interposat una demanda els tribunals l‟haguessin reconegut judicialment. Per tant, segons 

aquesta audiència, l‟exteriorització evident i certa de l‟estat de necessitat d‟assistència 

coneguda pel legitimari pot ser considerada com a causa de desheretament tot i que no hi 

hagi cap petició expressa dels aliments. 

 

Considero que és interessant tenir en compte la sentència de l‟Audiència Provincial de 

Vizcaya, secció 3a, de 15 de juny de 2001 (MP: Franciso José BarbanchoTovillas, JUR 

2001/248291) en la que el tribunal va entendre que és suficient que la situació de 

necessitat sigui certa i evident per a que el deure dels fills amb el pare neixi. El cas es va 

resoldre desestimant les pretensions dels apel·lants donat que aquests coneixien les 

penúries econòmiques del causant i no el van atendre com correspon en una relació 

patern filial. El tribunal va emfatitzar que els progenitors havien subministrat aliments en 

sentit ampli durant dècades als fills sense que ningú hagués de recordar-les-hi la 

necessitat de l‟exercici d‟una acció judicial.  

 

c) la denegació d‟aquests sense motiu legítim: aquesta negativa pot ser expressa o tàcita, és 

a dir, pot derivar de fets concloents que demostrin la voluntat del legitimari de no complir 

la seva obligació d‟aliments, dependrà de les circumstàncies del cas concret.  

 

FERNÁNDEZ HIERRO
24

 considera que no ens hem d‟oblidar del caràcter sancionador que té 

el desheretament, això exigeix mala fe o una actuació culposa del legitimari perquè pugui 

ser desheretat. En contraposició, VALLET DE GOYTISOLO
25

 entén que no hi ha cap raó per 

exigir mala fe o temeritat en la negativa.  

Per tal d‟analitzar aquesta causa és rellevant determinar en què consisteix l‟obligació 

d‟aliments ja que segons el precepte s‟ha de tractar del incompliment de l‟obligació legal 

d‟aliments, perquè si no concorre tal obligació, no queb el desheretament. La sentència de 

l'Audiència Provincial de Barcelona, secció 16a, de 18 de novembre de 1999 (MP: Ramón 

                                                             
24

 José Manuel Fernández Hierro, La Sucesión forzosa :estudio sobre las legítimas y las reservas en derecho 

común y floral (Granada: Comares, 2004) 417. 
25

 Vallet de Goytisolo, Albaladejo, and Espanya, 571 
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Foncillas Sopena, AC 1999/8280) va entendre com aliments tot allò indispensable pel 

manteniment, l‟habitatge, el vestit i l‟assistència mèdica. Per tant, la determinació d‟aquesta 

obligació d‟aliments s‟haurà de fer d‟acord amb les disposicions del llibre II del Codi Civil de 

Catalunya, en concret, en relació a l‟art. 237-1. 

El Tribunal Suprem defensa una interpretació restrictiva de les causes de desheretament, i la 

mateixa Audiència Provincial de Barcelona recolza aquesta posició, recordant per exemple a 

la SAP Barcelona (secció 1a) 4.4.2000 (JUR 2000/190162) que certes circumstàncies com 

que les relacions entre el pare i els fills estiguessin trencades no són qüestions que es puguin 

incardinar en l‟àmbit jurídic sinó que pertanyen a l‟esfera de la moral.  

La sentència que es troba al capdavant d‟aquesta interpretació restrictiva és la de 28 de juny 

de 1993 (MP: Gumersindo Burgos Pérez De Andrade, RJ 1993/4792) en la que la majoria 

d‟audiències es recolzen. Segons el Tribunal Suprem, “l‟absència de relació afectiva i 

comunicació entre la filla i el pare, l‟abandonament sentimental patit per aquest durant la seva 

última malaltia, l‟absència d‟interès demostrat per la filla...” són circumstàncies que 

corresponen al camp de la moral i que no han de ser objecte de valoració jurídica, sinó que 

només poden restar sotmesos al Tribunal de la consciència. 

En aquest mateix sentit la SAP Barcelona (secció 16a) 18.11.1999 (AC 1999/8280), 

emparant-se en la interpretació restrictiva de les causes de desheretament, exposa que no és 

suficient l‟al·legació o acreditació de la ruptura física i afectiva entre el causant i la persona 

legitimària. 

Per finalitzar, la sentència de 4 de novembre de 1997 del Tribunal Suprem (MP: Jesús Marina 

Martínez-Pardo, RJ 1997/7930) inclús considera que no existeix causa de desheretament en 

un cas en que els fills no convivien amb el pare, ni van mantenir cap tipus de relació amb ell 

ni tampoc van assistir al seu enterrament. El tribunal ens recorda que la jurisprudència que 

interpreta els preceptes que fan referència a les causes de desheretament és absolutament 

restrictiva i que, per tant, no estén la seva aplicació a casos no previstos a la llei. Aquesta 

conclusió ens mostra que si no ens trobem en un supòsit en que es neguen els aliments tal com 

ho regula la legislació, ja no ens trobem en aquesta causa de desheretament.  

No obstant això, davant aquesta interpretació restrictiva molts demandats que representaven al 

causant han al·legat que el terme aliments s‟ha d‟entendre en un sentit ampli, de forma que no 

només comprengui el que materialment s‟entén per alimentació sinó que també s‟inclogui 
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dins d‟aquest concepte totes aquelles ajudes d‟ordre ètic i afectiu. En altres paraules, que es 

tingui en compte la situació d‟abandonament afectiu. Suposo que el legislador va voler donar 

resposta a les reclamacions de la població i per aquest motiu va incloure la nova causa de 

desheretament.  

També resulta útil analitzar la jurisprudència espanyola ja que, tal com senyalen reiterades 

sentències -inclús de la mateixa Audiència Provincial de Barcelona: FJ 2n de la SAP 

Barcelona (secció 16a) 18.11.1999 (AC 1999/8280)-, els principis i criteris exposats en la 

jurisprudència referent al Codi Civil són extensius a la catalana ja que ambdós codis presenten 

termes coincidents.  

La doctrina també ha fet referència als requisits que ha de complir aquesta causa de 

desheretament. És el cas de VALLET DE GOYTISOLO
26

 i ROMERO COLOMA
27

 qui van exposar 

quatre requisits perquè es doni la causa de l‟art. 853.1 CC, la qual deshereta als descendents. 

En primer lloc, no és necessari que els aliments s‟hagin reclamat judicialment, sinó que es pot 

utilitzar qualsevol altre mitjà de prova. En segon lloc, no és necessari que l‟ascendent s‟hagi 

quedat sense aliments, sinó que una altra persona se‟ls pot haver prestat. En tercer lloc, 

existirà causa per desheretar tot i que el descendent hagi complert l‟obligació decretada 

judicialment de prestar aliments, sempre que consti una anterior negativa. I, per últim, no és 

requisit necessari que es doni temeritat o mala fe quan es neguen els aliments. 

Aquest precepte cal relacionar-lo amb l‟art. 152 del CC i el 237-13 CCCat en els que es 

recullen les causes d‟extinció de l‟obligació alimentària. D‟aquesta manera desapareix 

l‟obligació de prestar aliments en tres casos.  

Per una banda, quan les circumstàncies econòmiques de la persona obligada a prestar els 

aliments canvien de manera que no pot satisfer aquesta obligació sense desatendre les seves 

pròpies necessitats i les del seu nucli familiar, existeix un motiu legítim per negar-se a prestar 

els aliments. No obstant això, l‟extinció (o reducció) de l‟obligació és temporal fins que 

l‟obligat torni a disposar de mitjans suficients per complir-la.  

Per altra banda, també ens trobem davant d‟un motiu legítim per negar els aliments quan la 

persona que té dret a rebre‟ls ha trobat una feina o ha millorat la seva fortuna de tal manera 

                                                             
26

Juan B. Vallet de Goytisolo, El Apartamiento y la desheredación (Madrid: Instituto Nacional de Estudios 

Jurídicos, 1968) 107. 
27

 Aurelia María Romero Coloma, La Desheredación :de hijos y descendientes, padres y ascendientes, y del 

cónyuge : estilo doctrinal y jurisprudencial de sus causas (Barcelona: Bosch, 2005) 70. 
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que no necessita una pensió d‟aliments per subsistir. Un exemple el trobem a la sentència de 3 

de desembre de 1999 del Jutjat de Primera Instància d‟Ejea de los Caballeros (MP: Mº 

Carmen Sanz Barón, AC 1999/1423) en la que els fills no havien intentat trobar una feina 

quan ho podrien haver fet. En aquest mateix sense cal tenir en compte una sentència antiga de 

27 de març de 1900 en la que es va considerar que encara existeix l‟obligació de prestar 

aliments quan l‟alimentista ha trobat una feina si per les condicions en que vivia abans i de 

l‟obligat a donar els aliments es pot extreure que les necessitats de l‟alimentista poden ser 

“més desfogadament satisfetes”. 

I, a més a més, quan el que té dret a rebre els aliments cometi una falta que doni lloc al 

desheretament. Respecte aquesta última causa cal remarcar la Sentència del Tribunal Suprem 

de 27 de desembre de 1957 en que una filla que havia destrossat mobles de la casa del seu 

progenitor i l‟havia insultat, reclamava aliments. En aquest supòsit l‟Alt Tribunal va 

considerar que aquesta actitud no era suficientment greu com perquè extingís l‟obligació de 

prestar aliments. Tot i així, s‟han dictaminat altres sentències que realitzen una interpretació 

totalment diferent d‟aquestes causes, un exemple és la Sentència ja citada de 3 de setembre de 

1999 del Jutjat de Primera Instància d‟Ejea de los Caballeros (AC 1999/1423) en la que uns 

germans havien injuriat i amenaçat greument als seus pares i inclús havien agredit físicament 

a la mare fins al punt que el jutge va extingir l‟obligació d‟aliments al·legant que no és 

necessària l‟existència de condemna penal i que tampoc es pot exigir la mateixa prova per 

cessar l‟obligació d‟aliments que quan es condemna per un delicte.  

Els mateixos requisits que hem expressat al principi que l‟Audiència Provincial de Barcelona 

exigeix, ja els va posar en relleu el Tribunal Suprem a la sentència de 20 de juny de 1959 en 

la que va concloure que no es donava la causa de desheretament per tres motius: en primer 

lloc, que no es va acreditar per cap mitjà la necessitat d‟ajuda dels fills per part del causant, en 

segon lloc, que el causant sol·licités ajuda als fills i, per últim, que els fills se la deneguessin 

(encara que fos tàcitament). En aquest supòsit el demandat va al·legar que no existia cap 

relació entre els fills i el causant però el tribunal en cap moment ho va prendre en 

consideració.  

Contrària a aquesta podem citar la sentència de l‟Audiència Provincial de Badajoz, secció 3a, 

de 23 de gener de 2003 (MP: Nicolás Acosta González, JUR 2003/128167) en la que un 

progenitor va patir vàries malalties, entre d‟altres càncer i paràlisis cerebral. Hem de recordar 

que l‟art. 142 del Codi Civil entén per aliments tot allò indispensable pels aliments, 
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l‟habitatge, el vestit i l‟assistència mèdica. És així que en aquest cas el tribunal va estimar que 

s‟havia produït una negativa d‟aliments pel que feia a l‟assistència mèdica ja que les filles no 

li havien prestat els tractaments necessaris quan era una persona malalta que requeria de tals. 

Va ser determinant que les filles coneixessin perfectament la malaltia del progenitor, i inclús 

es va considerar que havia tingut lloc un maltractament. 

Arribats a aquest punt podem concloure que sembla que determinades conductes que no 

constitueixen maltractament físic o de paraula ni denegació d‟aliments però que consisteixen 

en ignorar al progenitor, desatendre‟l o despreciar-lo no són considerades pels tribunals com a 

rellevants. Malgrat això, aquests comportaments incideixen greument en els aspectes psíquics 

del testador ocasionant un perjudici anímic molt rellevant i que fins i tot alguns autors com 

Aurelia María ROMERO COLOMA
28

 s‟han atrevit a considerar-lo com a provocador de la mort 

o una malaltia greu de caràcter psicosomàtic. 

En conclusió, actualment la jurisprudència realitza una interpretació restrictiva d‟aquesta 

causa de desheretament i que es generalitza a totes aquelles causes previstes tant al Codi Civil 

Espanyol com al Codi Civil de Catalunya.  

La problemàtica que es planteja és que la negativa a prestar els aliments sempre està 

relacionada amb les relacions preexistents entre el causant i els seus familiars. En altres 

paraules, ens podem trobar enfront d‟un distanciament afectiu, un conflicte familiar greu o 

una absència de relació afectiva (que actualment ja està prevista com una causa de 

desheretament en el Llibre IV del Codi Civil de Catalunya). 

La jurisprudència catalana en comptades ocasions ha fet esment aquesta circumstància tot i 

que no l‟ha considerat rellevant. 

En la meva opinió cal fer referència a sentències que hem posat de relleu anteriorment. Per 

una banda, el demandat a la SAP Barcelona 18.11.1999, secció 16a (AC 1999\8280) inclou 

dins del concepte d‟alimentació “totes aquelles ajudes i cuidats d‟ordre ètic i afectiu que 

puguin contribuir al desenvolupament de la comunitat de vida entre els parents” però, en 

contraposició, l‟Audiència fa referència a la interpretació restrictiva basant-se en el concepte 

d‟aliments de la Llei 10/1996, de 29 de juliol, d‟Aliments entre Parents que coincideix amb 

l‟art. 142 del CC, expressant que no és suficient al·legar o provar la ruptura física i afectiva 

entre el causant i el legitimari (fonament jurídic tercer). 

                                                             
28 Romero Coloma, 77 
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Per altra banda, la SAP (secció 1a) 4.4.2000 (JUR 2000\190162) conclou que la ruptura de les 

relacions entre els parents no és una causa suficient per entendre que s‟ha produït 

abandonament, recolzant-se en la jurisprudència del Tribunal Suprem prèviament examinada. 

Per tant, podem concloure que la jurisprudència majoritària de les Audiències respecte les 

causes de desheretament és restrictiva, donat que es basen en la posició que manté el Tribunal 

Suprem. 

 D‟altres tribunals s‟han atrevit a utilitzar altres criteris més oberts. A la sentència d‟11 de 

juny de 1999 de l‟Audiència Provincial de Murcia, secció 4a (MP: Antonio Salas Carceller, 

AC 1999\7153) hem pogut observar que s‟accepta com a vàlida la causa de desheretament 

repenjant-se en les desavinences que havien hagut entre ascendents i descendents ja que 

considera just el desheretament dels fills per no haver assistit al pare en la seva última 

malaltia, considerant que havien incomplert el deure d‟aliments en el sentit de prestar-li 

assistència. En contraposició, la sentència de 17 d‟octubre de 2006 de la mateixa Audiència, 

secció 4a (MP: Jaime Jiménez Llamas, JUR 2007/24182) declara que la inexistència de 

relacions entre la causant i els hereus no és suficient per al·legar el desheretament sinó que, al 

contrari, aquesta absència de relació justifica que no tingués lloc un requeriment o oferiment 

dels aliments deguts a l‟ascendent (FJ 2n). Per tant, sembla que l‟Audiència ha modificat el 

seu criteri emparant-se en la jurisprudència del Tribunal Suprem. 

 

3.3 Maltractament greu 

Art. 451-17.2 c): El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent en 

parella estable, o als ascendents o descendents del testador. 

 

Amb el nou llibre IV del Codi Civil de Catalunya s‟han introduït canvis ja que l‟anterior Codi 

de Família no incloïa el maltractament del convivent en parella estable del causant ni dels 

seus ascendents o descendents; així que aquesta causa pot servir ara en els casos de violència 

de gènere per privar de la llegítima als agressors. Tot i així, no s‟ha afegit el maltractament als 

fills del cònjuge que no ho eren del causant però vivien amb ell. A més a més, s‟ha afegit una 

altra modificació: desapareix la injúria de l‟art. 370 del CS i només queda el maltractament 

greu. 
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Malgrat això, és una causa oberta i, per tant, el jutge haurà de valorar si procedeix en atenció a 

les circumstàncies personals i socials dels subjectes. 

Per començar, cal destacar la sentència del Tribunal Suprem de 30 de setembre de 1975 que 

no va considerar provat el maltractament ni les injuries tot i que s‟havia condemnat al fill a 

instància del pare en dos judicis de faltes ja que han de provar els fets aquelles persones que 

en pretenen la seva eficàcia. Segons el Tribunal Suprem, el dret a la llegítima és la regla 

general i la facultat de desheretar és l‟excepció a aquesta regla i, com a conseqüència, s‟ha 

d‟interpretar restrictivament fins al punt d‟invertir la càrrega de la prova. 

A continuació analitzarem què entén actualment la jurisprudència per maltractament. 

En primer lloc, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha entès que el maltractament es pot 

materialitzar tant en violència física com psíquica. A la sentència de 26 de juny de 1995 del 

Tribunal Suprem (MP: Rafael Casares Córdoba, RJ 1995\5117) s‟exposa un cas en el que la 

dona del fill de la testadora va expulsar a la causant del domicili sense que el seu fill prengués 

cap mesura per tal d‟evitar-ho. A més a més, la testadora es va veure obligada a ocupar un 

altre habitatge proper que es trobava en estat ruïnós, i aquest comportament del fill es va 

mantenir fins que la mare va morir. L‟Alt Tribunal va considerar que no era necessari que 

s‟utilitzés força física per expulsar-la del domicili perquè es pogués reputar de maltractament, 

entès com a causa de desheretament ni tampoc que sigui causat directament pel legitimari 

desheretat si aquest ho consenteix.  

De fet, una pista la trobem a l‟art. 853.2 CC quan preveu com a causa de desheretament no 

només la violència física sinó també la verbal (injuries greus de paraula). I la doctrina
29

 entén 

que les injuries que consten per escrit també són una causa de desheretament.  

En conclusió, el maltractament es pot donar de moltes maneres incloent el psíquic o 

psicològic. El Tribunal Suprem realitza una interpretació àmplia de violència, incloent la idea 

de la violència moral, entenent per ella el patiment i les penes que un fill pot causar al seu 

progenitor o ascendent. 

Tot i ser aquesta la interpretació del Tribunal Suprem, altres sentències s‟han mostrat força 

més restrictives al respecte. Una mostra és la Sentència dictada per l‟Audiència Provincial de 

                                                             
29

Com per exemple, VALLET DE GOYTISOLO a Vallet de Goytisolo, Albaladejo, and Espanya, 571 
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Guadalajara, de 14 de novembre de 1994
30

 (anterior a la del nostre Alt Tribunal) que va 

identificar el maltractament amb l‟agressió física.  

Jo sóc partidària de l‟opinió de GARCÍA GOYENA
31

 qui considera que els maltractaments 

psíquics poden arribar a ser tan o més greus que els físics, i per aquest motiu el legislador els 

ha de tenir en compte, però si no ho especifica clarament, seran els jutges qui l‟hauran de  

subsumir en una causa de desheretament (com ha succeït en aquests últims anys). Com també 

BARCELÓ DOMÉNECH
32

 qui entén que amb aquest precepte es protegeix el respecte que els 

pares i ascendents mereixen atesa la relació parental que els uneix amb els seus fills i 

descendents. 

Tot i així, el principal inconvenient és que la major part de la jurisprudència ha sigut força 

estricte a l‟hora de valorar la prova facilitada pels afavorits pel desheretament. Com a 

conseqüència, es desestimen molts desheretaments per no haver-se provat suficientment les 

causes al·legades al testament, tot i que és habitual que les proves mostrin un abandonament o 

desinterès pel familiar que ha mort.  

En segon lloc, el maltractament ha de ser greu però no és necessari que hagi comportat una 

condemna en via penal, en aquest sentit cal destacar la SAP Girona (secció 2ª) 18.10.2004 

(JUR 2004/310006). La sentència de primera instància havia considerat que no quedava 

acreditada la causa de desheretament fent expressa referència a que no existia una sentència 

condemnatòria al respecte. No obstant això, l‟Audiència Provincial de Girona va aclarir 

aquest aspecte expressant en el fonament jurídic tercer que no és necessari ni imprescindible 

l‟existència d‟una sentència condemnatòria. L‟Audiència va acceptar que l‟existència d‟una 

sentència penal ferma facilita de manera considerable la prova però s‟admeten altres proves 

de qualsevol altra naturalesa sempre que convencin al Tribunal de la concurrència de la causa 

de desheretament de l‟ art. 451-17.2 c) CCCat. 

En aquest mateix sentit es va pronunciar l‟Audiència Provincial de Barcelona, Secció 14ª, en 

una sentència de l‟1 de març del 2007 (MP: María del Carmen Vidal Martínez, JUR 

2007\227641) en un cas en el que no existien denúncies escrites, però el tribunal va entendre 

que del conjunt probatori practicat ja s‟acreditava la certesa de la causa de desheretament ja 

                                                             
30 Sentència de l‟Audiència Provincial de Guadalajara de 14 de novembre de 1994 (MP: Víctor Manuel Sanz 

Pérez, AC 1994\1994) 
31

 Florencio García Goyena, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español (Zaragoza: 

Cometa, 1974) 1.085. 
32 Revista crítica de derecho inmobiliario, Colegio de Registradores de la Propiedad, Madrid 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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que la llei no exigeix la denúncia escrita. Fins i tot el mateix Tribunal Suprem ho havia 

afirmat d‟aquesta manera a la sentència de 4 de novembre de 1904
33

. 

 

A més a més, el maltractament es considera greu no en funció de la seva tipificació en el Codi 

Penal sinó de les circumstàncies que envolten el cas
34

, així ho va expressar l‟Audiència 

Provincial de Girona en aquesta mateixa sentència. Segons aquesta, la gravetat del 

maltractament no es basa únicament en l‟entitat de les lesions patides, sinó en funció de les 

circumstàncies que envolten el cas. Com a conseqüència, en un supòsit en el que es van 

produir vexacions lleus reiterades en el temps, l‟Audiència va considerar que tot i que si 

tinguéssim en compte els comportaments de forma aïllada no es podien considerar lesions 

greus, la gravetat dels fets es basava en la seva permanència en el temps
35

. 

 

Per altra banda, l‟Audiència Provincial de Tarragona, secció 1a, a la sentència de 17 d‟octubre 

de 2003 (MP: María de los Desamparados Cerdá Miralles, JUR 2003\259597) va revestir com 

a greu una única agressió. El cas contempla un fet concret que es produeix en un mercat 

municipal en el qual la filla de la testadora insulta a la seva mare inclús realitzant cops de peu, 

retorçant-li un dit i llençant-li un esprai a la cara quan la mare era asmàtica. L‟Audiència va 

considerar que, ateses les circumstàncies del cas, aquest particular incident posseïa la gravetat 

suficient per encaixar en la causa de desheretament ja que a partir d‟aquest altercat la relació 

entre la mare i la filla no va ser bona. 

L‟Audiència Provincial de València, Secció 7a, va recollir aquestes dues posicions a la 

sentència de 14 de gener de 2005 (MP: María del Carmen Escrig Orenga, JUR 2005/64436) 

on va expressar que les injuries greus o els maltractaments es poden produït en un únic acte, 

és a dir, en un moment concret i determinat, o poden ser fruit d‟una conducta continuada, 

constant.  

Un altre element que cal tenir en compte és “l‟animus iniurandi”, a la sentència de 9 d‟octubre 

de 1975 (RJ 1975/3408) el Tribunal Suprem va entendre que per a que es donés la causa de 

desheretament era necessari l‟existència d‟un ànim o una voluntat d‟injuriar), però això no 

                                                             
33

Tot i així, algunes resolucions com la sentència de 7 de març de 2000 de l‟Audiència Provincial de Madrid, 

secció 11a (MP: Jesús Gavilán López, AC 2000\1230) entenen la sentencia penal absolutòria com un element 

bàsic per no considerar provats els fets i estimar que no concorre la causa de desheretament. 
34

Així ho ha expressat el Tribunal Suprem a la sentència de 30 de setembre de 1975 (RJ 1975/3408) i diferents 

audiències provincials han seguit aquesta posició. 
35 SAP Girona 18.10.2004 (JUR 2004/310006) 
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succeeix quan les injúries es manifesten en el curs d‟un procediment judicial en defensa de 

drets propis. En aquest sentit, la STS 28.6.1993 (RJ 1993/4792) no va considerar que existís 

ànim d‟injuriar en la declaració d‟una filla en el divorci dels seus pares. Tampoc es va 

entendre que hi havia ànim d‟injuriar en els escrits dels advocats en defensa dels drets del 

legitimari quan creia que assistia al seu client i no hi havia voluntat d‟agraviar [STS 

13.3.1994 (RJ 1994/1777)].  

En termes més genèrics cal destacar que la majoria de la jurisprudència no considera com a 

maltractament greu la simple mala relació entre el causant i el desheretat, tal com succeeix 

en seu de denegació d‟aliments. Primer cal citar la STS 28.6.1993 (RJ 1993\4792) que ha 

inspirat aquesta doctrina (la qual ja hem esmentat quan examinàvem la causa de 

desheretament de l‟art. 451-7.2 b)): “la falta de relació afectiva i comunicació entre la filla i el 

pare, l‟abandonament sentimental patit per aquest durant la seva última malaltia, l‟absència 

d‟interès, demostrat per la filla, en relació als problemes del pare etc. Són circumstàncies i 

fets que de ser certs, corresponen al camp de la moral, que escapen a l‟apreciació i a la 

valoració jurídica, i que en definitiva només estan sotmesos al Tribunal de la consciència”. 

Aquesta doctrina és ratificada per la STS 4.11.1997 (RJ 1997\7930), i la SAP Madrid (secció 

13a) 2.3.2004 (AC 2004\1755) afirma que la llei no entra a disciplinar l‟aspecte intern o íntim 

de l‟afecte, la tendresa o l‟estima que s‟han de guardar les persones lligades per vincles 

familiars.  

I aquesta doctrina ha estat també aplicada per la jurisprudència catalana, un exemple és la 

SAP Barcelona (secció 1a) 22.2.2002 (JUR 2002\116669) en la que es destaca la interpretació 

absolutament restrictiva del Tribunal Suprem. 

En altres paraules, actualment ens trobem amb una interpretació restrictiva d‟aquesta causa de 

desheretament i aquesta doctrina jurisprudencial és la dominant i inclús està recolzada per un 

sector doctrinal. No obstant això, altres audiències catalanes han tingut en compte la mala 

relació entre el causant i el desheretat a l‟hora de prendre una decisió.  

Per una banda, tot i que la SAP Tarragona 17.10.2003 (JUR 2003\259597) cita la doctrina de 

la STS 28.6.1993 (RJ 1993/4792), també apunta que, si després de l‟incident que es va 

produir les parts haguessin mantingut una relació normal, la resolució del cas hagués estat 

diferent. Per tant, al tenir en compte les circumstàncies que envoltaven el cas també es va 

valorar la mala relació entre la mare i la filla, i, fins i tot, el fet que la filla no acudís a 

l‟enterrament de la mare. Dit d‟una altra manera, tot i que l‟incident hagués estat molt greu, si 
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després s‟hagués demostrat que aquest succés no tenia rellevància per les parts, aleshores 

l‟audiència ho hagués valorat de forma completament diferent. 

Per altra banda, l‟Audiència Provincial de Barcelona va donar per acreditada aquesta causa de 

desheretament en un cas en el que la filla havia insultat als pares i no havia volgut ensenyar al 

seu pare el nét recent nascut (sentència de 4 de maig de 2006, Secció 16ª, MP: Jordi Seguí 

Puntas, JUR 2006\272116). 

La nova causa de desheretament sembla una iniciativa per tal de donar lloc a aquells 

arguments que s‟esgrimien per la part que defensava el interès del causant i que els tribunals 

no acceptaven. 

Si fem l‟anàlisi a nivell espanyol, també trobem que algunes demandes es fonamenten en 

identificar la relació hostil d‟un fill cap al seu pare o la seva mare amb el maltractament 

d‟obra. Per exemple, la SAP Lleó, 16.10.1998 (JUR 1998\106351), va valorar un supòsit en el 

que s‟havien incomplert les obligacions patern filials, amb abandonament i no prestació 

d‟auxili. Però l‟Audiència es va basar en la sentència del Tribunal Suprem de 28 de juny de 

1993 afirmant que la jurisprudència manté una interpretació restrictiva de les causes de 

desheretament no admetent l‟analogia. La relació hostil entre el testador i els seus fills no es 

pot equiparar amb un maltractament d‟obra dels fills cap al pare, per tant, es tracta d‟una 

qüestió que afecta a les consciències de les persones, però no al Dret. 

També és interessant mencionar la Sentència de l‟Audiència Provincial de Palència de 20 

d‟abril de 2001 (MP: Mauricio Bugidos San José, AC 2001\932) en la que es va valorar si un 

judici de menor quantia basat en la reclamació de la propietat del pis de la mare per part del 

fill es podia considerar com a causa suficient de desheretament. Per tant, la sentència havia 

d‟examinar si l‟exercici d‟una acció judicial en aquell cas es podia considerar maltractament 

d‟obra. L‟Audiència va remarcar que s‟ha d‟entendre per maltractament d‟obra tota aquella 

acció o omissió que causi un deteriorament físic o psíquic, provocant un patiment a qui ho 

rebi. És així que va considerar que en aquest supòsit es donava la causa de desheretament pel 

fet que el fill interposés una acció judicial per tal de declarar la propietat d‟un pis que habitava 

la seva mare, provocant d‟aquesta manera un perjudici psicològic a la mare qui va haver de 

defensar la propietat del pis amb les despeses que aquesta preocupació va comportar.  
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El tribunal es va basar en el fet que es desestimessin les pretensions del fill per considerar que 

l‟exercici de l‟acció judicial en aquelles circumstàncies havia mostrat una actitud innecessària 

i totalment injustificada. 

Així mateix la SAP Terol 2.7.1997 (AC 1997\426) va afirmar que la desatenció, el 

menyspreu, la manca d‟atencions en les malalties, entre d‟altres, poden arribar a constituir 

causa de desheretament.  

No obstant això, en altres casos l‟Audiència Provincial de Palència, secció 1a, ha estat força 

més restrictiva en la seva interpretació. Un exemple el trobem a la Sentència de 28 d‟abril de 

2005 (MP: Carlos Javier Alvarez Fernández, JUR 2005\134235) en la que va expressar la 

seva disconformitat amb el Jutjat de Primera Instància. Aquest últim va considerar que 

s‟havia acreditat el maltractament psicològic dels fills cap al pare ja que aquests no s‟havien 

ocupat del pare tot i que aquest era una persona d‟avançada edat i greument malalta. Aquesta 

conducta prolongada en el temps, segons el jutjat, mereix la desqualificació moral i física 

constitutiva del maltractament. En canvi, l‟Audiència Provincial de Palència no comparteix 

aquest criteri perquè no entén que s‟hagi acreditat l‟existència de maltractaments i, a més a 

més, afegeix que la situació de distanciament emotiu entre el pare i els fills té el seu origen en 

la separació dels pares i considera que si s‟apliqués el criteri del Jutjat de Primera Instància 

s‟arribaria a un resultat perillós ja que s‟acabaria admetent el desheretament dels fills pel 

simple distanciament en situacions de crisis matrimonials, de manera que els pares podrien 

amenaçar als fills amb el desheretament amb la finalitat de que els recolzin en aquest procés 

tan complicat. 

Una altra mostra d‟aquesta interpretació estricta és la sentència de 27 de juny de 2003 de 

l‟Audiència Provincial de Jaén, secció 1a (MP: Esperanza Pérez Espino, JUR 2003\252778). 

La seva argumentació és conforme a la doctrina del Tribunal Suprem, la qual es cita 

detalladament. L‟AP conclou que la manca de relacions patern filials i, per tant, la 

inexistència o incompliment dels deures dels descendents caps als seus ascendents no es pot 

qualificar de maltractament d‟obra o injúria greu de paraula. Com a conseqüència, es 

determina la nul·litat de la institució d‟hereu perquè la clàusula testamentària no es troba 

fonamentada suficientment per poder privar de la llegítima. 

Podem concloure doncs que la jurisprudència ha entès que totes aquestes qüestions que fan 

referència a les circumstàncies familiars pertanyen a l‟àmbit de la moral i no són objecte de 

regulació pel dret. Per tant, tot i que les relacions familiars s‟hagin trencat no es considera que 
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el patiment que s‟hagi pogut generar es pugui incardinar en “maltractament greu” ni que els 

casos de desatenció es puguin enquadrar a la causa de desheretament de l‟article 451-17.2 b); 

a diferència de BARCELÓ DOMÉNECH
36

 qui considera lo contrari, és a dir, que s‟han d‟analitzar 

els motius que han portat al trencament de les relacions examinant a qui és imputable aquesta 

situació (tenint especialment en compte la no assistència a l‟última malaltia i l‟enterrament). 

I si mostrem especial atenció al fet de no atendre al testador en la seva última malaltia ni 

d‟assistir al seu enterrament, cal remarcar la Sentència dictada per l‟Audiència Provincial de 

Terol, de 2 de juliol de 1997 (prèviament esmentada), en la que es va concloure que aquests 

elements no es podien valorar com a causa de desheretament ja que havien sigut posteriors a 

l‟atorgament del testament i la mort de la testadora. En la meva opinió aquesta sentència es 

contradiu amb la SAP Tarragona (secció 1ª) 17.10.2003 (JUR 2003\259597) en la que sí es va 

tenir en compte que la desheretada no assistís a l‟enterrament de la testadora.  

Així doncs, les sentències a destacar que s‟aparten d‟aquesta interpretació majoritària que 

segueix la doctrina del Tribunal Suprem de 28 de juny de 1993 són la Sentència de 

l‟Audiència Provincial de Palència de 20 d‟abril de 2001 i les sentències catalanes de 17 

d‟octubre de 2003 de l‟Audiència Provincial de Tarragona i de 4 de maig de 2006 de 

l‟Audiència Provincial de Barcelona, ja analitzades anteriorment.  

 

3.4.Suspensió o privació de la potestat
37

 

 

Art. 451-17.2 d): La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor 

legitimari sobre el fill causant o de la que corresponia al fill legitimari sobre un nét del 

causant,en ambdós casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat. 

 

 

Respecte a l‟anterior art. 370 del Codi de Successions, s‟ha introduït la possibilitat de 

desheretar al legitimari que havia estat suspès de la potestat. I també s‟ha suprimit la 

necessitat de que aquesta situació de desemparament hagi d‟estar confirmada per una 

sentència. I també s‟afegeix que aquesta causa sigui imputable a la persona suspesa o privada 

                                                             
36 Revista crítica de derecho inmobiliario, Colegio de Registradores de la Propiedad, Madrid 
37

Com podrem comprovar més endavant, respecte aquesta causa de desheretament no he identificat 

jurisprudència rellevant 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references|MainLayout::init
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de la potestat; aquesta novetat es basa en la distinció que la doctrina havia proposat segons la 

qual quan aquest comportament constitueix el desheretament és necessari que sigui imputable 

a la persona suspesa o privada de la potestat pel caràcter sancionador que s‟atribueix al 

desheretament, en canvi, quan es tracta d‟una simple mesura de protecció no cal aquesta 

imputabilitat. 

Cal destacar que la causa de desheretament només afecta al progenitor privat o suspès de la 

potestat, no al fill legitimari del seu pare suspès o privat. 

La suspensió o privació de la pàtria potestat pot tenir lloc per diverses causes i en alguns 

casos ens podem trobar davant de conductes delictes situades en el marc de la indignitat. Però 

sempre implica una mala conducta contra la persona que planifica la seva successió o bé 

contra altres persones.  

Les causes de suspensió de la potestat es troben regulades als arts. 164 i 186 del CP i 3.2 de la 

LPMDA i les de privacions als arts. 117, 136, 173, 186 i 271 CP i 6.2, 13.1 i 14.1 LPMDA. 

En aquest cas, el legitimari és el pare del causant, tot i que queb el desheretament per l‟avi del 

fill privat de la potestat del nét del causant.  

 

3.5.Absència manifestació relació 

Art. 451-17.2e) L'absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el 

legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari. 

 

El canvi més significatiu que ha introduït el nou llibre IV del Codi Civil de Catalunya és la 

nova causa de desheretament de la lletra e) de l‟article 451-17. 

Per una banda, analitzarem els possibles motius pels quals s‟ha introduït i; per altra banda, 

examinarem els elements que conformen la nova causa de desheretament valorant la seva 

futura aplicació. 

a) Raons 

Aquesta nova causa de desheretament es troba íntimament lligada al fonament de la llegítima 

en la solidaritat familiar ja que, si no existeix tracte familiar entre el causant i el legitimari, es 

perd la raó de ser de la llegítima. 
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Al llarg d‟aquest estudi hem comprovat que en la majoria de casos els jutges qualifiquen els 

desheretaments d‟injustos al interpretar les causes de desheretament de forma restrictiva, 

basant-se en la doctrina del Tribunal Suprem. I crec que és amb la finalitat de donar cabuda a 

alguns d‟aquests casos que el legislador ha creat aquesta nova clàusula.  

Per començar, cal remarcar que cada cop ens trobem amb més supòsits, els quals no 

s‟enquadren en cap de les altres causes de desheretament, però en els que la majoria de la 

població està d‟acord en que els legitimaris s‟han comportat de forma contrària al que 

entenem com a moralment correcte i, per tant, opinem que és injust que el testador no es 

pugui emparar en cap causa de desheretament. Aquestes situacions de manca de relació entre 

el causant i el legitimari són les més freqüents. Es tracta de que simplement aquestes persones 

no mantenen cap contacte ni es veuen
38

.  

Podem destacar la sentència de 14 d‟abril de 2003 de l‟Audiència Provincial d‟Astúries, 

secció 6a (MP: Elena Rodríguez-Vigil Rubio, JUR 2003\210553) en la que s‟expressa que la 

manca de relació afectiva no és causa justificada de desheretament. I SAP Les Palmes 

18.2.1998 (AC 1998\913) examina un cas en el que, després de la separació matrimonial, la 

relació existent entre el pare i els seus set fills era pràcticament nul·la. El pare acaba vivint en 

una casa d‟hostes i al final decideix desheretar als seus fills i instituir hereves a les filles dels 

amos de la casa d‟hostes. Un cop més la manca de relació afectiva es considera intranscendent 

i es declara la nul·litat de la disposició que desheretava.  

En el mateix preàmbul del llibre IV del CCCat ja s‟expressa que s‟ha contrapesat el cost 

elevat d‟aplicació de la norma amb el valor que té com a reflex del fonament familiar de la 

institució i el sentit elemental de justícia que és subjacent.  

A continuació exposaré dos exemples de casos reals en els que els tribunals van haver de 

reconduir la manca de relació entre les parts per una altra causa de desheretament amb la 

finalitat de no deixar desemparades aquestes persones que es trobaven en una situació injusta. 

Per una banda, la sentència de 4 de maig de 2006 de l‟Audiència Provincial de Barcelona, 

Secció 16ª (MP: Jordi Seguí Puntas, JUR 2006\272116) presenta un cas en el que una filla 

major d‟edat manifestava constantment desafecte cap als seus pares mitjançant frases 

                                                             
38

Segons Jordi RIBOT IGUALADA, aquesta ruptura de relacions habitualment es concreta amb fets com la manca 

d‟assistència del pare al casament del fill o el bateig del nét, el nul contacte entre avis i néts, la falta d‟interès 

dels fills vers el progenitor –quan aquest està malalt o es troba hospitalitzat- o la manca d‟assistència a 

l‟enterrament del causant Egea Fernández, Ferrer Riba, and Alascio Carrasco, 1400 
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doloroses com “no us estimo”. El Jutjat de Primera Instància va entendre que aquest no 

constituïa un comportament injuriós de l‟article 451-17.2 c) CCCat sinó simplement una 

manifestació de desafecte que no tenia transcendència jurídica. I l‟Audiència es va pronunciar 

en contra d‟aquesta resolució entenent que els parents tenen el deure de respecte mutu i aquest 

es vulnera quan s‟atempta contra l‟estimació dels pares amb frases totalment innecessàries i 

que lesionen greument la dignitat dels pares al escoltar-les (FJ 3r). Per consegüent, tot i que el 

tribunal aplica el maltractament greu com a causa de desheretament, basa la seva decisió en el 

fet que la filla no deixés als seus pares veure el seu nét.  

Per altra banda, a la sentència de 9 de juny de 2009 l‟Audiència Provincial de Barcelona, 

secció 19a (MP: Mª Asunción Claret Castany, JUR 2009\420315) accepta com a vàlida una 

causa de desheretament per denegació d‟aliments refugiant-se en el comportament de la mare. 

Aquesta va infligir càstigs desproporcionats als seus fills, fins al punt que els fills decidissin 

marxar del seu domicili abans de complir la majoria d‟edat i que alguna filla necessités 

seguiment psicològic. El tribunal fonamenta la seva argumentació en la negativa de la mare a 

mantenir contacte amb algunes de les seves filles, mantenint relació només amb aquelles que 

la podien ajudar econòmicament.  

Altres sentències espanyoles també entreveuen la nova interpretació menys restrictiva 

d‟algunes audiències, que intenten resoldre en termes de “justícia”. És el cas de la sentència 

de 5 de desembre de 2000 de l‟Audiència Provincial de Córdoba, secció 3a (MP: Francisco 

Angulo Martín, JUR 2001\78687) on la manca de relació i les degudes relacions patern filials 

es consideren causa suficient per estimar fundat el desheretament. Així mateix, la sentència de 

19 de març de 2001 de l‟Audiència Provincial de les Illes Balears, secció 4a (MP: Miguel 

Angel Aguiló Monjo, JUR 2001\178122) tracta un supòsit en el que un pare deshereta a la 

seva filla per injúries greus. Durant els últims anys el testador va atorgar onze testaments, els 

cinc últims dels quals desheretaven a la seva filla. Es donen per provats insults que la filla 

proferia cap al testador com “fill de puta”, “cabró”, “”tan debò estiguessis mort”... i també es 

prova la manca d‟afecte i desatenció que el causant retreu a la filla. Per últim, es dóna un 

incident al cementeri, en el moment de la sepultura del pare, la filla va proferir expressions 

desagradables com “tan debò s‟hagués mort vint anys abans”. L‟audiència va acceptar que 

aquestes frases no podien ser el motiu del desheretament però va expressar que suposaven una 

confirmació de la realitat i certesa d‟altres.  
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En la majoria d‟aquestes sentències no es deixa de recolzar la interpretació restrictiva del 

Tribunal Suprem, sinó al contrari, es resol a favor del testador expressant que no s‟entra en 

confrontació amb la doctrina del Tribunal Suprem. 

És important destacar que la nova causa de desheretament no es vincula a una repercussió 

negativa que aquesta manca de relació familiar produeix al desheretant, és a dir, ni tan sols 

constitueix un supòsit de maltractament psíquic, que és la línia interpretativa que se segueix 

per un sector doctrinal i jurisprudencial (com hem vist anteriorment) per comprendre la causa 

de desheretament a l‟article 451-17.2 c) CCCat. 

Aquesta manca de relació és una manifestació del món actual en el que vivim. Les ruptures 

matrimonials han augmentat, les empreses s‟han deslocalitzat i així les persones també. A 

més a més, les millores tecnològiques han provocat que les persones es puguin moure amb 

molta facilitat i la supressió de barreres dins la Unió Europea ha generat que moltes persones 

traslladin el seu domicili a altres països on tinguin un lloc de treball, la parella...  

Tots aquests canvis han transformat la família; actualment és habitual que les persones que es 

troben unides per un vincle de sang directe no es relacionin. A vegades les relacions s‟han 

trencat perquè una persona s‟ha comportat malament amb una altra i d‟altres simplement el 

temps i la distància han destruït el vincle.  

Podem entendre així que aquesta modificació pot ser una resposta del legislador per 

acontentar a la població ja que els notaris es troben freqüentment amb situacions en les que el 

causant, per tal de desheretar, simplement al·lega la inexistència de relacions.  

Alguns investigadors suggereixen que relacionar els drets successoris amb el “caregiving” 

seria més factible que intentar evitar l‟oportunisme. En altres paraules, podem entendre que el 

legislador català pretén evitar aquells comportaments oportunistes dels descendents i alhora 

garantir les millors condicions de vida pel testador
39

 ja que, si els descendents són conscients 

de que aquest té la possibilitat de desheretar-los, intentaran prestar-li totes aquelles atencions 

que necessitin.  

Tot i aquesta innovació, la lletra e) inclou un requisit per poder aplicar aquesta clàusula de 

desheretament: que aquesta sigui per una causa exclusivament imputable al legitimari. En la 

meva opinió serà aquesta precisió la que reduirà l‟àmbit d‟aplicació d‟aquesta causa ja que 
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serà extremadament complicat que la manca de relació sigui conseqüència d‟un motiu 

exclusivament imputable a una persona.  

Més enllà de les reclamacions d‟una gran part de la població, considero que el motiu pel qual 

s‟introdueix aquesta novetat respon a una adequació a la realitat actual. Dit d‟una altra 

manera, l‟esperança de vida ha augmentat intensament en els últims anys, consegüentment, el 

percentatge de gent gran també ha incrementat, convertint-se així en un gruix molt important 

respecte del total de la població. A més, la crisis està posant en perill l‟estat del benestar i amb 

la reforma prevista les pensions es trobaran cada cop més reduïdes; fins al punt que alguns 

avis es poden trobar en situacions precàries si no reben ajudes dels seus fills.  

Per aquest motiu, el legislador s‟ha vist amb la necessitat de donar incentius als descendents 

per cuidar dels seus pares i això s‟ha fet introduint aquesta nova causa de desheretament que 

s‟assimila a un càstig per aquells que no cuiden dels seus pares, sense que sigui necessari que 

es produeixi cap maltractament cap als ascendents.  

Tot i que Catalunya ha sigut pionera en adaptar la institució de la llegítima als nostres temps, 

altres països han seguit aquesta línia sent necessari examinar el dret comparat. Per una banda, 

és el cas de la Xina en el que els articles 13 i 14 de la seva Llei de Successions dóna discreció 

als tribunals per distribuir una part de l‟herència d‟acord amb el comportament dels 

successors en relació al causant
40

. Per altra banda, A la República Txeca també es pot 

desheretar a un successor quan no ha cuidat del causant que necessitava assistència o si no ha 

mostrat cap interès durant un llarg període. En aquest mateix sentit, la llei de successions 

croata inclou com a causa de desheretament no haver cuidat al causant quan era necessari. I, 

per últim, a Amèrica el Codi Civil de Brazil de 2002
41

 preveu com a causa de desheretament 

haver desatès als ascendents o descendents que fossin malalts mentals o estiguessin 

seriosament malalts; i el Codi Civil Peruà de 1984 inclou una causa similar
42

.  

                                                             
40

Segons l‟article 13.3 de la Llei de Successions de la República Popular de la Xina, en l‟equip de la distribució 

dels béns, els successors que han fet contribucions predominants en el manteniment del causant o han viscut amb 

ell poden optar per una major participació. I el quart apartat del mateix article estableix que els successors que 

tenien la capacitat i estaven en condicions de mantenir el difunt però no van complir les seves funcions, tindran 

la quota o la part més petita de la finca. Així mateix, l‟article 14 preveu que una part de la finca es pot donar a 

una persona, que no sent successor, depenia del recolzament del difunt i que no pot treballar ni té cap font 

d‟ingressos o a una persona, que no sent successor, va ser responsable de recolzar el difunt. 
41

Articles 1962 IV i V de la Llei 10.406 de 10 de gener de 2002 
42 Aquest recull e dret comparat el trobem detallat a Anderson and Arroyo i Amayuelas, 97-98 
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El Codi Civil de Catalunya es mou en la mateixa direcció que la llei xinesa al regular les 

successions en relació al comportament dels descendents. La llei afronta el costat moral de les 

relacions familiars.  

b) Elements 

La causa prevista a l‟article 451-17 e) del CCCat conté tres elements que cal estudiar 

detingudament.  

1. Absència de relació familiar: per determinar si es produeix aquesta absència en el 

cas concret resulta útil fer una comparació amb la relació que típicament tindrien 

persones vinculades pel mateix grau de parentiu en el mateix entorn social que les 

persones i tenint en compte les seves circumstàncies concretes. En el dret comparat 

tenim els referents citats i la doctrina ha entès que quan la llei expressa la “relació 

propera que acostuma a existir entre certs parents”
43

, es refereix a les relacions 

típiques familiars sense que sigui requisit imprescindible que les parts convisquin 

juntes o hagin conviscut en algun moment.  

 

2. La causa està qualificada per dos adjectius. Aquesta manca de relació ha de ser 

continuada en el temps, això significa que ha de ser duradora, que no poden haver 

fases alternes, però també que s‟ha de mantenir quan es produeix la mort del testador 

(les parts no s‟han d‟haver reconciliat). I també ha de ser manifesta, és a dir, 

coneguda. A la sentència de 21 d‟octubre de 2009 (MP: Agustín Ferrer Barriendos, 

JUR 2009\489027), l‟Audiència Provincial de Barcelona (secció 16a) va entendre que 

si el maltractament o la injuria no transcendien del nucli íntim familiar directe 

significava que el desheretament és desproporcionat, per tant, sembla que l‟absència 

de relació s‟hauria de mostrar a través d‟actes externs que transcendissin més enllà de 

l‟àmbit familiar. No obstant això, a la sentència de 4 de maig de 2006 (JUR 

2006\272116) el tribunal va fer una precisió: una cosa és que la privació del dret a la 

llegítima s‟hagi d‟interpretar restrictivament, i una altra de molt diferent és que s‟hagi 

de valorar rigorosament la prova que demostri l‟existència de la causa de 

desheretament (FJ 2n).  

 

                                                             
43

 Anderson and Arroyo i Amayuelas, 1400 



 

35 
 

3. Exclusivament imputable al legitimari: en la meva opinió la interpretació d‟aquest 

element és crucial ja que la seva interpretació més o menys flexible determinarà que 

aquest nova causa de desheretament tingui una major o menor transcendència. 

 

RHODES
44

 ha subratllat que el legislador admet que pot ser difícil de provar que el 

beneficiari s‟ha comportat malament amb el legitimari així que es concedeix 

discrecionalitat als tribunals perquè en cada cas intentin trobar un equilibri entre la 

voluntat del causant i l‟actitud del desheretat.  

Jo considero que els tribunals haguessin enfocat de forma força diferent aquesta causa 

si s‟hagués mantingut la redacció del projecte, en el que s‟indicava que la manca de 

relació no havia de ser exclusivament imputable al causant. La manca de relació entre 

dues persones normalment és deguda a diversos motius i, en el cas que sigui per un 

motiu exclusivament imputable a una d‟elles, possiblement ens trobarem emparats per 

alguna altra causa de desheretament, com la denegació d‟aliments o el maltractament 

greu. Segons Martín GARRIDO MELERO, acudir a motius d‟una ruptura i exigir que 

l‟absència de relació sigui per una causa exclusivament imputable al legitimari és un 

error
45

. Però amb la nova redacció aquesta causa no serà aplicable quan el causant 

sigui l‟únic responsable d‟aquestes desavinences o la responsabilitat es trobi repartida 

entre el causant i el legitimari. 

Així doncs, quan el legitimari la negui, serà difícil provar que hi havia un motiu clar que 

donés lloc a la manca de relació o bé el pas del temps haurà difós aquella causa. Al preàmbul 

de la Llei ja es fa referència als problemes d‟aplicació d‟aquesta clàusula ressaltant que pot 

conduir a que el jutjador hagi de fer suposicions sobre l‟origen de les desavinences familiars. 

Considero que la regulació austríaca ha sigut molt encertada a l‟hora de resoldre aquest 

problema que planteja aquesta clàusula. El Codi Civil Austríac preveu la reducció de la meitat 

de la llegítima per així no haver de valorar a qui és imputable la manca de relació familiar
46

. 

Aquesta solució pot ser injusta en alguns supòsits, tot i així, crec que genera seguretat jurídica 

i alhora compleix la seva principal funció: incentivar als fills a que cuidin dels seus 

progenitors. 
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Martín Garrido Melero and Catalunya, El Libro cuarto del código civil de Cataluña relativo a las sucesiones 

:(Ley 102008, de 10 de Julio) (Madrid: Marcial Pons, 2008) 406. 
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Aquesta nova causa de desheretament ha mostrat la voluntat patent que hi ha de restringir o 

limitar els drets legitimaris. El preàmbul de la Llei 10/2008 ja destaca que “s‟accentua la 

tendència secular a debilitar-la i restringir la seva reclamació”. RIBOT IGUALADA
47

 pensa que 

aquesta regulació mostra la por que hi ha d‟abolir la llegítima i que aquesta nova causa de 

desheretament només serveix per netejar la consciència del legislador català davant d‟aquests 

casos injustos.  

Segons Albert LAMARCA I MARQUÈS
48

, la pràctica ens dirà si ha estat un encert o no. De tota 

manera, crec que els tribunals espanyols continuaran interpretant restrictivament les clàusules 

de desheretament, inclosa aquesta. Tampoc pretenc mostrar-me crítica amb els jutges donat 

que és comprensible que actuïn d‟aquesta manera al trobar-se amb situacions d‟àmbit familiar 

o moral en les que és extremadament difícil prendre una decisió sabent que és la més justa. O 

per contra, pot ser que algunes audiències provincials catalanes utilitzin aquesta nova causa 

per donar cabuda a aquells casos moralment injustos.  

Altrament, alguns autors estan preocupats perquè creuen que aquesta nova causa de 

desheretament podria afeblir considerablement la llegítima. Des del meu punt de vista, crec 

que no augmentaran els desheretaments sinó que aquells que igualment haguessin tingut la 

voluntat de desheretar trobaran una causa en la que encabir la seva situació, sense haver de 

buscar possibles injuries o maltractaments. De fet, al llarg d‟aquesta anàlisi ens hem trobat 

amb poca jurisprudència (si ens hi fixem moltes de les sentències les hem citat en més d‟un 

apartat), aquesta evidència ens mostra que no predomina entre els testadors la voluntat de 

desheretar.  

 

4. RECONCILIACIÓ I PERDÓ 
 

El desheretat pot al·legar el perdó o la reconciliació amb el testador, però li incumbeix a ell la 

prova d‟aquest fet (art. 451-20.2 CCCat).  

Segons l‟article 451-19.1 del CCCat, la reconciliació ho ha de ser per actes indubtables i 

suposa una conducta bilateral del causant ofès i el legitimari ofensor; a més a més, els mitjans 

de prova dels actes són il·limitats. En canvi, el perdó és un acte unilateral i espontani que s‟ha 

de manifestar en escriptura pública. Aquest últim no requereix el consentiment ni tan sols el 
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coneixement del desheretat, aquest pot ignorar que ha sigut perdonat. Però, això sí, per 

reconciliar o perdonar és necessari que es conegui la causa de desheretament. 

Consegüentment, la reconciliació per actes indubtables plantejarà problemes de prova, mentre 

que l‟escriptura pública proporciona seguretat i certesa al perdó, tot i que aquesta última és 

menys freqüent. Però el perdó no només pot ser exprés, també pot ser tàcit, en altres paraules, 

es pot cridar al legitimari en un negoci jurídic d‟última voluntat posterior sense que calgui ser 

formalitzat mitjançant escriptura pública. 

En seu de reconciliació, Jordi Ribot Igualada
49

 ha considerat que el restabliment de la 

convivència entre les parts no és un element decisiu per estimar la reconciliació tot i que és un 

indici a tenir en compte. A més a més, la reconciliació ha de provenir d‟una conducta 

continuada en el temps i no pas d‟un sol acte.  

La reconciliació del causant amb el legitimari i el perdó deixen sense efecte el desheretament, 

tant si són anteriors com posteriors al desheretament, per tant, podem parlar de reconciliació o 

perdó tant si el desheretament s‟ha materialitzat com si no. A més a més, la reconciliació i el 

perdó també poden donar lloc als anomenats efectes reflexes com que les donacions mortis 

causa que s‟havien revocat recuperin la seva eficàcia. Per contra no fa reviure la institució 

d‟hereu o els llegats que es revocaven en aquell testament o pacte successori.  

I un cop realitzats, són irrevocables (art. 451-19.2 CCCat); però només esmenen les conductes 

del desheretat anteriors al perdó o la reconciliació i en cas que el perdó o la reconciliació 

siguin anteriors, el desheretament és invàlid ja que el causant ja ha perdut la facultat de 

desheretar per aquesta causa. I, en darrer lloc, cal afegir que la revocació del desheretament 

mitjançant la revocació de l‟acte o les disposicions on es contenia no és equivalent a la 

reconciliació o el perdó. 

 

5. IMPUGNACIÓ DEL DESHERETAMENT 

 

Segons l‟art. 451-20.1 CCCat, si el legitimari desheretat impugna el desheretament perquè 

considera que no existeix la causa, serà l‟hereu qui haurà de provar que aquesta causa existia. 
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És per això que la mera indicació en el testament del desheretament no és suficient perquè 

aquest produeixi els seus efectes si el desheretat l‟impugna. Aleshores la càrrega de la prova 

recau en l‟hereu, que és el continuador de la personalitat del causant (art. 411.11 CCCat) i 

l‟obligat al pagament de la llegítima (art. 451-15 CCCat).  

Ara bé, mentre no s‟impugni el desheretament, les disposicions previstes pel causant són 

eficaces. Així ho va entendre la Direcció General dels Registres i del Notariat en una 

resolució de 31 de març de 2005 en la que va declarar que el comptador partidor no podia 

entendre ineficaç el desheretament ordenat pel testador ja que en cap moment havia estat 

negat pel legitimari. 

5.1. La Legitimació  

A continuació examinarem qui està legitimat per impugnar el desheretament i ser impugnat. 

D‟entrada, hem de ressaltar que la jurisprudència és una mica més prolífera en aquest aspecte.  

Per una banda, està legitimat per impugnar aquell que ha sigut desheretat quan creu que el 

causant l‟ha privat injustament de la llegítima (art. 451-21.2 CCCat). I no és requisit necessari 

no haver rebut res en pagament de la llegítima ja que, tal com va expressar el Tribunal 

Suprem a la sentència del 10 de juny de 1988 (MP: Alfonso Barcalá Trillo-figueroa, RJ 

1988\4813), l‟acció d‟impugnació també té com a finalitat remoure el perjudici que ha generat 

la causa de desheretament. I l‟Alt Tribunal
50

 també ha declarat que no es dóna incongruència 

quan la sentència declara la nul·litat de la clàusula testamentària de desheretament de dos fills 

quan la demanda només ha sigut promoguda per un d‟ells, per tant, no hi ha litisconsorci actiu 

necessari ja que el resultat del judici no afectarà a la resta de legitimaris. A més a més, 

existeixen dubtes sobre si la legitimació activa és personalíssima, ara bé, Jordi Ribot 

Igualada
51

 ha deixat clar que aquesta acció és transmissible als hereus del legitimari desheretat 

fins que dita acció caduqui.  

Si la impugnació té èxit, el desheretat injustament tindrà dret a exigir allò que per llegítima li 

correspongui (art. 451-21.2 CCCat). De fet, l‟Audiència Provincial de Barcelona (secció 1a)
52

 

entén que la petició de reconèixer el dret a percebre la llegítima pressuposa i exigeix que amb 

caràcter previ es declari la improcedència de la clàusula de desheretament.  
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Per altra banda, la legitimació passiva correspon a l‟hereu. En aquest sentit el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya
53

 ha defensat que, si els defenents adopten la posició 

d'acreditar l'existència dels fets que fonamentaven el desheretament, estant actuant en defensa 

de l‟herència ja que l‟hereu s‟alliberarà del gravamen que suposa la llegítima. Aquest entén 

que això “suposa una actuació que va més enllà dels actes de conservació, vigilància i 

administració dels béns hereditaris, els quals són els únics que pot realitzar el cridat a 

l'herència sense que impliquin acceptació”. Com a conseqüència, contestar la demanda 

implica una acceptació tàcita de l‟herència perquè es tracta d‟un acte que objectivament 

pressuposa l‟adquisició de l'herència en atenció a la seva transcendència. Encara més, el 

Tribunal Suprem
54

 ha posat en relleu la necessitat de demandar als legitimaris i a la resta 

d‟hereus testamentaris –litisconsorci passiu necessari-. Aquest entén que també ostenten la 

posició de part demandada els fills del desheretat ja que aquests tenen la qualitat de 

legitimaris i, conseqüentment, la sentència els afectarà de forma directa i immediata ja que si 

és desfavorable perdran la condició de legitimaris i el seu dret a l‟herència. 

5.2. La prova 

Es presumeix l‟existència de la causa de desheretament, ja que no s‟admet cap demanda de 

reclamació de la llegítima mentre no s‟impugni la causa de desheretament.  

 

No obstant això, segons l‟art. 451-20.1 CCCat, si el legitimari desheretat impugna el 

desheretament negant l‟existència de la causa, correspondrà als hereus del testador provar que 

aquesta és certa55. Per tant, només cal provar la causa de desheretament quan el perjudicat la 

contradigui (STS 8.11.1967). O sigui que, tal com expressa PERALTA ORTEGA
56

, existeix una 

presumpció inicial de certesa de la causa prevista al testament, codicil o pacte successori.  

Així mateix, la càrrega de la prova correspon als que pretenguin obtenir conseqüència de la 

seva eficàcia, és a dir, als descendents si el legitimari desheretat en té o als hereus [sentència 

del Tribunal Suprem de 31 d‟octubre de 1995 (MP: Antonio Gullón Ballesteros, RJ 

1995\7784)]. I algunes audiències provincials també han inclòs als marmessors ja que aquests 

                                                             

53
Sentència del TSJC de 24 d‟abril de 2003 (MP: Lluis Puig i Ferriol, RJ 2003\5394) 
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Sentència del Tribunal Suprem de 31 d‟octubre de 1995 (MP: Antonio Gullón Ballesteros, RJ 1995\7784) 
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estan obligats a complir allò disposat pel testador [SAP Cáceres, Secció 2a, de 15 de maig de 

2005 (JUR 2005\155621)].  

Per contra, si el desheretat al·lega l‟existència de reconciliació o perdó, la prova li 

correspondrà a ell (art. 451-20.2 CCCat).  

Tots aquests disposen de tots els mitjans de prova admesos legalment per acreditar 

l‟existència de la causa imputada al desheretat. De tota manera, l‟existència d‟una condemna 

en via penal que faci referència als fets en que es basa la causa facilita la seva prova. Per 

contra, si existeix una sentència absolutòria, el jutge només està vinculat per la declaració que 

afirmés que els fets no havien tingut lloc
57

. 

Respecte a la prova també calen destacar les dificultats que es plantegen, les quals les hem 

tractar amb major atenció quan hem analitzat cadascuna de les causes de desheretament.  

Bàsicament el problema estriba en que no és fàcil acreditar les proves donat que aquestes es 

mouen en un àmbit d‟intimitat i privacitat propi de les relacions familiars. Això fa que els 

hereus gairebé només comptin amb proves testificals, les quals no són gaire ben valorades 

pels tribunals. Per una banda, com va succeir a la sentència de 26 de febrer de 2002 de 

l‟Audiència Provincial de Vizcaya, secció 3a (MP: José Angel Odriozola Fernández, AC 

2002\1374) pot ser que els testimonis no presenciessin personalment els fets o, per altra 

banda, el fet que el desheretament es mogui en l‟àmbit de la intimitat familiar fa que 

normalment la prova testifical sigui la dels beneficiaris del testament i els tribunals solen 

posar en dubte la seva objectivitat [sentència de 12 de febrer de 2002 de l‟Audiència 

Provincial de València, secció 9a (MP: Gonzalo Caruana Font de Mora, AC 2002\1196]. Tot i 

així, algunes audiències provincials rebutgen aquesta doctrina jurisprudencial tan restrictiva i 

entenen que, justament com que no gaudim d‟altres proves més enllà d‟aquests testimonis, no 

s‟han de desqualificar per ser fills, germans, parents pròxims i amics íntims sinó que els seus 

testimonis s‟han de sotmetre a les regles de la sana crítica (sentència d‟1 d‟abril de 2008 de 

l‟Audiència Provincial de Madrid, secció 13ª (MP: José Luis Zarco Olivo, JUR 

2008\216697)
58

. En aquest mateix sentit s‟ha pronunciat l‟Audiència Provincial de Girona 

(secció 2ª) fins al punt de destacar el valor probatori dels testimonis de referència a la 
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sentència de 18 d‟octubre de 2004, la qual hem analitzat amb més profunditat quan 

examinàvem el maltractament greu com a causa de desheretament.  

Com també és extremadament difícil provar l‟existència d‟alguns motius de desheretament, 

sobretot pel fet que s‟ha de fer un cop el causant ja ha mort. Per aquesta raó és recomanable 

que es formalitzi en vida pel propi testador, per exemple, recollint declaracions de testimonis. 

És per això que en la majoria de casos les impugnacions que fan els legitimaris desheretats 

acaben prosperant. Aquesta manca de prova dels fets també provoca que la majoria de 

sentències catalanes no tractin amb profunditat el tema de les causes de desheretament i que 

moltes persones ni es plantegin desheretar als legitimaris
59

. 

 

5.3.La caducitat 

L‟acció per la impugnació del desheretament està sotmesa a un termini de caducitat de quatre 

anys a comptar des de la mort del causant (art. 451-20.3 CCCat). Aquesta és una modificació 

que va introduir el llibre IV, ja que en el Codi de Successions es preveia un termini de cinc 

anys (art. 372.2), amb l‟objectiu d‟unificar-lo amb els terminis d‟altres accions d‟impugnació 

també subjectes a caducitat (preàmbul III llibre IV). 

 

6. DESHERETAMENT INJUST 

 

El desheretament injust es pot donar en tres casos. En primer lloc, el desheretament injust és 

aquell que no compleix els requisits de l‟art. 451-18 CCCat. En segon lloc, també es dona 

quan la causa del desheretament no ha pogut ser provada per l‟hereu (art. 451-21.1 b) CCCat). 

I, per últim, si el causant s‟havia reconciliat amb el legitimari o l‟havia perdonat (art. 451-

21.1 c) CCCat).  

Aquest produeix el mateix efecte que la preterició intencional, així que el legitimari té dret a 

obtenir el que per llegítima li corresponia (art. 451-21-2 CCCat) i el testament manté la seva 

eficàcia
60

. I en el cas que s‟hagi d‟obrir la successió intestada perquè no existeix cap hereu i 

aquest fos el cridat, haurà de ser exclòs en base a la voluntat del testador.  
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Si el causant ha desheretat a un legitimari després que ja l‟hagués perdonat o s‟haguessin 

reconciliat, el desheretament serà ineficaç (art. 451-19.1 CCCat) ja que el causant ja havia 

perdut la facultat de privar-lo del dret de llegítima. No obstant això, aquesta ineficàcia només 

afecta a la privació de la llegítima. Per altra banda, si la reconciliació o el perdó són posteriors 

al desheretament, el deixaran sense efecte (art. 451-19.1 CCCat).  

En última instància, és rellevant destacar la sentència de l‟Audiència Provincial de Barcelona, 

Secció 19a, de 20 d‟octubre de 2004 (MP: Nuria Barriga López, JUR 2004\307876) en la que 

es posa en relleu que, tot i que no quedi acreditada la causa de desheretament, no implica 

necessàriament vici en la voluntat del testador que suposi incórrer en error al efectuar el 

testament. 

 

7. CONCLUSIONS 

 

Tant la doctrina com la jurisprudència del Tribunal Suprem i de les Audiències Provincials 

mostren que la conflictivitat ha augmentat, sobretot pel que fa al tracte que els descendents 

(fills i néts) donen a les persones grans i les conductes social i moralment reprovables que 

mostren els fills cap als pares
61

. Aquest augment de les controvèrsies familiars es fa palès al 

Dret de Successions a través de la indignitat per succeir i, sobretot, amb el desheretament.  

La necessitat de prova dels fets que han constituït la causa de desheretament a càrrec dels 

hereus molts cops es mou en l‟àmbit de la intimitat, sent així força complicada la seva 

acreditació. A més,no ajuda que la jurisprudència sigui molt estricte en l‟apreciació de la 

prova, sobretot la testifical. Tots aquests elements provoquen que la majoria d‟impugnacions 

per part del desheretat de les causes de desheretament prosperin per manca de prova dels fets 

en que es fonamenten.  

Després d‟examinar la jurisprudència
62

 sembla que les causes de desheretament no tinguin 

gaire incidència pràctica, ja que acaba declarant-se injusta pels tribunals per manca de proves 

de fets o bé perquè, tot i que la majoria de la població consideri que són conductes 
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reprovables, no ho siguin en base a la regulació legal. És així que podem concloure que el 

paper del desheretament no pot continuar sent el mateix ja que els principis rectors de la 

família i la vida en parella han canviat dràsticament en relació als que predominaven en el 

passat. 

Jo no sóc partidària d‟una interpretació tan restrictiva de les causes de desheretament. No 

obstant això, comprenc la preocupació dels tribunals per evitar la incertesa i el perill de 

l‟arbitrarietat donat que una interpretació molt àmplia podria suposar una vulneració de les 

llegítimes. Tot i així, tampoc recolzo una interpretació extensiva a supòsits que no estiguin 

contemplats per la llei sinó que els jutges a través de les sentències i el legislador mitjançant 

les reformes legals adeqüin les causes a la realitat social en la que són aplicades. Les societats 

han evolucionat i, conseqüentment, també ha d‟evolucionar la interpretació de les seves lleis.  

En contraposició, la jurisprudència continua basant els seus arguments en sentències de 

principis del segle XX. I no hem d‟oblidar que, sense anar més lluny, el mateix article 3.1 del 

Codi Civil Espanyol recull aquest mandat. 

Molts autors com Ángel Luis Rebolledo Varela
63

 han entès que amb l‟excusa de que pertany 

al camp de la moral, s‟evita la valoració jurídica de molts comportaments i s‟obstaculitza el 

recurs a la causa de desheretament. Així i tot, en la meva opinió els jutges no tenen més 

marge d‟actuació donat que el Tribunal Suprem ja ha mostrat clarament la seva posició i, per 

exemple, l‟article 451-17.2 CCCat ja no deixa més marge d‟apreciació. En el seu moment hi 

havia diverses interpretacions possibles, però la posició restrictiva del Tribunal Suprem en 

relació a les causes de desheretament fa que aquest no pugui realitzar una altra defensa.  

Malgrat això, els mateixos tribunals comencen a ser conscients de que aquesta situació és 

insostenible i que cal un canvi.  

Fins ara la majoria de la jurisprudència menor recolzava la doctrina tradicional exposada pel 

Tribunal Suprem; tanmateix, en aquests últims anys podem observar noves sentències que 

apunten cap a noves direccions i entreveuen que ja no predomina un temor a admetre les 

clàusules de desheretament. Així que últimament les sentències de les audiències provincials 

comencen a ser força nombroses i, a més a més, a partir del 2000 les disposicions que 

deshereten ja no es consideren tant com un greu atemptat al sistema legitimari i l‟harmonia 

familiar.  
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De fet, el mateix Tribunal Suprem va canviar la seva orientació a la sentència de 25 de 

setembre de 2003 (MP: Alfonso Villagómez Rodil, RJ 2003\6442) en un cas en el que accepta 

que es dóna un incompliment greu i reiterat dels deures conjugals (article 855.1 CC no previst 

al CCCat) ja que es demostra que la demandant va tornar a Espanya deixant al seu marit a 

Veneçuela quan aquest patia una malaltia greu diagnosticada com a càncer maligne i que va 

precisar de dues intervencions quirúrgiques. Aquesta malaltia la va haver de fer front sol el 

testador donat que la seva dona no el va atendre.  

A més a més, crec que hem de posar èmfasi en que normalment quan un progenitor es pren la 

molèstia de dictar testament per desheretar als fills, no sembla que respongui a una decisió 

passatgera o poc rumiada sinó que més aviat es tracta d‟una decisió seriosa i presa de forma 

informada. Normalment es deu a que, per exemple, s‟han trobat abandonats en els seus últims 

anys de vida quan més ho necessitaven. 

Per aquests motius considero que cal que el legislador actuï. Si es vol donar un altre sentit a 

les causes de desheretament el legislador les ha d‟adequar a la realitat responent així a la 

voluntat generalitzada dels ciutadans
64

 i, tal com hem vist, a les noves posicions dels 

tribunals. 
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Roca-Sastre Muncunill, Luis. Derecho De Sucesiones. 1ª ed. Barcelona: Bosch, 1989.  

Romero Coloma, Aurelia María. La Desheredación :De Hijos y Descendientes, Padres y 

Ascendientes, y Del Cónyuge : Estilo Doctrinal y Jurisprudencial De Sus Causas. 

Barcelona: Bosch, 2005.  

Serrano Alonso, Eduardo. Manual De Derecho De Sucesiones. Madrid: McGraw-Hill, 1997.  
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Vallet de Goytisolo, Juan B., Manuel Albaladejo, and Espanya. Artículos 806 a 857 [Del 

Código Civil]. Vol. 11. Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 1978.  

Vallet de Goytisolo, Juan B. El Apartamiento y La Desheredación. Madrid: Instituto Nacional 

de Estudios Jurídicos, 1968.  

 

b) Normativa 

 

Llei 10/2008, de 10 de juliol que aprova el Llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a 

les successions 

Llei 25/2010, de 29 de juliol que aprova el Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a 

la persona i la família 

Reial Decret de 24 de juliol de 1889 que aprova el Codi Civil Espanyol 

Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal 

 

c) Taula de jurisprudència citada 

 

Tribunal Suprem 

Data Núm. repertori Magistrat ponent 

27.3.1900 Desconegut Desconegut 

12.7.1904 Desconegut Desconegut 

4.11.1904 Desconegut Desconegut 

27.12.1957 Desconegut Desconegut 

20.6.1959 Desconegut Desconegut 

6.12.1963 Desconegut Desconegut 

8.11.1967 Desconegut Desconegut 

9.7.1974 Desconegut Desconegut 

30.9.1975 RJ 1975/3408 Desconegut 

9.10.1975 RJ 1975/3583 Desconegut 

20.2.1981 RJ 1981/534 José Antonio Seijas Martínez 

11.2.1988 RJ 1988/939 Cecilio Serena Velloso 

10.5.1988 RJ 1988/4813 Alfonso Bacalá Trillo-filgueroa 

19.12.1988 RJ 1988/9479 Manuel González Alegre i Bernado 
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15.6.1990 RJ 1990/4760 Jesús Marina Martínez-Pardo 

28.6.1993 RJ 1993/4792 Gumersindo Burgos Pérez de Andrade 

13.3.1994 RJ 1994/1777 José María Reyes Monterreal 

26.6.1995 RJ 1995\5117 Rafael Casares Córdoba 

31.10.1995 RJ 1995/7784 Antonio Gullón Ballesteros 

4.11.1997 RJ 1997/7930 Jesús Marina Martínez-Pardo 

25.9.2003 RJ 2003/6444 Alfonso Villagómez Rodil 

 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Data Núm. repertori Magistrat ponent 

24.4.2003 RJ 2003/5394 Lluis Puig i Ferriol 

 

Audiència Provincial de Barcelona 

Data Secció Núm. repertori Magistrat ponent 

18.11.1999 16ª AC 1999/8280 Ramón Foncillas 

Sopena 

4.4.2000 1ª JUR 2000/190162 María Dolores 

Portella Lluch 

22.2.2002 1ª JUR 2002\116669 María Dolores 

Portella Lluch 

20.9.2002 11ª JUR 2003/7986 Carmen Muñoz 

Juncosa 

20.10.2004 19ª JUR 2004/307876 Nuria Barriga López 

4.5.2006 16ª JUR 2006/272116 Jordi Seguí Puntas 

1.3.2007 14ª JUR 2007/227641 María del Carmen 

Vidal Martínez 

4.10.2007 19ª AC 2008/65 Asunción Claret 

Castany 

9.6.2009 19ª JUR 2009\420315) Mª Asunción Claret 

Castany 

21.10.2009 16ª JUR 2009\489027) Agustín Ferrer 

Barriendos 

 

Audiència Provincial de Girona 

Data Secció Núm. repertori Magistrat ponent 

18.10.2004 2ª JUR 2004/310006 Joaquim Miquel 

Fernández Font 

 

Audiència Provincial de Tarragona 

Data Secció Núm. repertori Magistrat ponent 

17.10.2003 1ª JUR 2003\259597 María de los 
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Desamparados Cerdá 

Miralles 

 

Altres Audiències Provincials 

Data Secció Núm. repertori Magistrat ponent 

Oviedo, 10.5.1993 1ª AC 1993/928 Rafael Martín del 

Peso 

Guadalajara, 

14.11.1994 

Única AC 1994\1994 Víctor Manuel Sanz 

Pérez 

Murcia, 11.6.1999 4ª AC 1999\7153 Antonio Salas 

Carceller 

Madrid, 7.3.2000 11ª AC 2000\1230 Jesús Gavilán López 

Córdoba, 5.12.2000 3ª JUR 2001\78687 Francisco Angulo 

Martín 

Illes Balears, 
19.3.2001 

4ª JUR 2001\178122 Miguel Angel Aguiló 

Monjo 

Palència,20.4.2001 Única AC 2001\932 Mauricio Bugidos 

San José 

Vizcaya, 15.6.2001 3ª JUR 2001/248291 Francisco José 

Barbancho Tovillas 

València, 12.2.2002 9ª AC 2002\1196]. Gonzalo Caruana 

Font de Mora 

Vizcaya, 26.2.2002 3ª AC 2002\1374 José Angel Odriozola 

Fernández 

Vizcaya, 4.12.2002 4ª JUR 2003/92270 María del Carmen 

Escrig Orenga 

Badajoz, 23.1.2003 3ª JUR 2003/128167 Nicolás Acosa 

González 

Astúries, 14.4.2003 6ª JUR 2003\210553 Elena Rodríguez-

Vigil Rubio 

Jaén, 17.6.2003 1ª JUR 2003\252778 Esperanza Pérez 

Espino 

Madrid, 2.3.2004 13ª AC 2004\1755 Victoriano Jesús 

Navarro Castillo 

València, 14.1.2005 7ª JUR 2005/64436 María del Carmen 

Escrig Orenga 

Palència, 28.4.2005 1ª JUR 2005\134235 Carlos Javier Alvarez 

Fernández 

Murcia, 17.10.2006 4ª JUR 2007/24182 Jaime Jiménez 

Llamas 

Màlaga, 23.3.2007 5ª JUR 2007/272358 Inmaculada Melero 

Claudio 

Madrid, 1.4.2008 13ª JUR 2008\216697 José Luis Zarco 

Olivo 
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Jutjat de Primera Instància 

Núm. i Data Núm. repertori Magistrat ponent 

Ejea de los 

Caballeros, 3.9.1999 

AC 1999/1423 Mº Carmen Sanz 

Barón 

 

 


