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L’ACCIÓ DE PETICIÓ D’HERÈNCIA EN EL LLIBRE IV CCCAT

Lídia Arnau Raventós
Professora agregada de Dret Civil

Universitat de Barcelona

SUMARI: I. L’ACCIÓ DE PETICIÓ D’HERÈNCIA EN EL CCCAT: CONFIGURACIÓ 
I CARACTERÍSTIQUES. II. ELS ÀMBITS DE LEGITIMACIÓ ACTIVA I PASSIVA. 1. 
La legitimació activa. 2. La legitimació passiva. III. LA DISPOSICIÓ DE 
BÉNS SINGULARS PER L’HEREU APARENT. 1. La qüestió a l’article 64 CS: la 
reivindicabilitat dels béns disposats i l’àmbit de la subrogació real. 2. 
L’article 465-2: el caràcter restituïble o irrestituïble dels béns.

I. L’acció de petició d’herència en el CCCat: configuració i 
característiques

El capítol V del títol VI del llibre IV CCCat, relatiu a la protecció del dret 
hereditari, és integrat per dos articles que recullen el que fi ns ara era 
objecte de regulació en l’article 64 CS: en essència, l’anomenada acció 
de petició d’herència (avui rúbrica de l’article 465-1 CCCat). L’essència 
de la formulació històrica de l’hereditatis petitio arriba al nou text, tal 
com havia arribat abans, i en termes força semblants als que regeixen 
avui, en l’article 64 CS i, més enllà, en l’article 275 CDCC i en l’article 
520 del projecte de compilació de 1955. Esdevé el mecanisme processal 
de què disposa el successor del causant per reclamar, basant-se només 
en la seva condició d’hereu, els béns posseïts per qui li discuteix aquesta 
qualitat. Aquesta concepció originària de l’hereditatis petitio fa palès que 
la confl ictivitat està en la condició d’hereu: és fent-la valer davant d’aquell 
que la nega o discuteix que es demana la possessió de l’herència. A part 
d’això, així descrita, l’acció comporta un avantatge evident en termes 
d’economia processal: a l’hereu li caldrà, només, una sola reclamació 
i no tantes de diferents com béns hi hagi a l’herència. Altrament, de la 
mateixa manera que l’hereu esdevé titular de tots els drets del causant amb 
l’acceptació, sense necessitat d’actes adquisitius singulars, amb l’acció de 
petició d’herència se’n demana també la restitució del tot, sense necessitat 
d’interposar accions de reclamació distintes.
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En aquest context, l’article 465-1 CCCat, com ja feia l’article 64 CS,1 
designa expressament l’acció com «de petició d’herència», la reconeix a 
l’hereu (identifi cat com a hereu «real»; art. 465-2.1 i 3 CCCat) i la reconeix 
davant el «posseïdor», de tota o part de l’herència, i davant de determinats 
adquirents o successors d’aquest. Se n’explicita també la seva doble 
fi nalitat, declarativa i restitutòria («[…] per a obtenir el reconeixement de la 
qualitat d’hereu i la restitució dels béns com a universalitat […]»), i s’excusa 
el demandant de la necessitat d’acreditar la titularitat que tenia el causant 
sobre els béns (art. 465-1.3 in fi ne CCCat). Aquesta no-necessitat de prova 
s’explica perquè, com ja s’ha dit, la confl ictivitat no està en la pertinença 
dels béns al cabal hereditari, sinó en qui té dret, com a hereu, a posseir-los. 
Com a novetat, l’article 465-1.3 CCCat introdueix la imprescriptibilitat de 
l’acció, sens perjudici de la usucapió «respecte dels béns singulars» (vegeu 
el preàmbul VII, 9è p.). Amb aquesta darrera menció sembla excloure’s la 
possible usucapió del patrimoni hereditari com un tot. 

Aquesta primera aproximació permet anticipar algunes de les 
característiques comunament atribuïdes a l’acció de petició d’herència:

– En primer terme, es tracta d’una acció típica i, a més, pròpia de 
l’hereu, que li és atribuïda legalment per raó de la seva qualitat. No 
es tracta, doncs, d’una acció heretada, que ja pertanyia al causant 
i que ara el seu successor pot exercitar de la mateixa manera que 
podia fer-ho ell. En l’acció de petició d’herència, l’hereu no succeeix 
al causant. 

– Esdevé una acció universal, tant pel seu fonament com per l’objecte 
que s’ha de restituir. El primer seria el títol universal o expansiu de 
l’hereu (art. 411-1 CCCat). El segon pot ser-ho tant tota l’herència 
«com a universalitat» (art. 465-1.1 CCCat) com una part o, fi ns 
i tot, béns singulars, perquè només una part o béns singulars 
són indegudament posseïts per qui nega la condició d’hereu del 
demandant (arg. ex art. 465-1.1 CCCat «[…] contra qui la posseeix, 

1 La defi nició de l’acció de petició d’herència en l’article 64 CS (i que, pràcticament, 
reprodueix l’article 465-1 CCCat) es creu inspirada en la que, al seu torn, féu Roca Sastre 
a les «Anotacions», a KIPP, T. «Derecho de Sucesiones», vol. I. A: Ennecerus, L.; Kipp, T.; 
Martin, W. Tratado de Derecho civil, traduït per Blas Pérez González i José Alguer, tom 5, 
Barcelona: Bosch, 1950, p. 376. («Esta acción es la que compete al heredero real contra 
quienes posean todo o parte de los bienes hereditarios a título de herederos del mismo 
causante o sin tener título alguno, a fi n de obtener de dicho heredero la restitución de 
tales bienes, a base de la comprobación y reconocimiento de que a él le corresponde la 
cualidad de heredero.»). Defensa aquella inspiració Guardia Canela, J. D. «Comentario 
al Art. 275 CDCC». A: Albaladejo, M. (dir.) Comentarios al Código civil y Compilaciones 
Forales, tom XXIX, vol. 3, Madrid: Edersa, 1986, p. 518 i 519.
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en tot o en part […]»).2 Aquesta darrera possibilitat explica, a més, 
que calgui interposar més d’una acció quan són més d’un els qui 
posseeixen, per separat, diferents parts de l’herència.3 

– I, en fi , es mostra com una acció autònoma per bé que, a vegades, 
l’hereu haurà de recórrer a una altra per fer evident l’«aparença» 
del títol del posseïdor i la «realitat» del seu (així, per exemple, 
interposant una acció de nul·litat del testament pel qual l’hereu 
aparent és cridat com a successor).4 L’autonomia de l’acció 
respecte de la simplement declarativa de la qualitat d’hereu i la 
reivindicatòria també és evident. Amb la primera, que també és 
imprescriptible (art. 121-22 CCCat), el demandant només pretén 
que es declari la seva condició d’hereu. No s’hi afegeix cap pretensió 
restitutòria i, d’aquí, que no calgui que el demandat sigui posseïdor 
de l’herència. L’acció establerta en l’article 544-1 CCCat també és 
imprescriptible i també presenta una doble naturalesa declarativa i 
restitutòria. Quan escaigui, però, l’hereu en farà ús, no com a acció 

2 Deia Roca Sastre (op. cit., p. 377): «Y como no se trata de ninguna pugna acerca de 
la propiedad de una cosa determinada, sino de dilucidar si efectivamente el actor es el 
heredero real y el poseedor un vulgar heredero aparente, de ahí que la petición de herencia 
sea una acción que se refi era globalmente a la sucesión, aunque se trate de reclamar 
un bien singular que otro posee alegando que le corresponde por herencia del mismo 
causante.» La pretensió relativa només a béns singulars es confi rma en la SAP Barcelona 
de 27 de febrer de 2002 (RJC, 2002, III, p. 713): «[…] cal demandar qui posseeix l’herència 
en tot o en part, perquè es reclama una cosa o dret que pertany a l’herència, de manera 
que fi ns i tot tractant-se d’una sola cosa o d’un sol dret, l’actor invoca a favor seu el títol 
universal […]» (FJ II, 1r par.).
3 Vegeu, quant al supòsit indicat en el text, Badosa Coll, F. «Anotacions», a: Kipp, T. 
«Derecho de Sucesiones, Traducción de la Decimoprimera revisión de Helmut Coing. 
Estudios de comparación y adaptación a la legislación y jurisprudencia españolas por 
Ramon Mª Roca Sastre. Segunda edición al cuidado de Luis Puig Ferriol y Ferran Badosa 
Coll», vol. I. A: Ennecerus, L.; Kipp, T.; Martin, W. Tratado de Derecho civil, traduït per 
Blas Pérez González i José Alguer, tom 5, Barcelona: Bosch, 1976, p. 190 i 191.
4 Si escau, ambdues accions es poden acumular (arg. ex art. 12.1 LEC). Això, però, no serà 
possible en aquells supòsits en què no es pugui arribar a acreditar la legitimació activa en 
les accions acumulables. Pensem, per exemple, en l’únic descendent que interposa una 
acció de nul·litat contra el testament atorgat pel seu ascendent. No podrà acumular-hi 
una acció de petició d’herència perquè li serà impossible aportar una declaració d’hereus 
abintestat en la qual consti que ocupa el primer lloc en la successió. El motiu és que 
l’article 980 LEC 1881 condiciona aquella declaració al fet que el causant hagi mort sense 
testament. Mentre no es declari la nul·litat de l’atorgat, no es podrà iniciar l’expedient (que, 
a més, si té com a fi nalitat que es declari que els hereus són els descendents, ascendents o 
el cònjuge s’haurà de fer per mitjà d’una acta de notorietat; article 979 LEC 1881. Vegeu, 
en aquest sentit, el que disposaven els articles 134 i 135 del Proyecto de ley de jurisdicción 
voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de la persona en 
materia civil y mercantil, BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, 27 d’octubre de 
2006, núm. 109-1; art. 209 bis Reglamento de la organización y régimen de Notariado, de 
2 de juny de 1944).
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pròpia, sinó com a acció heretada. En seu d’acció reivindicatòria 
tampoc no regeix l’excusa probatòria establerta en l’article 465-1.1 
in fi ne CCCat.5

Més enllà de la imprescriptibilitat de l’acció, la nova regulació de l’acció 
de petició d’herència en el dret català incorpora un nou règim de les 
disposicions de béns singulars per l’hereu aparent. També cal posar una 
atenció especial en l’àmbit de la legitimació passiva i la seva delimitació 
sobre la base del requisit de la possessió de l’herència.

II. Els àmbits de la legitimació activa i passiva

Els apartats 1 i 2 de l’article 465-1 CCCat defi neixen els àmbits de 
legitimació activa i passiva de l’acció. Com ja feia l’article 64 CS, l’activa 
correspon a «l’hereu», identifi cat com a hereu real (art. 465-2.1 i 3 CCCat). 
La passiva s’atribueix a qui posseeix l’herència «a títol d’hereu» o possessor 
pro herede i a qui la posseeix «sense al·legar cap títol» o possessor pro 
possessore. Més enllà de l’article 465-1.1 CCCat i per bé que, pròpiament, 
d’aparença només n’hi haurà en el primer cas, el CCCat persisteix en 
la voluntat de simplifi car els supòsits tot designant el legitimat passiu, 
genèricament, com a «hereu aparent» o «posseïdor». En l’article 465-2.1 
CCCat la categoria inclou també els «successors» i els «adquirents de la 
totalitat de l’herència o d’una part d’aquesta», per als quals l’article 465-1.2 
ja n’ha confi rmat prèviament la legitimació passiva. En queden exclosos els 
adquirents de béns singulars (art. 465-1.2 CCCat a contrario).

5 A propòsit de la naturalesa de l’acció, es debat també si encaixa en les categories d’acció 
real, personal o mixta. L’interès a encabir-la en alguna d’elles s’ha justifi cat tradicionalment 
en la funció que acompleixen com a criteris determinants del tribunal territorialment 
competent, el termini de prescripció i l’àmbit de la legitimació passiva. Succeeix, però, 
que el dret català dóna resposta expressa a totes aquestes qüestions de tal manera que 
sembla perdre interès confi gurar-la d’una manera o altra. Així, l’article 411-2.2 CCCat és 
el que determina el jutge territorialment competent; pel que fa al termini de prescripció, 
cal fer notar que el dret català sempre n’ha fi xat un d’específi c o, com succeeix en el dret 
vigent, se’n declara la imprescriptibilitat. Debatre sobre quina és la naturalesa de l’acció 
a fi  de determinar qui en són els legitimats passius tampoc no sembla necessari. L’article 
465-1 CCCat ho resolt expressament. Una altra cosa és que, com conclourem, l’àmbit de 
la legitimació passiva vagi més enllà i arribi a qualsevol, sigui o no posseïdor, que tingui 
l’herència i es negui a restituir-la a l’hereu real per discutir-li la seva condició. Això últim 
encaixaria amb la consideració de l’acció com a real i, per tant, interposable erga omnes. 
Se n’afi rma aquesta naturalesa en les SAP Girona de 30 de juliol de 1999 (AC 1999/1497, 
FJ 3r) i SAP Barcelona de 27 de febrer de 2002 (RJC 2002, III, p. 59).
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1. La legitimació activa

Senzillament perquè és hereu podrà interposar l’acció el fi duciari. També 
hi estaran legitimats els hereus del cridat o els hereus de qui ha acceptat 
sense interposar-la, i el cohereu, que actuarà en benefi ci propi i en el de la 
comunitat.6 La legitimació activa s’estén al marmessor universal. L’atribució 
legal de la facultat de possessionar-se de l’herència (art. 429-8.1 CCCat) i 
el reconeixement de la seva legitimació processal «per a tots els litigis o les 
qüestions que se suscitin sobre els béns hereditaris» (art. 429-8.2 CCCat) 
així ho fan pensar. Ho confi rma la STSJC de 14 de juny de 2006 (RJ 
2007/956). I, senzillament, perquè no són hereus no poden interposar-la 
ni el legatari ni el donatari ni l’adquirent de tota o part de l’herència. Cap 
d’ells no pot pretendre «el reconeixement» de la qualitat d’hereu.7 

A fi  d’acreditar aquella legitimació només cal provar les circumstàncies 
que justifi quen el dret del cridat a acceptar l’herència. Llevat que això ja 
s’hagi fet abans (expressament o tàcita) o que calgui fer-ho necessàriament 
de manera expressa, l’exercici de l’acció implicarà l’acceptació tàcita de 
l’herència per tal com es tractarà d’un d’aquells actes que el cridat «no pot 
fer si no és a títol d’hereu» (art. 461-5.a CCCat).8,9 Aquesta confi guració fa 
necessari vincular el termini per acceptar amb el termini per interposar 
l’acció. En aquest sentit, en el context del CS era perfectament possible 
(així, en cas d’una delació deferida en el temps) que s’esgotés aquest darrer 
(els trenta anys d’ençà de la mort del causant) abans de caducar el dret 
del cridat a acceptar o repudiar l’herència, cosa que succeïa «al cap de 
trenta anys a comptar d’haver-li estat deferida» (art. 28 CS). El cridat podia 
aleshores acceptar de qualsevol altra manera i procurar-se la restitució dels 
béns per mitjà de qualsevol altre mecanisme diferent a l’acció de petició 
d’herència (així, per exemple, interposant tantes accions reivindicatòries 
com béns singulars l’integressin). Aquest decalatge es resolia en el projecte 
de llibre IV declarant imprescriptibles ambdues accions (art. 461-13.1 
i 465-1.3). Succeeix, però, que mentre la imprescriptibilitat de l’acció de 

6 SAP Girona de 30 de juliol de 1999 (AC 1999/1497).
7 L’admeten, però, per al comprador de l’herència Roca Sastre, R. M. op. cit., p. 192; 
Guardia Canela, J. D. p. 521.
8 Ho admet la SAP Barcelona de 27 de febrer de 2002 (RJC, 2002, III, p. 713): «En aquest 
exercici han de concórrer els requisits següents: 1r) Que l’actor basi el seu dret en el títol 
d’hereu. El fet de formular la demanda implica per si mateix acceptació de l’herència amb 
independència que es tracti d’un hereu testamentari o abintestat […]» (FJ II).
9 Aquesta vinculació de l’acció de petició d’herència amb la qualitat o condició d’hereu 
permet distingir l’esmentada acció de la pretensió estrictament possessòria que pot tenir 
el cridat a l’empara de l’article 411-9.2 CCCat. Aquest precepte li permet dur a terme 
«actes possessoris» sense que la seva realització impliqui necessàriament l’acceptació de 
l’herència.
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petició d’herència ha arribat al text defi nitiu (art. 465-1.3 CCCat), no ha 
passat el mateix amb la delació, que caduca al cap de «trenta anys de la 
mort del causant» (art. 461-12 CCCat; vegeu, però, l’art. 461-1.1 CCCat). 
Aquesta caducitat, quan es produeix, determina la pèrdua de legitimació 
per interposar l’acció.

2. La legitimació passiva

Ja s’ha fet notar com es recondueixen legalment les possibles situacions del 
legitimat passiu a les categories d’«hereu aparent» o de «posseïdor». Entre 
altres, una de les qüestions que avui planteja l’àmbit de la legitimació 
passiva en l’acció de petició d’herència és la de determinar, a l’empara de 
l’article 521-1.1 CCCat, si tots els legitimats són realment posseïdors o si, 
tal com succeeix amb l’«aparença», la de posseïdor és una condició que 
només pot predicar-se, estrictament, d’algun o alguns d’ells. L’anàlisi de 
l’àmbit de la legitimació passiva permet distingir els supòsits següents:

– L’article 465-1.1 CCCat legitima passivament, en primer terme, qui 
justifi ca la seva possessió en la seva condició d’hereu; d’aquí que 
negui el títol del demandant (incompatible amb el seu) i s’oposi a la 
seva pretensió restitutòria. Aquesta possessió trobarà generalment 
el seu origen en un títol successori esdevingut nul o inefi caç. Però 
també serà possible encabir-hi qui posseeix al·legant ser hereu, per 
bé que sense el suport d’un testament o d’una declaració d’hereus 
abintestat. En aquest cas, l’aparença la donarà, només, la possessió 
en concepte d’hereu.10 

– La legitimació passiva s’atribueix, en segon terme, a qui posseeix 
l’herència sense al·legar cap títol. Es tracta de qui desconeix el 
títol d’hereu de l’actor, i es nega per aquest motiu a la restitució 
dels béns, però sense arribar a atribuir-se ell mateix la condició 
de successor universal. L’al·legació d’aquest títol esdevé, doncs, 
quelcom irrellevant als efectes de la legitimació passiva, que la 
tindrà tant qui l’al·legui com qui no ho faci. La confl ictivitat està 
en la condició d’hereu del demandant, que és el que es discuteix, 
i esdevé secundari o incidental per què ho desconeix el legitimat 

10 Vegeu la SAP de Girona de 30 de juliol de 1999 (AC 1999/1497). S’hi declara «hereva 
aparent» qui es presenta al notari per vendre una fi nca procedent de l’herència del seu avi 
afi rmant, simplement, que n’és hereva però sense aportar-ne cap justifi cació documental. 
Per contra, la necessitat d’un títol que fonamenti aquella aparença es defensa a Roca 
Trias, E.; Puig Ferriol, L. Institucions del Dret civil de Catalunya, Dret de Successions, 
vol. II. Tirant lo Blanc, 1992, p. 515; Marsal Guillamet, J. «L’objecte de la successió: 
l’herència». A: Badosa Coll, F. (dir.) Manual de Dret civil català. Barcelona: Marcial Pons, 
2004, p. 604.
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passiu. Precisament perquè de ben segur que al posseïdor li serà 
indiferent aquella condició (que pot perfectament arribar a no 
discutir i, fi ns i tot, a reconèixer), l’acció de petició d’herència no 
és procedent quan aquella possessió obeeix a un títol particular 
(així, per exemple, a una compravenda o una donació). El que serà 
motiu de confl icte en aquest supòsit serà la pertinença del bé al 
cabal hereditari, per tal com el causant en va disposar abans de 
morir. El debat, doncs, farà trànsit del títol adquisitiu de l’hereu 
(probablement, indiscutit) a la titularitat jurídica del bé. L’acció que 
haurà d’interposar l’hereu real serà aleshores la reivindicatòria.

A part d’això, ja s’ha anticipat que una lectura de l’article 465-1 CCCat 
a l’empara de l’article 521-1.1 CCCat permet plantejar-se si el supòsit és, 
realment, un de possessió entesa com a «poder de fet sobre una cosa o un 
dret» «com a titular». Ho serà si, malgrat callar el títol que el fonamenta, 
aquell poder de fet s’exerceix amb concepte possessori (i així, per exemple, 
s’actua com a propietari). Per contra, si no es publica el mode d’exercici 
d’aquell poder i, per tant, s’actua de manera diferent a la que estableix 
l’article 521-1.1 CCCat, la condició de l’hereu aparent serà la de «no-
posseïdor». La qüestió que planteja el supòsit és la d’esbrinar el règim 
jurídic aplicable a aquesta situació, atès que no es tracta d’un «posseïdor» 
i que tampoc arriba a ser un «detentor» (que sí que nega ser titular; art. 
521-1.2CCCat). Entre altres, tres qüestions en depenen: la primera seria 
determinar si qui «posseeix […] sense al·legar cap títol» pot arribar a 
usucapir (art. 465-1.3 CCCat). Ho faria dubtar no sols la manca de possessió 
«en concepte de titular del dret» (art. 531-24 CCCat), sinó, pel que s’ha dit, 
la manca mateixa de «possessió». La segona seria igualment resoldre si, un 
cop vençut aquest «possessor pro possessore», pertocarà aplicar «les normes 
de liquidació de la situació possessòria» (art. 465-2.1 CCCat). En aquest 
cas, és l’article 522-2 CCCat el que les declara aplicables «si els posseïdors 
perden la possessió a favor d’una altra persona que té un millor dret a 
posseir». La condició de no-posseïdor de l’hereu aparent ho descartaria. 
La tercera seria constatar la difi cultat d’aplicar, en aquest cas, el supòsit 
establert en l’article 465-2.2 CCCat: pot ser de bona fe qui adquireix d’un 
transmetent que no al·lega títol?11 I n’hi hauria una darrera: consistiria a 

11 La bona fe demanaria comprovar que qui transmet és titular del dret que vol 
transmetre. En aquest particular, cal considerar: primer, que si el dret hereditari del 
venedor només consta en el Registre per mitjà d’una anotació preventiva (art. 46 RH), no 
opera la presumpció de titularitat (art. 38 LH); segon, que segons l’article 28 LH: «Las 
inscripciones de fi ncas o derechos reales adquiridos por herencia o legado no surtirán 
efecto en cuanto a tercero hasta transcurridos dos años desde la muerte del causante. 
Exceptúanse las inscripciones por título de herencia testada o intestada, mejora o legado 
a favor de herederos forzosos».
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determinar si el possessor pro possessore vençut en judici d’acció de petició 
d’herència podria arribar a constituir un dret de retenció en garantia del 
reemborsament de les despeses extraordinàries de conservació (art. 522-4.1 
CCCat) i despeses útils (art. 522-4.2 CCCat) fetes en els béns hereditaris. 
L’article 569-3 CCCat reserva el dret de retenir el posseïdor que, a més, 
sigui de bona fe. Si el possessor pro possessore no té la cosa en concepte 
de titular (o, almenys, no ho publica) tampoc no pot ser de bona fe (entesa 
com la «creença justifi cable de la titularitat del dret»; 521-7.1 CCCat).

A part d’això, les referències de l’article 465-1 i 2 CCCat a la condició de 
«posseïdor» del legitimat passiu semblarien, en qualsevol cas, descartar la 
seva possible interposició davant de qui només és detentor o, altrament dit, 
de qui exerceix un poder de fet sobre la cosa per bé que negant ser-ne titular 
(«[…] sense la voluntat aparent externa d’actuar com a titular […]»; art. 
521-1.2 CCCat). L’argument en cap cas és defi nitiu. I no sols perquè, com 
s’acaba de veure, l’acció també és procedent contra altres «no-posseïdors», 
sinó perquè la legitimació passiva del detentor és precisament el que 
s’imposa després de considerar: primer, que una resposta negativa obligaria 
l’hereu a interposar tantes accions (reivindicatòries) com béns diferents 
hi haguessin a l’herència, i el privaria d’enllestir-ho tot amb una acció 
universal. Hauríem de concloure, aleshores, que com més injustifi cada 
és la situació de l’hereu aparent menys avantatjosa és la de l’hereu real?; 
segon, que en seu d’acció reivindicatòria, tot i que la legitimació passiva 
queda reduïda també als «posseïdors no propietaris» (art. 544-1 CCCat), 
sembla que no hi ha d’haver cap inconvenient per atribuir-la també al 
detentor. Negar-la implicaria tant com reduir la defensa del propietari a 
la corresponent acció possessòria, caducable transcorregut un any (art. 
250.1.4 LEC, 121-22 CCCat; 237 CS; 426-45.2 CCCat). L’argument es pot 
fer extensiu a l’acció reivindicatòria «universal» que representa l’acció de 
petició d’herència. Per descomptat que aquest detentor ni podrà usucapir 
ni li seran aplicables les normes en matèria de liquidació possessòria ni 
podrà retenir la possessió de l’herència. 

– Malgrat tractar-se d’una adquisició a títol particular (així, per 
mitjà de compravenda), el CCCat opta, com ja havia fet el CS i la 
CDCC, per admetre també la legitimació passiva dels adquirents 
d’objecte, això sí, universal («[…] totalitat de l’herència o d’una 
quota d’aquesta […]»; art. 465-1.2). Ho justifi ca el fet que aquell 
títol particular es basa en l’universal del venedor o hereu aparent.12 
Un cop admesa aquesta legitimació, però, el nou text continua 
deixant obertes dues qüestions: primera, la possibilitat d’oposar 
a l’acció de petició d’herència les normes generals en matèria de 

12 Roca Sastre, R. M. op. cit., p. 382; Badosa Coll, F. op. cit., p. 196, 197, 213.
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protecció de tercers adquirents13 i, en segon terme, la d’interposar 
l’acció contra l’hereu aparent que ja ha disposat de l’herència en 
comptes de fer-ho contra l’adquirent i la que tindria el demandat de 
restituir, només, el preu o cosa obtinguts per l’alienació (qüestions 
només establertes per al cas de disposició de béns singulars en 
l’article 465-2.2 i 3 CCCat).

III. La disposició de béns singulars per l’hereu aparent

L’article 465-2 CCCat estableix l’acció de petició d’herència des de la 
perspectiva de la seva pretensió restitutòria (art. 465-1.1 CCCat) i per al 
cas d’haver estat admesa. És en aquest context que l’article 465-2.1 CCCat 
estableix el deure de restitució tot aplicant les normes en matèria de 
liquidació possessòria i distingint segons la possessió hagi estat de bona o 
mala fe. L’article 465-2-1 CCCat ja no es remet, com feia l’article 64 CS, 
a les normes en matèria d’acció reivindicatòria. El motiu és que el CCCat 
incorpora normes específi ques sobre la matèria (art. 522-2 a 522-5 CCCat); 
a més, de conservar-se la remissió, esdevindria sobrera atès que l’article 
544.2 CCCat també es remet, al seu torn, a les disposicions esmentades. 
Succeeix, però, que si el criteri en el llibre IV ha estat el d’excloure les 
mencions sobreres, sobra també la relativa a la necessitat de distingir «si la 
possessió ha estat de bona fe o de mala fe». La raó és que els articles 522-3 
i següents CCCat ja fan ús d’aquest criteri. A part d’això, de l’article 544.2 
CCCat se segueix que les normes en matèria de liquidació possessòria 
també seran aplicables en cas d’interposar, l’hereu real contra l’aparent, 
tantes accions reivindicatòries com béns hi hagi a l’herència, o d’interposar-
les, si escau, contra els adquirents de béns singulars. L’aplicació d’aquest 
règim, però, així com la possibilitat de retenir l’herència (art. 237 CS, 
426-48 CCCat) es reserven a l’hereu aparent que sigui «posseïdor» de 
l’herència (art. 569-3 CCCat). S’exclouen, doncs, en cas de tractar-se d’un 
«no-posseïdor» i, particularment, d’un detentor. 

La restitució efectiva del patrimoni hereditari obliga a determinar quin 
serà el règim aplicable en cas de disposició dels béns de l’herència per 
l’hereu aparent. Si la disposició ho ha estat de tota l’herència o d’una part, 
ja s’ha vist com l’article 465-1.2 CCCat també legitimava passivament 
els adquirents. Però per al cas de disposició de béns singulars el règim 
és un altre. L’article 64 CS tractava la qüestió des d’un doble vessant: 
el de la reivindicabilitat dels béns per l’hereu real per mitjà d’una acció 
interposada contra els adquirents i el de la subrogació real o, altrament, 

13 En contra d’aquesta possibilitat, vegeu Roca Sastre, R. M. op. cit., p. 399; a favor, Badosa 
Coll, F. op. cit., p. 213 i 214.
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la de la restitució, en seu de petició d’herència i per l’hereu aparent, de la 
contraprestació obtinguda per l’alienació. En l’article 465-2.2 i 3 CCCat 
la qüestió es considera només des de la perspectiva de l’acció de petició 
d’herència; d’aquí que, establerta en l’article 465-1.1 CCCat la condemna 
de restitució dels béns, l’article 465-1.2 CCCat n’exclogui determinats béns 
(«[…] S’exclouen de la restitució […]»). Cal cercar el sentit del precepte i 
determinar l’àmbit de la subrogació real en aquest nou context.

1. La qüestió en l’article 64 CS: la reivindicabilitat dels béns 
disposats i l’àmbit de la subrogació real 

L’article 465-2 del projecte de llibre IV reproduïa pràcticament l’article 64 
CS en aquest punt i, en conseqüència, permetia raonablement anticipar 
que en el context del nou llibre IV es plantejaria, de nou, la relació entre 
la possibilitat de reclamar a l’hereu aparent de bona fe la contraprestació 
obtinguda per la disposició de béns singulars de l’herència i la possibilitat 
de «reivindicar» els esmentats béns al tercer adquirent. D’altra banda, 
semblava que també quedaria sense resoldre expressament la situació 
de l’hereu aparent de mala fe en el mateix cas de disposició. Recordem 
que aquell precepte es limitava a establir, en el seu paràgraf tercer, que: 
«L’hereu aparent de bona fe que ha alienat béns de l’herència solament ha 
de restituir a l’hereu real el preu o la cosa que com a contraprestació ha 
obtingut amb l’alienació onerosa o el que ha adquirit amb ells, subrogant-se 
en les accions per reclamar el preu o la cosa que hom degui encara». En el 
quart, s’hi deia que: «L’hereu real no pot reivindicar dels adquirents de bona 
fe i a títol onerós els béns alienats per l’hereu aparent». Al nostre entendre, 
en el context de l’article 64 CS prevalien els arguments per defensar que, en 
cas de disposició de béns singulars per l’hereu aparent de bona fe, l’hereu 
real era lliure de triar entre reivindicar-los als tercers adquirents o limitar-
se a interposar l’acció de petició d’herència conformant-se, pel que fa als 
esmentats béns (encara que fossin reivindicables), amb la contraprestació 
obtinguda per l’alienant. Altrament dit, el benefi ci de la subrogació real no 
quedava restringit als supòsits d’irreivindicabilitat. Ni ho imposava la lletra 
de l’article 64 Cs ni esdevenia l’única interpretació possible.14 La tria entre 
l’acció reivindicatòria o la reclamació del bé per la via d’acció de petició 
d’herència i subrogació real només podia fer-se efectiva, però, en cas de 
disposició onerosa a favor de tercer de mala fe: de ser-ho de bona fe, l’única 

14 Així, es prescindeix del caràcter reivindicable o irreivindicable dels béns disposats a l’hora 
de dictar sentència de condemna a la restitució en la STSJC 14.09.2006 (RJ 2007/956). 
Contràriament, a favor de la limitació, vegeu Roca Trias, E. op. cit., p. 517; es defensava el 
mateix en el context de la CDCC a Guardia Canela, J. D. op. cit., p. 526 i nota 34.



557

L’acció de petició d’herència en el llibre IV CCCat

opció era la subrogació, atès el caràcter irreivindicable del bé.15 Si ho era 
a títol gratuït, la subrogació, per defi nició, no hi tenia cabuda atesa la 
inexistència de contraprestació. En qualsevol cas, tractant-se de disposició 
onerosa a favor de tercer de mala fe, l’hereu aparent corria sempre el risc de 
perdre la contraprestació: o l’hauria de restituir a l’hereu real en seu d’acció 
de petició d’herència o, interposada amb èxit una reivindicatòria contra el 
tercer, molt probablement aquest li reclamaria després per evicció.16 

A part d’això, l’article 64 CS no deia res quant a la disposició efectuada 
per l’hereu aparent de mala fe. La remissió a les normes en matèria de 
liquidació de la situació possessòria no hi donaven solució i això perquè 
no estableixen què succeeix en cas d’haver alienat el bé i, per tant, quan la 
restitució in natura no és possible per aquesta causa. En l’article 522.5.2 
CCCat la «pèrdua» ho és en sentit material. I tot plegat no deixa de ser 
lògic: si s’ha alienat la cosa, l’acció reivindicatòria s’haurà d’interposar 
contra el nou posseïdor i no contra l’alienant. La lletra de l’article 64 CS 
podia donar, indirectament, la resposta: la mala fe de l’hereu aparent 
determinava que aquest no en tingués prou a restituir, «solament», el preu 
o contraprestació obtinguts. Hauria de lliurar, en qualsevol cas, el valor del 
bé i, a més, els danys i perjudicis generats.17 

2. L’article 465-2 CCCat: el caràcter restituïble o irrestituïble dels 
béns disposats

El llibre IV dibuixa un altre escenari. I, això, pel següent: en primer 
terme, perquè la disciplina que s’hi estableix prescindeix, com succeïa en 
la CDCC, de la bona o mala fe de l’hereu aparent que ha disposat. En 
segon terme, perquè ja no es parla, almenys literalment, de la possibilitat 
de «reivindicar» els béns als tercers adquirents. Després d’establir que 
l’hereu aparent vençut ha de restituir al real els béns de l’herència, se’ns 
diu, simplement (en l’apartat 2) que «s’exclouen de la restitució els béns 

15 Que, a part d’això, podria entendre’s com a mera irreivindicabilitat, sense efecte 
adquisitiu, o com a manera indirecta de designar l’adquisició; vegeu Badosa Coll, F. «Els 
dos sistemes adquisitius de drets reals en el Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya». La 
codifi cació dels drets reals a Catalunya. Catorzenes Jornades de Dret Català a Tossa. Girona: 
Documenta Universitaria, 2007, p. 101.
16 Per la via del sanejament per evicció, però, l’hereu aparent perd molt més que el preu 
obtingut. La reclamació pot arribar a tots els conceptes relacionats en l’article 1478 Cc. 
Des d’aquesta perspectiva, a l’hereu aparent de bona fe li interessarà més restituir el preu 
a l’hereu real que no pas respondre per evicció davant de l’adquirent.
17 Vegeu, de nou, la STSJC 14.09.2006 (RJ 2007/956). A part d’això, en aquesta Sentència, 
essent com eren més d’un els hereus aparents, la condemna a la restitució del preu o valor 
fou solidària en cas de disposició de mala fe i mancomunada per a les disposicions de 
bona fe.
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adquirits a títol onerós per tercers de bona fe». En un primer moment, la 
redacció de l’article 465-2.2 CCCat es mostra enganyosa. Si del que tracta 
el precepte (art. 465-2 CCCat) és de la restitució dels béns de l’hereu 
aparent al real i com a conseqüència de l’exercici de l’acció de petició 
d’herència (art. 465-1 CCCat), és clar que en quedaran exclosos tots els 
béns dels quals l’hereu aparent hagi disposat i no sols aquells adquirits per 
tercers protegits (seran tots, perquè ja no es tenen i, per tant, perquè no 
es poden restituir). Si això és així, tampoc no té sentit que la restitució 
en seu d’acció de petició d’herència es faci dependre, tractant-se de béns 
mobles, de les normes sobre «irreivindicabilitat» (encara que, pròpiament, 
ho són d’adquisició i no solament d’irreivindicabilitat en sentit estricte). 
Aquestes disposicions determinaran si és possible o no la reivindicació al 
tercer adquirent, no pas el seu caràcter restituïble o irrestituïble en judici 
de petició d’herència.

En qualsevol cas, el fet és que en l’article 465-2.2 CCCat només es fa 
referència a les adquisicions oneroses fetes a favor d’adquirents de bona fe. 
I aquest és el supòsit del qual també parteix l’apartat 3 de la norma. S’hi 
diu, literalment, que l’hereu aparent només «ha de lliurar» el preu o la cosa 
obtinguts com a contraprestació «en els supòsits a què fa referència l’apartat 
2», és a dir, en cas de béns irrestituïbles per irreivindicables. Això vol dir, 
a contrario, que, quan es tracta de béns reivindicables (i, sobretot, pensem 
en adquisicions oneroses a favor de tercers de mala fe), l’hereu real ha 
d’interposar l’acció singular? En una primera aproximació, caldria afi rmar-
ho atès que, en cas de no reivindicar al tercer, tampoc no podrà reclamar 
res per aquesta raó a l’hereu aparent (almenys, a l’empara de l’article 465-
2.3 CCCat, no podrà reclamar-ne la contraprestació). D’aquesta manera, 
sembla imposar-se la subsidiarietat de la subrogació real i sembla, tractant-
se d’adquisicions a favor de tercers de mala fe i a títol onerós, que l’hereu 
real no pot triar: a diferència de la interpretació defensada de l’article 64 
CS, en el nou context haurà d’interposar una reivindicatòria. A la fi  s’arriba 
a una conclusió contrària a la mateixa lletra de l’article 465-2.2 CCCat: si 
la «restitució» de què es parla és la derivada de l’acció de petició d’herència 
(com literalment sembla), aleshores succeeix que els béns adquirits a títol 
onerós per tercers de bona fe són, precisament, els que no s’exclouen. 
Òbviament, no es restitueixen in natura, sinó per mitjà de subrogació real. 
Els que sí que «s’exclouen de la restitució […]» són els adquirits per tercers 
de mala fe o gratuïtament. En exercici d’una acció de petició d’herència no 
se n’obtindrà res i caldrà adreçar-se (reivindicant) a l’adquirent. Succeeix, 
però, que amb aquest nou plantejament les facilitats que es donen a l’hereu 
real a fi  de recuperar l’herència amb una sola acció es fan dependre de la 
realització o no d’actes dispositius per l’hereu aparent. És l’actuació aliena 
(la d’aquest hereu aparent) la que fa de pitjor o millor condició l’hereu real. 
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I això últim no sembla gaire coherent. D’aquí que sigui possible pensar en 
una altra lectura de la norma, que partiria d’una interpretació a contrario 
de l’apartat 2 de l’article 465-2. Si només s’exclouen de la restitució els 
béns adquirits a títol onerós per tercers de bona fe, no deu ser que els béns 
adquirits d’una altra manera (gratuïtament o de mala fe) no en queden 
exclosos i s’han de restituir? L’expedient podria ser el de la inoposabilitat 
de les esmentades alienacions a l’hereu real: aquests béns se li haurien 
de restituir perquè, per a ell, aquestes disposicions s’entendrien no fetes. 
Salvaríem d’aquesta manera la virtualitat principal de l’acció de petició 
d’herència com a acció universal: l’hereu real ho podria reclamar tot amb 
una sola acció i se li hauria de restituir tot, directament (així, béns que 
encara conservi l’hereu aparent o dels quals hagi disposat gratuïtament o a 
favor de tercers de mala fe) o, en l’apartat 2 de l’article 465-2 CCCat, per la 
via de la subrogació real.










