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SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE FER TESTAMENT 
 
Per què fer testament? 
Atorgar testament és un tràmit barat i senzill, i, a més d’evitar que els hereus hagin d’obrir 
la successió intestada, cosa que complica els tràmits que cal seguir en cas de defunció, 
permet una planificació a nivell patrimonial i també fiscal de la successió mortis causa. El 
testament, llevat que es tracti d’un pacte successori, pot ser revocat i modificat en 
qualsevol moment durant la vida del testador, sense que els possibles interessats en 
l’herència s’assabentin del seu contingut si no se’n vol fer-los partíceps. 
 
El testament escrit a mà en un paper és vàlid? 
Encara que el testament ològraf, que és com s’anomena aquell que el testador escriu a mà 
en un full de paper, és vàlid i pot sortir efectes si compleix determinats requisits (en 
particular, cal que estigui escrit, signat i datat de puny i lletra del propi atorgant), 
desaconsellem enèrgicament aquesta opció, pels problemes que suscita de validació 
posterior i també de garantia de conservació. Quan es recorre a un Notari, en canvi, el 
testament queda degudament identificat en el Registre d’Últimes Voluntats, i no hi ha cap 
perill de pèrdua ni tampoc dubtes sobre la seva autenticitat. 
 
És vàlid el testament que no designa hereu, sinó que fa altres disposicions 
testamentàries? 
Excepte en el dret de Tortosa, el testament necessàriament ha de designar hereu. En cas 
contrari podrà tractar-se d’un codicil o una memòria, però no tindrà mai els efectes d’un 
testament. 
 
Com funciona la llegítima? 
La llegítima és aquella part de l’herència que la llei manlleva a l’autonomia del testador, 
reservant obligatòriament una part de la mateixa a determinades persones. A Catalunya, es 
concreta grosso modo en l’obligació de reservar almenys una quarta part de l’herència als 
descendents,a repartir entre ells segons estirps. La llegítima és un dret de crèdit que es pot 
exercir pel llegitimari sense necessitat que consti en testament i, llevat que es digui el 
contrari, merita interessos des de la defunció del causant. És invàlida la clàusula que priva 
el llegitimari del seu dret per afirmar que ja l’ha rebuda en vida, si no és que quan la va 
rebre es va fer constar de forma clara i manifesta que aquella donació era col·lacionable, és 
a dir, que anava a compte de la futura llegítima. 
El desheretament d’un llegitimari és possible, però el supòsit més freqüent, que és la 
notòria manca de relació per causa imputable al llegitimari, requereix un important esforç 
provatori que és aconsellable confiar al criteri d’un advocat. 
 
Quines són les normes aplicables a la llegítima en cas que visqui en un lloc on el dret 
successori és diferent del del meu lloc de naixença? 
Les normes aplicables a la successió no són les mateixes ni tan sols dintre de l’Estat 
espanyol, on, com és sabut, conviuen diversos drets forals. Per la persona que ha canviat de 
país de residència, pot ser interessant, sobretot de cara a les normes sobre la llegítima, 
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saber que té l’opció d’acollir-se a les normes corresponents al país del qual mantingui la 
nacionalitat, com a alternativa a la norma que s’aplica per defecte, que és la del lloc de 
residència. Aquesta opció, que s’anomena professio iuris, ha de fer-se constar en vida per 
tal que sigui vàlida. 
 
Què és un llegat? 
En general, el llegat és aquella disposició per la qual el causant adjudica part del seu cabal 
hereditaris a tercers que no són els hereus (si és als hereus, s’anomena prellegat). Els 
llegats, lògicament, tenen un límit quantitatiu per protegir a hereus i llegitimaris, però 
poden ser sotmesos a condicions, subllegats i càrregues. Fins i tot és possible el llegat de 
cosa aliena, entès com una obligació de l’hereu d’ocupar-se que al llegatari li arribi un bé 
que a la mort del testador és propietat d’un tercer. Això és útil, encara que no exempt de 
problemes, per als casos d’actius pertanyents a societats mercantils, imposant, per 
exemple, a l’hereu la càrrega de substraure aquell actiu del patrimoni de la societat les 
participacions de la qual normalment heredarà ell. 
 
Què passa si l’hereu mor abans que el testador? 
La llei preveu una substitució per defecte, que és l’anomenada substitució vulgar, però es 
poden preveure tot tipus de clàusules de substitució, o bé es pot preveure un fideicomís, 
que no és res més que la designació d’un hereu que té l’obligació de passar a la seva mort 
els béns heredats a un tercer (normalment el net del testador i fill de l’hereu), impedint així 
que acabin en mans de tercers no desitjats. 
 
Com assegurar-se que el fill no dilapidarà l’herència? 
Les possibilitats són múltiples i per tots els gustos: a banda de la figura del fideicomís que 
acabem d’esmentar, es poden preveure prohibicions temporals de disposar o dividir 
l’herència, o bé nomenar administradors o marmessors de l’herència (en castellà, 
albaceas). Pel cas que el descendent que sigui menor d’edat o incapaç, es pot preveure el 
nomenament d’un tutor, curador o administrador, que s’asseguir del bon ús dels béns 
heredats. 
 
I si ha dubtes sobre la capacitat del testador? 
Una disputa desgraciadament massa freqüent és la que se suscita quan aquell que se sent 
perjudicat per la part que li ha estat assignada posa en dubte les facultats intel·lectuals del 
testador en el moment que va atorgar testament. Hi ha tot un seguit de prevencions que es 
poden adoptar per dificultar la possibilitat que algú impugni el testament per aquest motiu 
(aportar testimonis i certificats mèdics, per exemple). 
 
A PERDRIX-SOLE us aconsellarem sobre la millor manera de donar forma jurídica a les 
vostres últimes voluntats. 
 

mailto:info@perdrix-sole.com

