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El Dret civil català i el Reglament 
europeu de successions

M. Esperança Ginebra Molins1

Professora Titular de Dret civil 
Departament de Dret privat 

Universitat de Barcelona

1. La llei aplicable a la successió: 
«conflictes internacionals» vs. 
«conflictes interregionals»

1.1. L’art. 38 RS: la inaplicació del RS als conflictes 
interns. La possibilitat d’aplicar les mateixes regles es 
deixa a la decisió dels Estats

I. El Reglament (UE) 650/2012, de 4 de juliol de 2012, de successions2 
(en endavant RS) ha unificat, des de 17 d’agost de 2015,3 les regles de 
determinació de la llei aplicable a les successions amb repercussió 

1 Aquest treball s’emmarca en el Projecte DER2017-82129-P. L’autora pertany al «Grup 
de Dret civil català» 2017 SGR 151.

2 Reglament (UE) núm. 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol 
de 2012, relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i l’execució de les 
resolucions, a l’acceptació i l’execució dels documents públics en matèria de successions 
mortis causa i a la creació d’un certificat successori europeu (DOUE L 201, 27.7.2012; 
correcció d’errades: DOUE L 344, 14.12.2012).

3 Vid. Art. 83.1 i 84.II RS.

SUMARI

1. La llei aplicable a la successió: «conflictes internacionals» vs. «conflictes 
interregionals» 1.1. L’art. 38 RS: la inaplicació del RS als conflictes interns. La 
possibilitat d’aplicar les mateixes regles es deixa a la decisió dels Estats 1.2. L’art. 16.1 
CCe: remissió estàtica o dinàmica? 1.3. La dualitat de sistemes conflictuals 2. La llei 
aplicable a les successions amb repercussió transfronterera 2.1. Criteris 
que determinen la llei aplicable 2.2. Llei aplicable a la successió i Estats plurilegislatius 
de base territorial: la «llei espanyola» 2.3. Successió amb repercussió transfronterera i 
aplicació del Dret català.
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transfronterera —conflictes internacionals en matèria successòria— en 
l’àmbit dels Estats membres de la UE, exceptuant Dinamarca, Irlanda i el 
Regne Unit.4 Així, quant al Dret espanyol, el RS ha desplaçat l’aplicació 
a les successions amb repercussió transfronterera de les normes de 
determinació de la llei aplicable contingudes al Codi civil espanyol [en 
endavant CCe] —en concret, els paràgrafs 1, al final, i 8 de l’art. 9 CCe—.5 
En aquest sentit, cal tenir en compte que les regles sobre determinació 
de la llei aplicable que conté el RS són d’aplicació universal —«erga 
omnes» —(art. 20 RS), encara que la llei que declarin aplicable sigui la 
d’un Estat no membre de la UE —o membre de la UE però no vinculat 
pel RS, como és el cas de Dinamarca, Irlanda o el Regne Unit—.6

II. En canvi, segons el RS, les normes sobre determinació de la llei 
aplicable que conté no són d’aplicació, en principi, als conflictes purament 
interns (mal anomenats, generalment, «interregionals»), si no és que 
l’Estat opta perquè així sigui.

En aquest sentit, l’art. 38 RS (titulat «Inaplicación del presente 
Reglamento a los conflictos internos de leyes») utilitza la fórmula habitual 
(que apareix en altres Reglaments europeus)7 de declarar que «los Estados 
miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias 
normas jurídicas en materia de sucesiones» «no estarán obligados a 
aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen 
exclusivamente entre dichas unidades territoriales».8 Es deixa, per tant, 

4 El RS vincula als Estats membres de la UE, exceptuant Dinamarca, Irlanda i el Regne 
Unit, d’acord amb allò previst en els Protocols núm. 21 i 22 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea (en endavant TFUE). Sobre això, vid. atesos 82 i 83 RS.

5 Vid., per exemple, RDGRN 13-octubre-2015 FD 1 (BOE núm. 265, 05.11.2015), RDGRN 
10-abril-2017 [FD 2] (BOE núm. 99, 26.04.2017) i STS 15-gener-2019 Westlaw, RJ/2019/60).

6 Vid., per exemple, la RDGRN 28-juliol-2016 —FD 3— (BOE núm. 228, 21.09.2016).

7 En concret, vid., per exemple, l’art. 22.2 del Reglament (CE) núm. 593/2008 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les 
obligacions contractuals (Roma I), l’art. 25.2 del Reglament (CE) núm. 864/2007 del 
Parlament Europeu i del Consell, d’11 de juliol de 2007, relatiu a la llei aplicable a les 
obligacions extracontractuals (Roma II), o l’art. 16 del Reglament (UE) núm. 1259/2010, 
del Consell, de 20 de desembre de 2010, pel que s’estableix una cooperació reforçada 
en l’àmbit de la llei aplicable al divorci i a la separació judicial. Vid., també, l’art. 21 del 
Conveni de La Haya sobre llei aplicable a les successions per causa de mort de 1989.

8 Això mateix resultava de l’art. 28.2 de la Proposta de Reglament de successions de 2009 
[Brussel·les, 14.10.2009, COM (2009) 154 final] —en endavant Proposta 2009— («Un 
Estado miembro en el que las distintas unidades territoriales tengan sus propias normas 
jurídicas en materia de sucesiones no estará obligado a aplicar el presente Reglamento 
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a la decisió dels Estats la possibilitat d’estendre les mateixes regles als 
conflictes merament interns.9

1.2. L’art. 16.1 CCe: remissió estàtica o dinàmica?

I. Pressuposat això, quant al Dret espanyol, la qüestió que es planteja és 
si l’art. 16.1 CCe, quan remet a «las normas contenidas en el capítulo 
IV» [del Títol Preliminar del CCe] per a resoldre els «conflictes de lleis 
que puguin sorgir per la coexistència de diverses legislacions civils 
al territori espanyol», conté una remissió estàtica o bé dinàmica.10 Si 

a los conflictos de leyes que se refieran únicamente a dichas unidades territoriales»).

9 De fet, la competència comunitària no abasta, en principi, els conflictes merament 
interns; l’art. 81 TFUE (vid. atès 2 RS) es refereix a «asuntos civiles con repercusión 
transfronteriza». Sobre això, vid. Font Segura, A., «Incidència del Dret Internacional 
Privat de la UE en l’aplicació del Dret català», a La aplicación del Derecho civil catalán 
en el marco plurilegislativo español y europeo, Font Segura, A. (ed.), Barcelona: Atelier, 
Libros Jurídicos, 2011, pàg. 115, 116, 121-123 i 133; Quinzá Redondo, P., y Christandl, 
G., «Ordenamientos plurilegislativos en el Reglamento (UE) de Sucesiones con 
especial referencia al ordenamiento jurídico español», juliol 2013, InDret 3/2013, pàg. 
17; Font Segura, A., «La remisión intracomunitaria a sistemas plurilegislativos en 
el Reglamento 650/2012 en materia de sucesiones», a El nuevo marco de las sucesiones 
internacionales en la Unión Europea, Calvo Vidal, I. A. (coord.), Madrid: Consejo 
General del Notariado, 2014, pàg. 96-99 i 101-102; Galicia Aizpurua, G., «El Reglamento 
europeo de sucesiones y el carácter plurilegislativo del ordenamiento civil español», 
Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 3, agost 2015, pàg. 537; Álvarez González, S., 
«El Reglamento 650/2012, sobre sucesiones, y la remisión a un sistema plurilegislativo: 
algunos casos difíciles o, simplemente, llamativos», Revista de Derecho civil, vol. II, 
núm. 4, octubre-desembre 2015, pàg. 11-12; Sillero Crovetto, B., «Las sucesiones 
de extranjeros fellecidos en España a partir del Reglamento (UE) 650/2012», Revista 
Aranzadi de Derecho Patrimonial, núm. 36, 2015, pàg. 365; Zabalo Escudero, M. E., 
«Conflictos de leyes internos e internacionales: conexiones y divergencias», Millennium. 
DIPr,Tirant lo Blanch, 2016, pàg. 60-61. Sobre l’art. 38 RS, vid. Khairallah, G., «La 
détermination de la loi applicable à la succession», en Droit européen des successions 
internationales. Le règlement du 4 juillet 2012, Khairallah, G., i Revillard (Dir.), M., 
París: Defrénois, Lextenso éditions, 2013, pàg. 65; Bonomi a Bonomi, A., i Wautelet, 
P., Le droit européen des successions. Commentaire du Règlement nº 650/2012 du 4 juillet 
2012, Brussel·les: Éditions Bruylant, 2013, pàg. 562.

10 En general, sobre la qüestió de si la remissió que conté l’art. 16.1 CCe s’ha d’entendre 
estàtica o bé dinàmica, vid. Álvarez González, S., «Derecho interregional. Claves para 
una reforma», a Estudios de derecho interregional, Santiago de Compostela: Universidade 
de Santiago de Compostela, 2007, pàg. 102-104; Álvarez González, S., «Derecho 
internacional privado europeo, plurilegislación civil española y Derecho interregional», 
a Estudios de derecho interregional, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago 
de Compostela, 2007, pàg. 151-156; Zabalo Escudero, M. E., «El sistema español de 
derecho interregional», a Font Segura, A. (ed.), La aplicación del Derecho civil catalán en 
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s’entén això últim, amb relació als conflictes «interregionals» en matèria 
successòria, cal considerar que avui l’art. 16.1 CCe remet a les normes que 
han desplaçat l’aplicació de l’art. 9.1 i 8 CCe en l’àmbit dels «conflictes 
internacionals», és a dir, a les regles de determinació de la llei aplicable 
previstes al RS (art. 20 i seg. RS). En canvi, si es parteix del fet que l’art. 
16.1 CCe conté una remissió estàtica caldrà concloure que els «conflictes 
interregionals» en matèria successòria continuaran regint-se per les 
normes del Capítol IV del Títol preliminar del CCe —en concret, pels 
paràgrafs 1 i 8 de l’art. 9 CCe—.

II. En l’àmbit dels «conflictes interregionals» en matèria successòria, 
almenys de moment, la jurisprudència es decanta majoritàriament —si 
no de manera unànime— per la tesi de la remissió estàtica,11 i aplica l’art. 
9.8 CCe a través de la remissió que resulta de l’art. 16 CCe; aquesta és 

el marco plurilegislativo español y europeo, Barcelona: Atelier, Libros Jurídicos, 2011, pàg. 
27-29; Álvarez Torné, M., «El tratamiento de los sistemas legislativos no unificados 
en los textos internacionales y de la UE: el caso del Reglamento en materia sucesoria», 
a Parra, C. (Dir.), Nuevos Reglamentos comunitarios y su impacto en el Derecho catalán, 
J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2012, pàg. 313-314, 318-319 i 323; Zabalo Escudero, M. E., 
«El Derecho aplicable a las situaciones privadas internacionales en los ordenamientos 
plurales», a Forner Delaygua, J., González Beilfuss, C., i Viñas Farré, R., (coords.), 
Entre Bruselas y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho 
internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás, Barcelona: Marcial Pons, 2013, 
pàg. 900; Rodríguez Mateos, P., «La sucesión por causa de muerte en el Derecho de 
la Unión Europea», Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 27, 2014, pàg. 
5-6; Font Segura, A., «La remisión intracomunitaria…», op. loc. cit., 2014, pàg. 99-100; 
Galicia Aizpurua, G., «El Reglamento…», op. loc. cit., 2015, pàg. 536-537; Quinzá 
Redondo, P., comentari als articles 36 i 38 del Reglament (UE) 650/2012, a Sucesiones 
internacionales. Comentarios al Reglamento (UE) 650/2012, Iglesias Buigues, J. L., i 
Palao Moreno, G. (Dirs.), València: Tirant lo Blanch, 2015, pàg. 295-297 i 307.

11 En aquest sentit, la RDGRN 15-juny-2016 —FD 4— (BOE núm. 175, 21.07.2016) 
afirma que des que resulta aplicable el RS, l’art. 9.8 CCe ha quedat circumscrit a les 
successions mortis causa sense element internacional. En la mateixa línia, la RDGRN 
29-juliol-2015 —FD 6— (BOE núm. 234, 30.09.2015; Westlaw RJ\2015\4446), per exemple, 
tot i tractar del cas d’una successió oberta abans de 17 d’agost de 2015, avança que a 
partir d’aquesta data l’aplicació de l’art. 9.8 CCe es circumscriurà «a las herencias en 
que exista exclusivamente un conflicto interno», ja que «las herencias internacionales 
causadas el día 17 de agosto de 2014 y en adelante» passaran a regir-se pel RS. Tractant-
se de successions obertes després de 17 d’agost de 2015, parteixen de la remissió 
de l’art. 16.1 CCe a l’art. 9.8 CCe i de l’aplicació de la llei personal determinada pel 
veïnatge civil, per exemple: RDGRN 12-juny-2017 (BOE núm. 159, 5.7.2017; Westlaw, RJ 
\2017\3257), RDGRN 12-juliol-2017 (BOE núm. 178, 27.7.2017; Westlaw, RJ \2017\3789); 
en el mateix sentit, vid., per exemple, la SAP Àlava 360/2018, de 20 de juliol (Westlaw, 
JUR/2018/306945).



375

també l’opció seguida la majoria de la doctrina.12 De fet, des d’un punt de 
vista pràctic, l’opció de la remissió dinàmica planteja problemes, atès que 
suposaria haver de donar entrada en l’àmbit «interregional» a la professio 
iuris (la qual, s’hauria d’entendre referida a la llei personal determinada 
pel veïnatge civil que es té en el moment de fer l’elecció o en el moment 
de la mort?), a la regla general, en defecte d’elecció, de la residència 
habitual (en comptes de a la llei personal determinada pel veïnatge civil?), 
així com a la clàusula d’excepció a favor de la llei espanyola amb la que 
el causant mantingués vincles manifestament més estrets... Canvis 
d’aquesta entitat —que implicarien un canvi de paradigma respecte de 
les regles que han regit fins ara els «conflictes interregionals» en matèria 
successòria— requeririen un pronunciament explícit del legislador que 
té competència per a implementar-los. En definitiva, certament, aplicar 
als «conflictes interregionals» en matèria successòria les mateixes regles 
que als «conflictes internacionals» és una possibilitat que no ens resulta 
pas precisament estranya ni llunyana, que posa sobre la taula el propi 
RS (en el seu art. 38), i per la que el legislador estatal podria optar, tot 
recuperant, així, la identitat entre les regles per resoldre els conflictes 
«internacionals» i els «interregionals» de la que partien, essencialment, 
tant la redacció originària del CCe (art. 14  CCe 1889) com també la 
reforma del Títol preliminar CCe de 1974 (art. 16 CCe 1974) i que s’ha 
anat perdent;13 ara bé, això requeriria, en qualsevol cas, una ref lexió 

12 Vid., per exemple, Rodríguez Mateos, P., «La sucesión…», op. loc. cit., 2014, pàg. 5-6; 
Galicia Aizpurua, G., «El Reglamento…», op. loc. cit., 2015, pàg. 536-537; així, com, 
recentment, Requejo Isidro, M., Incidencia del Reglamento 650/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, de Sucesiones, Madrid: Fundación Coloquio 
Jurídico Europeo, 2018, pàg. 66 —segons aquesta autora l’aplicabilitat de l’art. 9.8 
CCe «se mantiene para los conflictos internos, a menos que España decida aplicar el 
Reglamento igualmente para estos casos, a lo que no está obligado a tenor del art. 38 
del mismo»—.

13 Tradicionalment el CCe partia d’aplicar als «conflictes interregionals» les mateixes 
regles que servien per resoldre els «conflictes internacionals». D’acord amb la Base 
2a de la Llei de Base d’11 de maig de 1888, l’art. 14 CCe 1889 establia: «Conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12, lo establecido en los artículos 9.º, 10 y 11, respecto a las 
personas, los actos y los bienes de los españoles en el extranjero, y de los extranjeros 
en España, es aplicable a las personas, actos y bienes de los españoles en territorios o 
provincias de diferente legislación civil». La reforma del Títol Preliminar del CCe de 
1974 (Decret 1836/1974, de 31 de maig) ja va donar a l’art. 16.1 CCe la redacció actual. En 
el text que precedeix l’articulat del Decret 1836/1974 s’afirmava: «El artículo dieciséis 
versa sobre los conflictos de leyes originables por la coexistencia en España de distintas 
legislaciones civiles. Técnicamente no es sino el replanteamiento a escala intranacional 
de los mismos problemas derivados de la concurrencia internacional de diversos 
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profunda, tant de conjunt com en relació amb cadascun dels criteris que 
s’acabessin adoptant, i una manifestació explícita del legislador estatal. 
D’altra banda, des de la perspectiva del «Dret interregional» tampoc 
es revela adequada la via de modificar articles del Capítol IV del Títol 
Preliminar CCe en clau transfronterera, incorporant remissions directes 
a normes internacionals, sense valorar les conseqüències que això té des 
de la perspectiva de la remissió als mateixos que preveu l’art. 16 CCe per 
a resoldre els «conflictes interregionals».14

1.3. La dualitat de sistemes conflictuals

I. Així doncs, si es parteix de la tesi que l’art. 16.1 CCe conté una 
remissió estàtica, cal concloure que els «conflictes merament interns» 
(«interregionals») en matèria successòria continuaran regint-se per la 
remissió que aquest precepte fa a las normes del Capítol IV del Títol 
preliminar del CCe —en concret, pels paràgrafs 1 i 8 de l’art. 9 CCe—.

II. Això implica que des de 17 d’agost de 2015, a l’Estat espanyol hi 
coexisteixen dos sistemes conflictuals, procedents, a més, de legisladors 
distints: el comunitari —que resulta del RS—, per a regular els «conflictes 
internacionals» en matèria successòria (successions amb repercussió 
transfronterera); i l’estatal (art. 16.1 i 9.1 i 8 CCe), per a regular els 
«conflictes interns» —«interregionals»—.15

ordenamientos. Por tanto, en gran medida las normas de derecho internacional privado 
son susceptibles de resolver también esta otra clase de conflictos…». La Base 7a.3 de la 
Llei 3/1973, de 17 de març, de Bases per a la modificació del Títol Preliminar del CCe 
partia del fet que: «Respetando el sistema vigente en materia de normas de conflicto, 
se aplicarán criterios análogos a los establecidos para el ámbito internacional, con las 
salvedades que su especial naturaleza impone y sin perjuicio de las especificaciones 
que algunas instituciones requieran». Al respecte, vid. Zabalo Escudero, M. E., 
«Conflictos de leyes internos…», op. loc. cit., 2016, pàg. 64-65.

14 Vid., en aquest sentit, per exemple, la nova redacció donada als paràgrafs 4, 6 i 7 de l’art. 
9 CCe per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència, o bé la modificació de l’art. 107.2 CCe per la Llei 15/2015, de 
2 de juliol —precepte al que també s’arriba en l’àmbit dels «conflictes interregionals» 
arran de la remissió que es desprèn de l’art. 16.1 CCe vers l’art. 9.2.II CCe—.

15 Quant a la Proposta 2009, vid. Font Segura, A., «Incidència…», op. loc. cit., 2011, pàg. 
114, 115, 117, 120 i 124. Pel que fa al RS, vid. Álvarez Torné, M., «El tratamiento...», 
op. loc. cit., 2012, pàg. 317-318; Álvarez González, S., «La ley aplicable a la sucesión 
por causa de muerte en el Reglamento 650/2012: algunos temas seleccionados», a El 
nuevo marco de las sucesiones internacionales en la Unión Europea, Calvo Vidal, I. A. 
(coord.), Madrid: Consejo General del Notariado, 2014, pàg. 49; Calatayud Sierra, 
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En aquest sentit, convé tenir present que, tot i que cada sistema 
tingui un objecte diferent («conf lictes internacionals» o merament 
«interregionals»), la línia entre un i altre tipus de conflicte pot resultar molt 
prima…, ja que la simple aparició d’un element —que pot considerar-se 
menor, però que resulti «rellevant»— connectat amb un ordenament no 
espanyol («element d’estrangeria» o «d’internacionalitat») convertirà un 
supòsit merament intern en un supòsit internacional i, per tant, subjecte 
a les regles del RS.

I les diferències entre ambdós sistemes («internacional» i 
«interregional») són importants.16 Així, per exemple: possibilitat d’elecció, 
ni que sigui limitada, de la llei aplicable a la successió, en els «conflictes 
internacionals», i impossibilitat en els «interregionals»; única connexió 
veïnatge civil en els «interregionals», i connexió general, en defecte 
d’elecció, «residència habitual» en els «internacionals»; clàusula d’excepció 
(o d’escapament) a favor de la llei amb la que el causant presenti vincles 
manifestament més estrets en els «conflictes internacionals» (previsió 
que no té equivalent en els «conflictes interregionals»); fins i tot l’àmbit 
d’aplicació de la llei successòria és diferent...17

A., «Dos sistemas de solución de conflictos: sus diferencias y su encaje», a El nuevo 
marco de las sucesiones internacionales en la Unión Europea, Calvo Vidal, I. A. (coord.), 
Madrid: Consejo General del Notariado, 2014, pàg. 124-125; Magallón Elósegui, N., «El 
Reglamento de sucesiones y los sistemas plurilegislativos: el caso español» [disponible 
a: http://www.forulege.com/dokumentuak/Comunicacion_Nerea_Magallon_Elosegui.
pdf (data de la consulta: 03.09.2018)].

16 Sobre aquestes diferències, vid., per exemple, Calatayud Sierra, A., «Dos sistemas…», 
op. loc. cit.,  2014, pàg. 125-137.

17 Destaca, per exemple, en aquest sentit, el fet que, quant als «conflictes interregionals», 
el darrer incís de l’art. 9.8 CCe continua desviant els drets que per ministeri de la llei 
s’atribueixen al cònjuge sobrevivent cap a la llei que regeix els efectes del matrimoni, 
mentre que, en canvi, quant a les successions transfrontereres, l’art. 23.2 RS situa 
expressament en l’àmbit de la llei successòria «los derechos del cónyuge o la pareja 
supérstites». Sobre això, vid. STS 16-març-2016 (Westlaw, RJ\2016\844), referida a un 
supòsit «interregional». Vid., també, la STS 24-abril-2014 (Westlaw, RJ\2014\2795) 
i la RDGRN 29-juliol-2015 (BOE núm. 234, 30.09.2015; Westlaw RJ\2015\4446), les 
quals, tot i referir-se a successions transfrontereres, apliquen l’art. 9.8 CCe pel fet 
que la mort del causant havia tingut lloc abans de 17 d’agost de 2015. Sobre aquest 
tema, vid. Ginebra Molins, M. E., «Los derechos sucesorios que corresponden a la 
viuda: Derecho internacional privado e interregional», El reto del envejecimiento de la 
mujer. Propuestas jurídicas de futuro, A. Cañizares Laso (Dir.), L. López de la Cruz 
i P. Saborido Sánchez (Coord.), Valencia: Tirant Lo Blanch, 2018, pàg. 105-116.

http://www.forulege.com/dokumentuak/Comunicacion_Nerea_Magallon_Elosegui.pdf
http://www.forulege.com/dokumentuak/Comunicacion_Nerea_Magallon_Elosegui.pdf
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III. Aquesta dualitat de sistemes ens podria portar a pensar que el RS 
no incideix en l’àmbit d’aplicabilitat del Dret català de successions, però 
això no és cert.

2. La llei aplicable a les successions amb 
repercussió transfronterera

Per tal de veure quines són les repercussions de l’aplicació del RS en 
l’aplicabilitat del Dret català de successions ens hem de situar en l’àmbit 
dels «conf lictes internacionals», de les successions amb repercussió 
transfronterera, a les quals resulta aplicable, des de 17 d’agost de 2015, el RS.

2.1. Criteris que determinen la llei aplicable

Partint del principi d’unitat de la successió, segons el RS, la llei aplicable 
a la successió és, simplificadament:18

• La llei de l’Estat de la nacionalitat del causant, si aquest ha utilitzat la 
possibilitat d’elecció —professio iuris— que permet el RS (art. 22),19 en 
el benentès que pot elegir la llei de la nacionalitat que tingui o bé en 

18 En extens, vid. Ginebra Molins, M. E., «El Reglamento (UE) 650/2012 y la 
determinación de la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte», Cuestiones 
de derecho sucesorio catalán. Principios, legítima y pactos sucesorios, Barcelona: Marcial 
Pons, 2015, pàg. 150-165; Ginebra Molins, M. E., «Sucesiones transfronterizas y 
Estados plurilegislativos. La «ley española» aplicable a la sucesión y a la validez formal 
de las disposiciones mortis causa», El Reglamento (UE) 650/2012: su impacto en las 
sucesiones transfronterizas, Barcelona: Marcial Pons, 2016, pàg. 237-262 —especialment 
pàg. 243-245—.

19 Seguint Fontanellas Morell, en l’àmbit conflictual successori, la professio iuris es 
pot definir  com aquella facultat conferida al causant per tal que, en una determinada 
disposició per causa de mort, designi, dins de certs límits, la llei que ha de regir, en 
tot o en part, la seva successió (Fontanellas Morell, J. M., «Libertad de testar y 
libertad de elegir la ley aplicable a la sucesión», Cuadernos de Derecho transnacional, 
octubre 2018, vol. 10, núm. 2, pàg. 381, § 7).
Quant a la primacia de la professio iuris per a determinar la llei aplicable a la successió, 
el RS segueix el rastre del Conveni de La Haya sobre llei aplicable a las successions 
per causa de mort de 1989 (vid. art. 5 d’aquest Conveni). Vid. Borrás Rodríguez, A., 
«La Convention de La Haye de 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de 
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el moment de realitzar l’elecció o bé en el moment de la mort20 (vid. 
atesos 27, 38, 39, 40 i 41 RS). Si una persona té diverses nacionalitats, 
pot elegir la llei de qualsevol dels Estats dels que sigui nacional (art. 
22.1.II RS).21 L’elecció de la llei de aplicable en aquests termes impedeix 
que el canvi de residència habitual del causant pugui afectar-la i, en 
principi,22 afavoreix la seguretat jurídica i la planificació successòria.

• Si no s’ha fet elecció, el RS fixa com a «regla general» la llei de l’Estat en 
el que el causant tingués la seva residència habitual en el moment de la 
mort (art. 21.1 RS).23 El RS no defineix, però, què s’entén per residència 
habitual; es limita a fixar, en els atesos 23 i 24, algunes dades que 
suposadament poden servir per a identificar-la. En qualsevol cas, cal 
tendir a un concepte autònom de «residència habitual» a efectes del RS.

• La «regla general» de la residència habitual es troba exceptuada per la 
«clàusula d’excepció» o «clàusula d’escapament» a favor de la llei de 
l’Estat amb el que el causant mantingués, en el moment de la mort, un 
vincle «manifestament més estret» (art. 21.2 i atesos 24 i 25 RS).

Aquesta clàusula d’excepció opera únicament respecte de la connexió 
objectiva «residència habitual»; no entrarà mai en joc en aquells casos 
en què el causant hagi fet ús de la possibilitat d’elecció que preveu 
l’art. 22 RS.

A més, l’aplicació de la llei més estretament vinculada és excepcional 
(art. 21.2 RS: «Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas 
las circunstancias del caso…» —vid., també, atès 25 RS—). Tal com 
destaca l’atès 25 RS: «la vinculación manifiestamente más estrecha 

mort et l’Espagne»,  E Pluribus Unum. Liber Amicorum Georges A.L. Droz, Borrás, 
A., Bucher, A., Struycken, A. V. M., i Verwilghen, M. (Eds.), La Haya: Martinus 
Nijhoff Publishers, 1996, pàg. 16; Álvarez Torné, M., «El tratamiento...», op. loc. cit., 
2012, pàg. 308.

20 La Proposta 2009 no concretava la referència temporal de la nacionalitat elegida; segons 
l’art. 17.1 Proposta 2009: «Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya 
nacionalidad posee para que rija la totalidad de la sucesión». L’atès 18 de la Proposta 
2009 establia: «El presente Reglamento debe propiciar que los ciudadanos puedan 
organizar por anticipado su sucesión, permitiéndoles elegir la ley aplicable. Esta 
posibilidad debería delimitarse estrictamente para respetar las expectativas legítimas 
de herederos y legatarios.»

21 La Proposta 2009 no contemplava el cas de les persones amb més d’una nacionalitat.

22 Certament, proporciona més seguretat jurídica l’elecció de la llei de l’Estat del que 
s’és nacional en el moment de fer l’elecció que no pas la de la nacionalitat que es 
tindrà en el moment de la mort. Sobre això, vid. Ginebra Molins, M. E., «Sucesiones 
transfronterizas…», op. loc. cit., 2016, pàg. 248; Fontanellas Morell, J. M., «Libertad 
de testar…», op. loc. cit., 2018, pàg. 398, § 22.

23 Vid. RDGRN 5-octubre-2018 —FD 7 i 8— [§ 1] (BOE núm. 256, 23.10.2018).
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no debe emplearse como nexo subsidiario cuando la determinación de 
la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento 
resulte compleja».

Tots aquests criteris remeten a la «llei de l’Estat» (de la nacionalitat 
/ de la residència habitual / amb el que el causant mantingués un vincle 
manifestament més estret). La qüestió que es planteja és, llavors, quina 
«llei espanyola» cal aplicar quan qualsevol d’aquests criteris menin a la 
«llei espanyola / de l’Estat espanyol»; quan hem d’entendre, per exemple, 
que la «llei espanyola» aplicable és la catalana...

2.2. Llei aplicable a la successió i Estats plurilegislatius de 
base territorial: la «llei espanyola»

I. En el cas de que la llei designada pel RS sigui la d’un Estat —com 
l’espanyol— que comprèn diverses unitats territorials amb les seves 
pròpies normes jurídiques en matèria successòria, «les normes internes 
sobre conf licte de lleis d’aquell Estat» determinaran la llei de quina 
unitat territorial regirà la successió (art. 36.1 RS). El RS parteix, així, 
d’una regla de remissió indirecta, que es completa, però, amb criteris 
subsidiaris —de remissió directa— per al cas que «no existeixin» normes 
internes sobre conflictes de lleis en aquell Estat (art. 36.2 RS: «A falta 
de tales normas internas sobre conflictos de leyes…»). Aquestes regles 
subsidiàries distingeixen en funció del punt de connexió que hagi portat 
a la «llei espanyola» (vid. art. 36.2 RS).24

24 L’art. 36 RS estableix: «Estados con más de un sistema jurídico - conflictos territoriales 
de leyes

1. En el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un Estado 
que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en 
materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado 
determinarán la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán 
la sucesión.

2. A falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes:
a) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, 

a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la 
residencia habitual del causante, como una referencia a la ley de la unidad territorial 
en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento;

b) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, 
a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la 
nacionalidad del causante, como una referencia a la ley de la unidad territorial con 
la que el causante hubiera tenido una vinculación más estrecha;
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II. El RS podria haver optat per un criteri diferent. De fet, altres 
Reglaments europeus opten per establir regles de remissió directa,25 
com també ho feia la Proposta de Reglament de successions de 2009 
(art. 28.1).26 En aquest punt, la diferència entre la Proposta 2009 i el text 
definitivament aprovat del RS, l’any 2012, és, per tant, significativa.

III. Una evolució similar han experimentat les regles de remissió previstes 
als Reglaments Europeus sobre règim econòmic matrimonial (en endavant 
RREM)27 i sobre efectes patrimonials de les unions registrades (en 
endavant RUR).28 Mentre que les Propostes de 201129 partien bàsicament 

c) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras disposiciones 
relativas a otros elementos que sean factores de vinculación, como una referencia a 
la ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, toda referencia a la ley del Estado a que hace 
referencia el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley pertinente con 
arreglo al artículo 27 y a falta de normas sobre conflicto de leyes en ese Estado, como 
una referencia a la ley de la unidad territorial con la que el testador o las personas cuya 
sucesión sea objeto de un pacto sucesorio hubieran tenido una vinculación más estrecha.»

25 Vid., per exemple, l’art. 22.1 Reglament Roma I (Reglament [CE] núm. 593/2008 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les 
obligacions contractuals [Roma I]), i l’art. 25.1 Reglament Roma II (Reglament [CE] 
núm. 864/2007 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de juliol de 2007, relatiu a 
la llei aplicable a les obligacions extracontractuals [«Roma II»]).

26 L’art. 28.1 Proposta 2009 es limitava a establir una regla de remissió directa. Segons 
l’art. 28.1 Proposta 2009: «En el caso de que un Estado comprenda varias unidades 
territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesión por causa de 
muerte, cada unidad territorial se considerará un Estado a efectos de la determinación 
de la ley aplicable en virtud del presente Reglamento».

27 Reglament (UE) 2016/1103, del Consell, de 24 de juny de 2016, pel que s’estableix una 
cooperació reforçada en l’àmbit de la competència, la llei aplicable, el reconeixement 
i l’execució de resolucions en matèria de règims econòmics matrimonials (DOUE L 
183, 8.7.2016; correccions d’errades: DOUE L 113, 29.4.2017; DOUE L 167, 4.7.2018).

28 Reglament (UE) 2016/1104, del Consell, de 24 de juny de 2016, pel que s’estableix una 
cooperació reforçada en l’àmbit de la competència, la llei aplicable, el reconeixement 
i l’execució de resolucions en matèria d’efectes patrimonials de les unions registrades 
(DOUE L 183, 8.7.2016; correccions d’errades: DOUE L 113, 29.4.2017).

29 Vid. art. 25.a i b Proposta de Reglament relatiu a la competència, la llei aplicable, el 
reconeixement i l’execució de resolucions en matèria de règims econòmics matrimonials 
[Brussel·les, 16.3.2011, COM(2011) 126 final (text disponible a: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0126&rid=1)]; i art. 20.a i b 
Proposta de Reglament relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement i 
l’execució de resolucions en matèria d’efectes patrimonials de les unions registrades 
[Brussel·les, 16.3.2011, COM(2011) 127 final (text disponible a: http://eur-lex.europa.
eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0127&rid=1)].

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0126&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0126&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0127&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0127&rid=1
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de regles de remissió directa, combinats amb regles de remissió indirecta 
únicament per a la connexió «nacionalitat» —respecte de la qual, a més, 
es preveien criteris subsidiaris— (vid. art.  25 Proposta 2011 RREM i art. 
20 Proposta 2011 RUR),30 els textos definitivament aprovats es decanten, 
en general, per regles de remissió indirecta amb criteris subsidiaris —
de remissió directa— per al cas de «manca de normes internes sobre 
conflictes de lleis» (vid. art. 33 RREM i 33 RUR).31

30 L’art. 25 Proposta RREM 2011 i l’art. 20 Proposta RUR 2011 establien, així, un sistema 
«mixt». Vid. Quinzá Redondo, J. P., Régimen económico matrimonial. Aspextos 
sustantivos y conf lictuales, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, pàg. 384.

 Art. 25 Proposta RREM 2011: «Estados con dos o más ordenamientos jurídicos - 
conf lictos de leyes territoriales.- Cuando un Estado comprenda varias unidades 
territoriales y cada una de ellas disponga de su propio ordenamiento jurídico o de un 
conjunto de normas propias sobre las materias reguladas por el presente Reglamento:

a) toda referencia a la ley de dicho Estado se interpretará, a efectos de determinar la 
ley aplicable en virtud del presente Reglamento, como la ley vigente en la unidad 
territorial de que se trate;

b) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se interpretará como la 
residencia habitual en una unidad territorial;

c) toda referencia a la nacionalidad se referirá a la unidad territorial determinada por 
la ley de dicho Estado o, en ausencia de normas aplicables, a la unidad territorial 
elegida por las partes o, en ausencia de elección, a la unidad territorial con la que 
el cónyuge o los cónyuges tenga o tengan vínculos más estrechos.»

 Art. 20 Proposta RUR 2011: «Estados con dos o más ordenamientos jurídicos - Conflictos 
de leyes territoriales.- Cuando un Estado comprenda varias unidades territoriales y 
cada una de ellas disponga de su propio ordenamiento jurídico o de un conjunto de 
normas propias sobre las materias reguladas por el presente Reglamento:

a) toda referencia a la ley de dicho Estado se interpretará, a efectos de determinar la 
ley aplicable en virtud del presente Reglamento, como la ley vigente en la unidad 
territorial de que se trate;

b) toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se interpretará como la 
residencia habitual en una unidad territorial;

c) toda referencia a la nacionalidad se referirá a la unidad territorial determinada por 
la ley de dicho Estado o, en ausencia de normas aplicables, a la unidad territorial 
elegida por las partes o, en ausencia de elección, a la unidad territorial con la que 
uno o los dos miembros de la unión registrada tengan vínculos más estrechos.»

31 Segons l’art. 33 RREM: «Estados con diversos regímenes jurídicos - Conf lictos 
territoriales de leyes.- 1. En el caso de que la ley determinada por el presente Reglamento 
sea la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias 
normas jurídicas en materia de régimen económico matrimonial, las normas internas 
en materia de conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial 
pertinente cuyas normas jurídicas serán de aplicación.

2. En defecto de tales normas internas en materia de conflicto de leyes:
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2.3. Successió amb repercussió transfronterera i aplicació 
del Dret català

Quant a l’aplicació del Dret català a les successions transfrontereres, 
em proposo tractar dues qüestions: d’una banda si la professio iuris que 
regula el RS (art. 22 i 83.2 RS) permet elegir la «llei catalana», així com 
en quins casos cal considerar-la elegida d’acord amb l’art. 83.4 RS; i, d’altra 
banda, en quins supòsits, no existint elecció de la llei aplicable, resultarà 
aplicable el Dret català.

a) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos 
de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia 
habitual de los cónyuges, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la 
que los cónyuges tengan su residencia habitual;

b) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la 
nacionalidad de los cónyuges, como una referencia a la ley de la unidad territorial 
con la que los cónyuges tengan una conexión más estrecha;

c) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras disposiciones 
relativas a otros elementos que sean puntos de conexión, como una referencia a la 
ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente.»

L’art. 33 RUR estableix: «Estados con diversos regímenes jurídicos - Conf lictos 
territoriales de leyes.- 1. En el caso de que la ley determinada por el presente Reglamento 
sea la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas 
jurídicas en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas, las normas 
internas en materia de conf licto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad 
territorial pertinente cuyas normas jurídicas serán de aplicación.

2.  En defecto de tales normas internas en materia de conflicto de leyes:
a) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 

efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la 
residencia habitual de los miembros de la unión registrada, como una referencia a 
la ley de la unidad territorial en la que los miembros de la unión registrada tengan 
su residencia habitual;

b) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la 
nacionalidad de los miembros de la unión registrada, como una referencia a la ley 
de la unidad territorial con la que los miembros de la unión registrada tengan una 
conexión más estrecha;

c) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a 
efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras disposiciones 
relativas a otros elementos que sean puntos de conexión, como una referencia a la 
ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento pertinente.»
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2.3.1. L’elecció de la «llei catalana»

Quant a la possibilitat d’elecció de la llei aplicable, convé analitzar, no 
només el règim que estableix el RS a partir de 17 d’agost de 2015 (vid. 
art. 22 RS), sinó també la possibilitat que, a l’empara de l’art. 83.2 RS, 
pugui resultar eficaç una elecció feta abans d’aquesta data. Ambdós casos 
pressuposen que quedi reflectida d’alguna manera la voluntat d’elecció o 
almenys de que s’apliqui una determinada llei, cosa que no requereix, en 
canvi, la regla prevista en l’art. 83.4 RS, a la que em referiré més endavant.

A) La professio iuris: els art. 22 i 83.2 RS. L’elecció expressa o bé 
implícita de la «llei catalana»

a) L’elecció es pot haver fet des del 17 d’agost de 2015 o abans d’aquesta 
data

(a) Elecció feta després de 17 d’agost de 2015: l’art. 22 RS

I. D’acord amb l’art. 22 RS, a partir de 17 d’agost de 2015 qualsevol persona 
pot designar com a aplicable a la seva successió la llei de l’Estat del qual 
és nacional en el moment de fer l’elecció o en el moment de la mort (vid. 
atesos 27, 38, 39, 40 i 41 RS). El RS admet, per tant, elegir la llei aplicable 
(professio iuris), però de manera molt limitada —únicament a favor de la 
llei de la nacionalitat que es té (o d’una de les nacionalitats que es tenen) 
en elegir o en morir— (vegeu atès 38 RS); no permet elegir, en canvi, la 
llei de la residència habitual.

II. L’elecció l’ha de fer el causant32 en una «disposició mortis causa» 
—expressió que, d’acord amb l’art. 3.1.d RS, inclou tant el testament 
com el pacte successori— (art. 22.2 RS i atès 39). No pot fer l’elecció 
qui pacta la successió amb el causant (art. 3.1.b i 25.3, al final, RS; vid., 
quant al Dret català, els art. 431-1.1 i 431-2 del Codi civil de Catalunya [en 
endavant CCCat]).33

32 Quant a qui pot fer l’elecció, l’art. 22.1 RS s’hi refereix com a «qualsevol persona»; 
l’art. 83.2 i 4 RS al·ludeix al «causant»; i l’art. 25.3 RS a «la persona de la successió de 
la qual es tracta».

33 Conceptualment, en el Dret català els pactes successoris són negocis entre vius, i no 
mortis causa. Ara bé, «en pacte» es poden formalitzar tant la institució contractual 
d’hereu —heretament— com atribucions particulars (vid. art. 431-1.1, 431-3.1, 431-5.1, 
431-8.2 i 3, 431-18 i 431-29 CCCat), i els títols successoris d’hereu i d’atribució particular 



385

III. D’acord amb l’art. 22 RS («La elección deberá hacerse expresamente 
en forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términos 
de una disposición de ese tipo»), s’admet tant l’elecció expressa, com la 
implícita o deduïda (anomenada a vegades «tàcita» o «concloent» per la 
doctrina).34 La qüestió que es planteja és quan cal entendre que existeix 
elecció implícita o deduïda.35

Segons l’atès 39 RS: «Puede considerarse que la elección de la ley 
resulta de una disposición mortis causa en caso de que, por ejemplo, el 
causante haya hecho referencia en ella a determinadas disposiciones 
específicas de la ley del Estado de su nacionalidad o haya mencionado 
explícitamente de otro modo esa ley». En aquest atès l’elecció implícita 
es vincula a la referència o menció explícita en la disposició mortis causa, 
ja sigui genèricament a «una llei», o bé a determinades disposicions 
específiques, sense que hi hagi una elecció expressa de la llei aplicable.

Encara que l’art. 22 RS no exigeix que l’elecció implícita resulti 
de manera «inequívoca» (tal i com exigeixen expressament, en canvi, 
altres Reglaments europeus),36 cal que l’«elecció de la llei aplicable» —ja 
sigui com a autèntica voluntat d’elecció o almenys de que s’apliqui una 
determinada llei— resulti de manera clara de la disposició mortis causa; 
s’ha de deduir dels termes emprats («...habrá de resultar de los términos 

són per causa de mort; la institució d’hereu està «formalitzada en pacte» com podria 
estar-ho «en testament». A més, els negocis successoris d’institució d’hereu o d’atribució 
particular formalitzats a través de pactes successoris continuen essent negocis de 
disposició de béns propis i, per tant, unilaterals.

34 La Proposta 2009 (art. 17) no es referia expressament a la possibilitat d’elecció implícita 
o deduïda.

35 Sobre això, vid. Fontanellas Morell, J. M., «Libertad de testar…», op. loc. cit., 2018, 
pàg. 400-403, § 26.

36 El fet que el RS no utilitzi l’adverbi «inequívocament» s’ha llegit a vegades com una 
voluntat de ser més f lexible quant a l’elecció implícita de la llei successòria. Segons 
l’art. 3.1 del Reglament Roma I (Reglament [CE] núm. 593/2008 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les obligacions 
contractuals [«Roma I»]): «El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta 
elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los 
términos del contrato o de las circunstancias del caso...». L’art. 14.1, al final, Reglament 
Roma II (Reglament [CE] núm. 864/2007 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 
de juliol de 2007, relatiu a la llei aplicable a les obligacions extracontractuals [«Roma 
II»]) estableix: «La elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera 
inequívoca de las circunstancias del caso y no perjudicará los derechos de terceros».
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de una disposición de ese tipo» —art. 22.2 RS—);37 no n’hi hauria prou 
amb elements extrínsecs, si bé aquests poden ser tinguts en compte a 
l’hora d’interpretar l’autèntica voluntat del causant.38

Així, al marge d’allò previst a l’art. 83.4 RS —al que després em 
referiré—,39 el sol fet d’atorgar una disposició mortis causa conforme a 
la llei nacional/personal del causant no hauria de permetre, per si sol, 
arribar a la conclusió que hi ha hagut una elecció implícita o deduïda 
d’acord amb l’art. 22 RS.40 En aquest sentit, la doctrina discuteix si cal 
consciència d’elegir,41 qüestió a la qual l’atès 40 RS sembla donar resposta 
afirmativa («...Debe corresponder... a la ley elegida determinar la validez 
material del acto de la elección, es decir, si cabe considerar que la persona 
que llevó a cabo la elección comprendió lo que estaba haciendo y consintió en 
ello...»).42 Cal que quedi ref lectida d’alguna manera la voluntat d’elecció 
o si més no la voluntat de que s’apliqui una determinada llei.43 Tot plegat 
mena, en definitiva, a la interpretació de la voluntat del causant.

37 Segons la RDGRN 10-abril-2017 —FD 4— (BOE núm. 99, 26.04.2017), la professio iuris 
ha de ser «expresa o indubitada en sus términos».

38 Vid. Fontanellas Morell, J. M., «Libertad de testar…», op. loc. cit., 2018, pàg. 402-
403, § 26. Cfr., en canvi, Requejo Isidro, M., «El tiempo en el Reglamento 650/2012. 
Ilustraciones de la práctica española», Revista Española de Derecho Internacional, 
Vol. 70/2, juliol-desembre 2018, pàg. 132-133, § 11; Requejo Isidro, M., Incidencia del 
Reglamento 650/2012…, op. cit., 2018, pàg. 82.

39 Vid. epígraf 2.3.1, B.

40 Vid. Bonomi a Bonomi, A., i Wautelet, P., Le droit européen..., op. cit., 2013, pàg. 323, 
§ 59.

41 Al respecte, vid. Bonomi a Bonomi, A., i Wautelet, P., Le droit européen…, op. cit., 
2013, pàg. 324-325, §§ 62-63.

42 Vid. Requejo Isidro, M., «El tiempo en el Reglamento 650/2012...», op. loc. cit., 2018, 
pàg. 133, § 12; Requejo Isidro, M., Incidencia del Reglamento 650/2012…, op. cit., 2018, 
pàg. 85-86. Segons l’atès 40 RS: «La elección de la ley realizada en virtud del presente 
Reglamento debe ser válida aun cuando la ley elegida no prevea la elección de la ley 
en materia de sucesiones. Debe corresponder, no obstante, a la ley elegida determinar 
la validez material del acto de la elección, es decir, si cabe considerar que la persona que 
llevó a cabo la elección comprendió lo que estaba haciendo y consintió en ello. Esto mismo 
debe aplicarse al acto de modificar o revocar la elección de la ley.»

43 En el propi art. 22 RS la rúbrica i els paràgrafs 1.II, 2, 3 i 4 utilitzen el verb «elegir», 
mentre que, en canvi, el paràgraf 1.I, al principi, parla de «designar». Segons Bonomi, 
«la conscience de choisir entre plusieurs lois ne doit pas être exigée; la volonté réelle 
et prouvée du disposant de soumettre sa succession à son droit national suffit pour 
admettre l’existence d’un choix, même si elle n’est pas accompagnée de la conscience 
de l’existence d’un conf lit de lois» (Bonomi a Bonomi, A., i Wautelet, P., Le droit 
européen…, op. cit., 2013, pàg. 325, § 62). Vid., també, Requejo Isidro, M., «El tiempo 
en el Reglamento 650/2012...», op. loc. cit., 2018, pàg. 133-134, § 12.
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(b) Elecció feta abans de 17 d’agost de 2015: l’art. 83.2 RS

I. Entre les mal anomenades «Disposicions transitòries»,44 l’art. 83.2 RS 
admet que l’elecció s’hagi pogut fer «abans de 17 d’agost de 2015» —fins 
i tot abans de l’entrada en vigor del RS, que va tenir lloc als vint dies de 
la publicació al DOUE (art. 84.I RS)—.45 Aquesta elecció serà vàlida: si 
compleix les condicions establertes al Cap. III RS —admetent-se, per 
tant, tant l’elecció expressa com la implícita o deduïda (art. 22 RS)—; o 
bé si compleix les condicions de validesa previstes a les normes de Dret 
internacional privat vigents, en el moment en què es va fer l’elecció, 
a l’Estat en el que el causant tingués la seva residència habitual o en 
qualsevol dels Estats dels quals fos nacional.46

II. Aquesta regla implica reconèixer eficàcia a l’elecció/designació —sia 
expressa, sia implícita o deduïda— de la «llei espanyola» —o de la «llei 
catalana»47— feta abans de 17 d’agost de 2015, si el causant mor a partir 
d’aquesta data.48

44 Malgrat la rúbrica del precepte, l’art. 83 RS no conté normes «de Dret transitori», ja 
que no prorroguen l’aplicabilitat d’una norma derogada; es tracta més aviat de normes 
de «retroactivitat», en la mesura que estenen l’aplicabilitat del RS a situacions creades 
abans que estigués vigent i fos aplicable.

45 Vid. Requejo Isidro, M., «El tiempo en el Reglamento 650/2012...», op. loc. cit., 2018, 
pàg. 136-138 i 140, §§ 20, 21, 22 i 28; Requejo Isidro, M., Incidencia del Reglamento 
650/2012…, op. cit., 2018, pàg. 100-102 i 109-110. Vid., també, RDGRN 14-febrer-2019 
(BOE núm. 61, 12.03.2019).

46 Vid. RDGRN 2-març-2018 —FD 3-8— (BOE núm. 69, 20.03.2018).
 L’art. 50.2 Proposta 2009 es limitava a establir: «Cuando el difunto hubiera designado, 

antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, la ley aplicable a su sucesión, 
esta designación se dará por válida siempre que cumpla las condiciones contempladas 
en el artículo 17». Com a precedent, vid. l’art. 22.2 Conveni de La Haya sobre Llei 
Aplicable a les Successions per causa de Mort de 1989 («Cuando el difunto hubiera 
designado la ley aplicable a su sucesión en cualquier momento anterior a la entrada 
en vigor del Convenio en dicho Estado, la citada designación se considerará válida en 
el mismo si cumple los requisitos previstos en el artículo 5»).

47 Vegeu l’epígraf següent.

48 Vid. RDGRN 13-agost-2014 —FD 3— (BOE núm. 242, 06.10.2014), RDGRN 15-juny-
2016 —FD 3-8—  (BOE núm. 175, 21.07.2016), RDGRN 2-març-2018 —FD 2 i 3— (BOE 
núm. 69, 20.03.2018), STS 15-gener-2019 (Westlaw, RJ/2019/60) i RDGRN 14-febrer-2019 
(BOE núm. 61, 12.03.2019).
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b) És possible elegir directament la llei catalana?

I. D’acord amb l’art. 22 RS, l’espanyol amb veïnatge civil català pot elegir 
la «llei espanyola» («Cualquier persona podrá designar la ley del Estado 
cuya nacionalidad posea...»). En aquest cas, caldrà recórrer a la regla de 
remissió indirecta de l’art. 36.1 RS, que, a través de l’art. 16.1 CCe, ens 
menarà a la «llei catalana» —corresponent al veïnatge civil—.49 En 
aquest sentit, cal entendre que l’elecció a favor de la llei de la nacionalitat 
—espanyola— porta implícita la de la llei espanyola a la que està subjecte 
la persona, a través del veïnatge civil (art. 14 i 16.1 CCe), en el moment de 
l’elecció o de la mort —en funció de quin hagi estat el moment pres com 
a referència quant a la nacionalitat a l’hora de fer l’elecció—;50 convé 
considerar que la remissió indirecta de l’art. 36.1 RS ens mena en aquest 
cas a l’art. 16.1.1a CCe (segons el qual en els anomenats «conf lictes 
interregionals» és llei personal la determinada pel veïnatge civil); si 
féssim un pas més, vers l’art. 9.8 CCe, la descoordinació de soluciones 
es faria evident, atès que aquest precepte declara aplicable en tot cas la 
llei nacional/personal del causant en el moment de la mort.51

49 En aquest sentit, segons Font Segura, en la traducció de l’obra de Bonomi i Wautelet, 
l’elecció de la llei espanyola per part d’un nacional espanyol implica, per aplicació 
de l’art. 16.1 CCe, la del veïnatge civil que es posseeix (Font Segura, A., traducció 
i adaptació de l’obra Bonomi, A, i Wautelet, P., El Derecho europeo de sucesiones, 
Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters. Aranzadi, 2015, pàg. 261, § 18). També 
per a Espiñeira Soto, «cuando un español residente en el extranjero opta por la Ley 
de su nacionalidad opta por la Ley de su vecindad civil» (Espiñeira Soto, I., «La ley 
rectora de la admisibilidad y validez de las disposiciones mortis causa. incidencia 
de la professio iuris» (text disponible a: https://www.notariosyregistradores.com/
LEYESEXTRANJERAS/ARTICULOS/2012-validez-disposiciones-mortis-causa.htm 
[data de la consulta: 3.09.2018]).

50 Així, si la persona elegeix la llei de la nacionalitat —espanyola— que té en el moment 
de fer l’elecció, tenint llavors veïnatge civil català, encara que mori sent navarrès, la 
seva successió es regirà pel Dret català. De la mateixa manera, si la persona elegeix 
la llei de la nacionalitat espanyola que té en el moment de fer l’elecció, tenint llavors 
veïnatge civil català, encara que mori sense tenir aquella nacionalitat, la seva successió 
es regirà pel Dret català. I si elegeix la llei espanyola que compta tenir en el moment 
de la mort i mor amb veïnatge civil català, la llei successòria serà la catalana.

51 Imaginem, per exemple, que la persona elegeix la llei de la nacionalitat —espanyola— que 
té en el moment de realitzar l’elecció, tenint llavors un determinat veïnatge civil, però 
que mor tenint un altre veïnatge civil o, fins i tot, sense tenir la nacionalitat espanyola… 
En el primer cas, si mor amb un altre veïnatge civil, i a través de la regla de remissió 
indirecta de l’art. 36.1 RS acudíssim als art. 16.1 i 9.8 CCe hauríem de concloure que 
resulta aplicable la llei del veïnatge civil del causant en el moment de la mort, encara 
que en el moment d’elegir la llei espanyola tingués un altre veïnatge civil...; no està 
clar que aquesta sigui la solució més adequada, ni tampoc que s’ajusti a allò que volia 

https://www.notariosyregistradores.com/LEYESEXTRANJERAS/ARTICULOS/2012-validez-disposiciones-mortis-causa.htm
https://www.notariosyregistradores.com/LEYESEXTRANJERAS/ARTICULOS/2012-validez-disposiciones-mortis-causa.htm
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II. Ara bé, una elecció genèrica a favor de la «llei espanyola» se’m fa 
certament estranya... La qüestió que es planteja llavors és si és possible, 
a l’empara de l’art. 22 RS —o de l’art. 83.2 RS—, elegir directament la 
«llei catalana». Hi ha autors que ho neguen.52 Amb tot, contra aquestes 
opinions, entenem que ha de ser possible elegir directament la «llei 
catalana» a la que s’està subjecte pel veïnatge civil. De fet, cal tenir en 

el causant quan va realitzar l’elecció. La descoordinació encara es fa més evident en 
el cas que la persona hagi elegit la llei de la nacionalitat en el moment de fer l’elecció, 
essent llavors espanyol, però mor havent perdut aquesta nacionalitat... D’acord amb 
el RS, la successió es regiria per la «llei espanyola», però si, a través de l’art. 36.1 RS, 
acudíssim als art. 16.1 i 9.8 CCe no aconseguiríem identificar cap «llei espanyola» com 
a aplicable, atès que, no essent el causant espanyol en el moment de la mort, no pot 
tenir veïnatge civil. No creiem que resulti adequat acudir analògicament, en aquests 
casos, a l’art. 9.10 CCe i, per tant, a la llei de la residència habitual —via que, d’altra 
banda, tampoc resoldria tots els supòsits—. Quant a la problemàtica que genera el fet 
que el RS permeti elegir la llei de la nacionalitat que es té en el moment de fer l’elecció 
o bé en el moment de la mort i que les normes internes per a resoldre els «conflictes 
interregionals» declarin aplicable la llei personal del causant —determinada pel 
veïnatge civil— en el moment de la mort, així com a la solució que es proposa, vid., en 
extens: Ginebra Molins, M. E., «Sucesiones transfronterizas…», op. loc. cit., 2016, 
pàg. 248-251.

52 Certament, una primera aproximació pot portar a concloure que la combinació dels 
art. 22 i 36 RS implica vetar la possibilitat que els nacionals espanyols elegeixin 
directament la llei espanyola a la que estan subjectes en base al veïnatge civil. En 
aquest sentit, Bonomi afirma categòricament que el RS no permet al causant designar 
directament les regles internes a les que desitja sotmetre la seva successió (Bonomi, 
A., i Wautelet, P., Le droit européen…, op. cit., 2013, pàg. 306, § 18). Segons Requejo 
Isidro, «[L]a elección de ley debe recaer sobre una ley estatal, y no sobre la de una 
unidad territorial, en caso de haberla —como ocurriría en España—, de manera que si 
el causante realiza una elección en esos términos habrá que interpretar que se refiere 
al ordenamiento estatal, pasando luego a concretar la que corresponda conforme al 
art. 36 Reglamento» (Requejo Isidro, M., Incidencia del Reglamento 650/2012…, op. 
cit., 2018, pàg. 91). Per a Rentería Arocena, «[E]l exquisito respeto mostrado por 
el Reglamento 650/2012 hacia las normas de los Estados miembros en materia de 
conflictos internos de leyes convierte en ineficaz —a los solos efectos interregionales y 
sin perjuicio de la validez de la «professio iuris» en cuanto a la designación genérica de 
la ley española como ley rectora de la sucesión— la elección directa por el causante de 
una determinada ley civil foral o especial de nuestro país, ya que el régimen del Código 
Civil —al que se remite íntegramente el artículo 36.1 del Reglamento 650/2012— 
no reconoce eficacia alguna, en el ámbito interno, a tal elección de ley (Rentería 
Arocena, A., «Las sucesiones mortis-causa transfronterizas en derecho español: 
los convenios internacionales, el Reglamento 650/2012 y las reformas legislativas de 
2015», 2015, pàg. 39-40 [text disponible a: http://www.notariosyregistradores.com/web/
secciones/doctrina/articulos-doctrina/las-sucesiones-mortis-causa-transfronterizas-en-
derecho-espanol-los-convenios-internacionales-el-reglamento-6502012-y-las-reformas-
legislativas-de-2015/ (data de la consulta: 31.08.2018)]).

http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/las-sucesiones-mortis-causa-transfronterizas-en-derecho-espanol-los-convenios-internacionales-el-reglamento-6502012-y-las-reformas-legislativas-de-2015/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/las-sucesiones-mortis-causa-transfronterizas-en-derecho-espanol-los-convenios-internacionales-el-reglamento-6502012-y-las-reformas-legislativas-de-2015/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/las-sucesiones-mortis-causa-transfronterizas-en-derecho-espanol-los-convenios-internacionales-el-reglamento-6502012-y-las-reformas-legislativas-de-2015/
http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/las-sucesiones-mortis-causa-transfronterizas-en-derecho-espanol-los-convenios-internacionales-el-reglamento-6502012-y-las-reformas-legislativas-de-2015/
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compte que tant els supòsits d’elecció implícita o deduïda —que admet 
l’art. 22.2 RS i també, retroactivament i per remissió, l’art. 83.2 RS—, 
com la regla prevista a l’art. 83.4 RS, remetran necessàriament a un 
Dret concret (el català, el navarrès, l’impròpiament anomenat «comú», 
l’aragonès...); resulta força artificiós entendre que, en aquests casos, per a 
identificar el concret Dret espanyol aplicable, calgui passar sempre el filtre 
de la regla de remissió indirecta de l’art. 36.1 RS. A més, no semblaria 
lògic considerar nul·la l’elecció de la «llei catalana» —o, genèricament, 
de la «llei espanyola corresponent al veïnatge civil»— si les normes del 
RS ens portarien precisament a aquesta llei a través de l’art. 36.1 RS.53

III. De fet, a aquests efectes, quan es tracti d’Estats plurilegislatius com 
l’espanyol, la possibilitat de designar la «llei de l’Estat de la nacionalitat» 
(art. 22 RS), s’ha d’entendre referida a la «llei de la unitat territorial» que 
identifiquin les normes internes espanyoles sobre conflicte de lleis (d’acord 
amb l’art. 36.1 RS), la qual cosa ens mena, conforme a l’art. 16.1.1a CCe, 

53 Des del punt de vista notarial, Ripoll Soler indica la conveniència de concretar la llei 
aplicable en aquells casos en els que la professio iuris es realitzi a favor de la llei nacional 
d’un Estat plurilegislatiu, com és el cas d’Espanya, «descendiendo, por consiguiente, 
al concreto sistema aplicable de ley material». D’acord amb això, aquest autor proposa 
una clàusula amb la següent redacció: ««Professio iuris. A los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 22 R(UE) 650/2012, el testador elige como ley aplicable a su sucesión 
la correspondiente a su nacionalidad española y, dentro del ámbito de aplicación del 
artículo 36 del citado Reglamento, hace constar que, actualmente, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 14 del Código civil español, su vecindad civil es la aragonesa, 
por lo que elegida su ley nacional como rectora de su sucesión realiza la concreción de la 
misma a favor de la legislación civil aragonesa, con arreglo a la cual ordena y planifica 
su sucesión en este testamento»».  L’autor justifica aquesta redacció dient: «Se toma 
como punto de partida la cláusula que se considera más correcta, pues en ella se es 
respetuoso con el sistema de remisión indirecta del Reglamento, se hace llamada en 
primer lugar a la ley nacional (arg. art. 22) y, en cascada, se procede a hacer la aplicación 
del sistema conflictual interno, como manda el artículo 36 del Reglamento. Desde un 
punto de vista de práctica jurídica, la redacción de la cláusula de elección de ley en tal 
sentido evita cualquier margen de duda sobre la voluntad del optante y disponente de 
la sucesión. Es lo que se considera debería ser una buena práctica notarial, en la cual, 
lo tácito es enemigo de lo expreso». Com una variant de l’anterior redacció, el mateix 
Ripoll Soler proposa el següent text, més directe: ««Professio iuris. A los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 22 R(UE) 650/2012, el testador elige como ley aplicable 
a su sucesión la aragonesa, con arreglo a la cual ordena y planifica su sucesión en 
este testamento»». El mateix autor destaca que en aquest cas es prescindeix de l’iter 
seqüencial que marca l’art. 36 RS, però atès que es tracta d’una clàusula d’elecció de 
llei que condueix al mateix resultat que l’anterior, encara que no expliqui el procés pel 
qual s’apunta a una determinada llei successòria, no per això deixaria de ser vàlida 
(Ripoll Soler, A., «Hacia un nuevo modelo de planificación sucesoria notarial: la 
professio iuris», Revista de Derecho Civil, vol. III, núm. 2 [abril-juny, 2016], pàg. 39).
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a la llei personal determinada pel veïnatge civil. De la combinació dels 
art. 22 i 36.1 RS en resulta, en definitiva, la possibilitat d’elegir, com a llei 
aplicable a les successions transfrontereres, la llei de la unitat territorial 
corresponent al veïnatge civil.

En el cas d’Estats que no tinguin normes sobre conflictes de lleis 
interns, d’acord amb l’art. 36.2 RS, la referència a la «llei de l’Estat de 
la nacionalitat» s’ha d’entendre feta (norma interpretativa) a la «llei de 
la unitat territorial amb la que el causant hagués tingut una vinculació 
més estreta» (art. 36.2.b RS).

En definitiva, en l’art. 36.1 i 2.b RS, el propi RS «tradueix» la 
referència a la «llei de l’Estat de la nacionalitat» en termes d’«unitat 
territorial» dins de l’Estat —ja sigui identificada de manera indirecta 
(art. 36.1 RS) o bé directa (art. 36.2.b RS)—.

IV. En qualsevol cas, l’espanyol només pot elegir la llei corresponent al 
seu veïnatge civil; no pot elegir cap altra llei espanyola.

c) Possibles indicadors d’una elecció implícita o deduïda de la «llei 
catalana»

I. Per poder parlar d’elecció, ni que sigui implícita, caldria que quedés 
clara la voluntat d’elegir o almenys de que s’apliqui una determinada 
llei —en aquest cas, la «llei catalana»—. La qüestió és quins indicadors 
es poden considerar representatius d’una elecció implícita de la llei 
catalana; quines referències «a la llei catalana» o a «determinades 
disposicions específiques» —en els termes en què s’expressa l’atès 39 
RS— es consideren suficients per entendre que existeix una elecció 
implícita d’aquesta llei.

II. El sol fet de constar en la disposició mortis causa la nacionalitat 
espanyola o el veïnatge civil català —a mode de mera constatació— no 
s’ha d’entendre com una elecció/designació de la llei aplicable. En aquest 
sentit, la RDGRN 13-agost-201454 afirma que el simple reconeixement de 
la nacionalitat que es té, «sin expresa declaración de sometimiento a su 
ley nacional», no és suficient per entendre que existeix professio iuris ex 
art. 83.2 RS (en aquell cas, a més, el causant havia mort l’any 2013 i, per 
tant, no resultava aplicable el RS).

54 BOE núm. 241, 6.10.2014.
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III. Per altra banda, i a reserva del que després es dirà a propòsit de l’art. 
83.4 RS,55 el sol fet de realitzar una disposició mortis causa d’acord amb 
el Dret català no seria suficient per entendre elegida/designada de forma 
implícita o deduïda la llei catalana ex art. 22 i 83.2 RS. Això hauria d’anar 
acompanyat d’altres circumstàncies. Cal que en els termes de la disposició 
mortis causa hi quedi reflectida d’alguna manera la voluntat del causant 
en el sentit d’elegir o almenys de que la seva successió es regeixi per la 
llei catalana. Això, ens mena novament, en definitiva, en cada cas, a la 
interpretació de la voluntat del causant.

Així, per exemple, el sol fet d’al·ludir al sistema legitimari català 
simplement per considerar que és el que s’aplica legalment, pot no resultar 
suficient per entendre elegida la «llei catalana». Aquesta referència pot 
estar motivada únicament, per exemple, pel convenciment que s’està 
obligat a respectar-lo..., que no hi ha més remei que fer-ho... Dependrà, 
per tant, de les circumstàncies del cas i caldrà estar a allò que resulti de 
la interpretació de la voluntat del causant.

IV. Tampoc n’hi hauria prou amb el sol fet que el testament estigués 
redactat en català. Caldrien altres elements.

V. Amb caràcter general, es podrien tenir en compte, com a indicis a favor 
de l’elecció de la llei aplicable, per exemple, la referència a disposicions de 
la llei nacional/personal, o bé el fet que el causant utilitzi expressions, o 
es refereixi a nocions o institucions pròpies de la llei nacional/personal, a 
voltes fins i tot desconegudes en altres lleis, i en especial en la llei de l’Estat 
de la residència habitual. Així, com a exemple d’indici d’elecció implícita 
o deduïda es sol posar el del causant anglosaxó que constitueix un trust 
testamentari d’acord amb la llei de la seva nacionalitat, o bé l’atorgament 
d’un pacte successori o d’un testament mancomunat d’acord amb la llei 
nacional/personal, especialment quan la llei de l’Estat de la residència 
habitual no l’admet.56 Amb tot, caldrà estar en tot cas a la interpretació 
de l’autèntica voluntat del causant.

55 Vid. epígraf 2.3.1, B.

56 Vid. Bonomi a Bonomi, A., i Wautelet, P., Le droit européen…, op. cit., 2013, pàg. 323-
324, § 60; Requejo Isidro, M., «El tiempo en el Reglamento 650/2012...», op. loc. cit., 
2018, pàg. 131-132, § 10; Requejo Isidro, M., Incidencia del Reglamento 650/2012…, op. 
cit., 2018, pàg. 82. Vid., també, Fontanellas Morell, J. M., «Libertad de testar…», 
op. loc. cit., 2018, pàg. 405-406, § 28.
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VI. Quant al Dret català, podrien ser indicis dels que es podria deduir 
una voluntat d’elecció d’aquest Dret (a reserva del que resulti, en cada cas, 
de la interpretació de la voluntat del causant), per exemple, el fet que el 
causant català faci ús de la designació d’hereu pel cònjuge o convivent o 
pels parents d’acord amb allò previst als art. 424-1 i seg. del Codi civil de 
Catalunya [en endavant CCCat], o bé si institueix un hereu de confiança 
conforme als art. 424-11 i seg. CCCat, especialment si el testador resideix 
en aquell moment a l’estranger; o bé si atorga un heretament fent servir 
aquest terme (vid. art. 431-18 i seg. CCCat)... Si s’esmenten fins i tot els 
preceptes corresponents del CCCat la voluntat d’elecció pot resultar encara 
més evident, però malgrat que no s’esmentin, poden ser indicis que revelin 
la voluntat d’elecció o d’aplicació de la llei catalana, a reserva, en tot cas, 
del que acabi resultant una vegada interpretada la voluntat del causant.

Encara que es tracti d’un supòsit residual i destinat a desaparèixer, 
també es podria entendre que hi ha voluntat que s’apliqui el Dret català 
en el cas que el causant mori després de 17 d’agost de 2015 havent atorgat 
testament davant rector d’acord amb el règim del Codi de Successions 
[en endavant CS] (vegeu art. 117 i seg. CS);57 en aquest sentit, cal tenir 
en compte que, d’acord amb la DT 3a Llei 10/2008, del 10 de juliol, si el 
causant mor després de l’entrada en vigor del Llibre quart CCCat aquest 
tipus de testament no caduca fins que hagin transcorregut sis anys 
comptats des de la mort.

VII. La dificultat d’acreditar l’autèntica voluntat d’elecció de la llei aplicable 
—o almenys de que s’apliqui una determinada llei— en l’elecció implícita, 
així com la inseguretat que genera, fa aconsellable optar per l’elecció 
expressa, si és el que realment es vol. D’altra banda, en el cas contrari, si 
no es vol elegir la llei aplicable, en alguns casos pot resultar convenient 
deixar-ho clar.58

57 Tal com destaca el Preàmbul (III.a, § 2) de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, «Respecte a 
les formes testamentàries, la novetat més rellevant, encara que amb una transcendència 
pràctica molt limitada, és la decisió de suprimir el testament ordinari davant rector».

58 Vid. Fontanellas Morell, J. M., «Libertad de testar…», op. loc. cit., 2018, pàg. 401-402, 
§ 26.



394

B) Les disposicions mortis causa anteriors a 17 d’agost de 2015 i la regla 
prevista a l’art. 83.4 RS

I. Al marge dels supòsits d’elecció de la llei aplicable —ja sigui expressa 
o bé implícita o deduïda— a l’empara dels art. 22 i 83.2 RS, en cas de 
disposicions mortis causa atorgades abans de 17 d’agost de 2015 —i fins i 
tot abans de l’entrada en vigor del RS— l’art. 83.4 RS dóna peu a considerar 
que contenen una elecció malgrat no reflectir una voluntat d’elegir la llei 
aplicable; aquesta és la principal diferència entre allò previst a l’art. 83.2 
i la regla de l’art. 83.4 RS.59 D’acord amb l’art. 83.4 RS, si una disposició 
mortis causa s’ha realitzat «abans de 17 d’agost de 2015» «d’acord amb» 
[«con arreglo a»] «la llei que podria haver elegit» de conformitat amb 
el RS (vegeu art. 22.1 RS), «es considerarà» que aquesta llei ha estat 
elegida com a aplicable a la successió. En aquest cas, per tant, el fet de 
realitzar la disposició mortis causa «d’acord amb» una determinada llei 
s’identifica amb l’elecció d’aquesta llei per a regular la successió; s’ha dit 
que es tracta d’una «ficció».60

II. Els termes en què s’expressa l’art. 83.4 RS («con arreglo a la ley...») 
permeten incloure tant aspectes formals com de contingut de la «disposició 
mortis causa». Es tracta de la llei efectivament aplicada, des d’un punt de vista 
formal i de contingut. L’aplicació d’una llei elegible «es considera» elecció.

III. Així, la regla prevista a l’art. 83.4 RS pot afavorir que resulti aplicable 
el Dret català a successions en què les disposicions mortis causa hagin 
estat atorgades abans de l’aplicabilitat del RS —fins i tot molts anys 
abans— d’acord amb el Dret català, malgrat que no reflecteixin cap mena 

59 Aquesta regla no tenia equivalent a la Proposta 2009. Es va introduir com a conseqüència 
d’una esmena (núm. 120) del Parlament a la Proposta de la Comissió. L’esmena 
proposava afegir un paràgraf a l’art. 50 de la Proposta 2009 amb el text següent: 
«La disposición testamentaria realizada antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, incluido el período anterior a su entrada en vigor, con arreglo a la 
legislación de un Estado que el causante habría podido elegir de conformidad con 
el artículo 17 del presente Reglamento, se considerará ley de elección» (Proyecto de 
informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los 
actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo 
(COM(2009)0154 - C7-0236/2009 - 2009/0157(COD)), Comisión de Asuntos Jurídicos, 
Ponente: Kurt Lechner, pàg. 60).

60 Vid. Requejo Isidro, M., «El tiempo en el Reglamento 650/2012...», op. loc. cit., 2018, 
pàg. 134. 146, 147 i 152, §§ 13, 38, 43 i 57; Requejo Isidro, M., Incidencia del Reglamento 
650/2012…, op. cit., 2018, pàg. 87 i 122-123, 125.
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de voluntat d’elecció. L’art. 83.4 RS —a diferència dels art. 22 i 83.2 RS— 
eximeix d’haver d’investigar si hi ha voluntat d’elecció;61 de fet, pressuposa 
que no n’hi ha (atès que per als casos que n’hi ha ja tenim la regla de l’art. 
83.2 RS).62 A la pràctica, aquesta regla absorbeix i elimina, per tant, la 
necessitat de provar l’autèntica voluntat d’elecció/designació —que exigiria, 
en canvi, l’art. 83.2 RS— en cas de disposicions mortis causa atorgades 
abans de 17 d’agost de 2015.63 N’hi ha prou amb què el testador català 
hagi atorgat, abans de 17 d’agost de 2015, el seu testament d’acord amb 
la «llei catalana» per considerar elegida aquesta llei. Per aquesta via es 
pot considerar aplicable el Dret català a moltes successions obertes amb 
posterioritat a 17 d’agost de 2015 en què la disposició mortis causa s’hagi 
atorgat abans d’aquesta data i fins i tot abans de la publicació del RS.

IV. Per tal que es plantegi l’aplicació d’aquesta norma s’ha de tractar de 
successions transfrontereres obertes a partir de 17 d’agost de 2015 conforme 
a disposicions mortis causa atorgades amb anterioritat a aquesta data.

2.3.2. L’aplicació del Dret català en els casos en què no ha existit 
professio iuris

En els casos en què no ha existit professio iuris, d’acord amb el RS, la «llei 
catalana» pot resultar aplicable a les successions transfrontereres en cas 
de causants espanyols amb veïnatge civil català o bé estrangers.

61 Vid. Wautelet a Bonomi, A., i Wautelet, P., Le droit européen…, op. cit., 2013, pàg. 
868, § 32.

62 Tal com indica Requejo Isidro, «si el punto de partida en el art. 83.2 es una elección 
de ley, en el apdo. 4, justamente, no la hay» (Requejo Isidro, M., «El tiempo en el 
Reglamento 650/2012...», op. loc. cit., 2018, pàg. 148-149, § 47; vid., també, pàg. 150, § 
52). Vid., també, Requejo Isidro, M., Incidencia del Reglamento 650/2012…, op. cit., 
2018, pàg. 106 i 128.

63 Vid. RDGRN 15-juny-2016 —FD 6, al final— (BOE núm. 175, 21.07.2016) i RDGRN 
4-juliol-2016 —FD 3— (BOE núm. 194, 12.08.2016). En la RDGRN 2-març-2018 (BOE 
núm. 69, 20.03.2018), referida a la successió d’un causant britànic oberta després de 17 
d’agost de 2015, malgrat que la DGRN ho enfoca des del punt de vista de l’existència 
d’una professio iuris tàcita transitòria (a favor de la llei britànica [Anglaterra i Gales]), 
i a reserva del que pugui resultar del testament (atorgat l’any 2004), allò que indica la 
Resolució semblaria donar peu a entendre que no hi ha ni tan sols professio iuris, sinó 
que simplement el causant havia testat conforme a la seva llei personal...
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A) L’aplicació del Dret català —com a «llei espanyola»— en els casos 
en què el causant tingués la residència habitual a Espanya o hi 
mantingués els vincles manifestament més estrets

a) Aplicació de la «llei espanyola» a la successió d’un espanyol en els 
casos en què no ha existit professio iuris

I. D’acord amb el RS, tractant-se de la successió d’un espanyol que no hagi 
fet ús de la professio iuris, resultarà aplicable el Dret català quan el causant, 
en el moment de la mort, tingués la residència habitual o bé mantingués 
un vincle manifestament més estret amb l’Estat espanyol —cosa que ens 
mena a la «llei espanyola» ex art. 21 RS— i, a més, tingués veïnatge civil 
català (art. 36.1 RS i 16 i 9.1 i 8 CCe); i això malgrat que el causant català 
residís o mantingués vincles manifestament més estrets en un territori 
espanyol corresponent a un altre veïnatge (com per exemple Navarra, o 
Aragó...). Així, per exemple, la successió transfronterera d’una persona 
amb veïnatge civil català i residència habitual a Pamplona es regirà per 
la llei catalana.

II. En canvi, si el causant té qualsevol altre veïnatge civil, malgrat tenir 
la residència habitual a Catalunya o mantenir vincles manifestament 
més estrets amb aquest territori, no resultarà aplicable el Dret català, 
sinó el corresponent al veïnatge civil del causant;64 així, per exemple, la 
successió transfronterera d’un causant navarrès amb residència habitual 
a Catalunya es regirà pel Dret navarrès. En definitiva, el Dret català no 
resultarà aplicable si es tracta de la successió d’un espanyol no català.

III. La solució hauria estat molt diferent si hagués prosperat la regla de 
remissió directa que establia l’art. 28.1 de la Proposta 2009, que hauria 
comportat que al navarrès resident (o amb vincles manifestament més 
estrets) a Catalunya se li apliqués el Dret català, i al català resident (o amb 
vincles manifestament més estrets) a Navarra el Dret navarrès. De fet, amb 
la Proposta 2009 el veïnatge civil s’hauria vist desplaçat dels «conflictes 
internacionals» en matèria successòria; hauria resultat irrellevant.

IV. El fet que la regla de remissió indirecta de l’art. 36.1 RS meni als art. 
16.1 i 9.8 CCe planteja el dubte sobre si en les successions transfrontereres, 
quan resulti aplicable la «llei espanyola», s’acabarà aplicant la regla 
d’adaptació conf lictual rígida prevista en el darrer incís de l’art. 9.8 

64 Vid., per exemple, RDGRN 10-abril-2017 —FD 3— (BOE núm. 99, 26.04.2017).
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CCe, segons la qual els drets que per ministeri de la llei s’atribueixin al 
cònjuge sobrevivent es regeixen per la mateixa llei que reguli els efectes 
del matrimoni. El cas és que, d’acord amb l’art. 23 RS, «los derechos 
sucesorios del cónyuge o la pareja supérstites» (art. 23.2.b RS) es regeixen 
per la llei successòria, i en les successions transfrontereres sembla que 
aquest precepte hauria de prevaldre.65 Amb tot, no deixa de cridar l’atenció 
que l’incís final de l’art. 9.8 CCe continuï regint en les successions 
«interregionals», i no ho faci, en canvi, en les «internacionals». Així, si 
el causant té veïnatge civil català i la successió és internacional es pot 
interpretar que els drets que per ministeri de la llei correspondran al 
cònjuge sobrevivent es regiran per la llei catalana; en canvi, si la successió 
és «interregional» l’incís final de l’art. 9.8 CCe desvia aquests drets cap a 
l’àmbit de la llei que regeix els efectes del matrimoni (art. 9.2 CCe), que 
pot no ser la catalana.

b) Aplicació de la «llei catalana» a la successió d’un estranger

I. Tractant-se de la successió d’un estranger, però essent la llei aplicable 
a la successió, d’acord amb el RS, «l’espanyola» (ja sigui per raó de la 
residència habitual —art. 21.1 RS— o bé del vincle manifestament més 
estret —art. 21.2 RS—), l’aplicació de la regla de remissió indirecta de 
l’art. 36.1 RS per identificar la concreta «llei espanyola» aplicable planteja 
problemes, ja que ens mena a la llei personal del causant —determinada 
pel veïnatge civil— en el moment de la mort (art. 16.1 i 9.8 CCe), i 
l’estranger no té veïnatge civil.

II. Imaginem un estranger amb residència habitual a Espanya, o que hi 
manté un vincle manifestament més estret, i que mor el 17 d’agost de 
2015 o amb posterioritat.

En aquests casos, davant la inoperància de les «normes internes sobre 
conflicte de lleis» a les que remet l’art. 36.1 RS, la doctrina majoritària 
es decanta per acudir als criteris subsidiaris —de remissió directa— de 
l’art. 36.2 RS, previstos, en principi, per al cas en què no hi hagin normes 
internes sobre conflicte de lleis («A falta de tales normes internes sobre 

65 Vid. Rodríguez Mateos, P., «La sucesión…», op. loc. cit., 2014, pàg. 23-24; Galicia 
Aizpurua, G., «El Reglamento…», op. loc. cit, 2015, pàg. 539.
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conflicto de leyes...»).66 Segons aquesta tesi, caldrà distingir, per tant, en 
funció del punt de connexió que hagi determinat que resulti aplicable la 
«llei espanyola»: si es tracta de la residència habitual del causant, caldrà 
estar a la llei de la unitat territorial en la qual tingués la seva residència 
habitual en el moment de la mort (art. 36.2.a RS);67 si l’estranger mantenia 
un vincle manifestament més estret amb l’Estat espanyol, caldrà estar a 
la llei de la unitat territorial amb la que presentés factors de vinculació 
(art. 36.2.c RS). Així, a la successió d’un alemany resident a Catalunya li 
aplicarem el Dret català.

A aquesta mateixa solució s’arribaria, quant a l’estranger resident a 
Catalunya, si, partint de l’art. 36.1 RS, davant la manca de veïnatge civil 
de l’estranger, en comptes d’acudir a l’art. 36.2 RS, es busqués la solució 
en el propi sistema i s’acudís a l’art. 9.10 CCe i al paper subsidiari que 
compleix la residència habitual en la determinació de la «llei personal».68 

66 Plantegen aquesta possibilitat, per exemple, Christandl, G., «Multi-Unit States in 
European Union Private International Law», Journal of Private International Law, Vol. 
9, nº 2, 2013, pàg. 232 i notes 72 i 73 —i, també, pàg. 224, 225 i 237—; Rodríguez-
Uría Suárez, I., «La ley aplicable a las sucesiones mortis causa en el Regalmento 
(UE) 650/2012», InDret 2/2013, pàg. 45-46; Quinzá Redondo, P., i Christandl, G., 
«Ordenamientos plurilegislativos…», op. loc. cit., 2013, pàg. 19-20; Bonomi, en Bonomi, 
A., i Wautelet, P., Le droit européen..., op. cit., 2013, pàg. 558; Galicia Aizpurua, G., 
«El Reglamento…», op. loc. cit, 2015, pàg. 540-542; Álvarez González, S., traducció i 
adaptació de l’obra Bonomi, A, i Wautelet, P., El Derecho europeo…, op. cit., 2015, pàg. 
480 i 482, §§ 14 i 15; Álvarez González, S., «El Reglamento 650/2012…», op. loc cit, 
2015, pàg. 17; Rentería Arocena, A., «Las sucesiones mortis-causa…», op. loc. cit., 
2015, pàg. 84. En general, quant a les diverses possibilitats que es poden plantejar a 
l’hora de determinar quina «llei espanyola» s’aplica a la successió dels estrangers, vid. 
Carrascosa González, J., El Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012 de 4 de julio 2012. 
Análisis crítico, Ed. Comares, Granada, 2014, pàg. 267-268, § 151; Ginebra Molins, M. 
E., «Sucesiones transfronterizas…», op. loc. cit., 2016, pàg. 254-256.

67 Vid., en aquest sentit, les resolucions de la DGRN de 29-juliol-2015 (BOE núm. 
234, 30.09.2015; Westlaw RJ\2015\4446) i 10-abril-2017 —FD 3 i 6— (BOE núm. 99, 
26.04.2017).

68 Vid.  Carrascosa González, J., El Reglamento Sucesorio…, op. cit., 2014, pàg. 268, § 151; 
Font Segura, A., «La remisión…», op. loc. cit., 2014, pàg. 113-118; Calatayud Sierra, 
A., «Dos sistemas…», op. loc. cit., 2014, pàg. 139; Álvarez González, S., traducció i 
adaptació de l’obra Bonomi, A, i Wautelet, P., El Derecho europeo…, op. cit., 2015, pàg. 
480-481, § 15; Álvarez González, S., «El Reglamento 650/2012, sobre sucesiones, 
y la remisión a un sistema plurilegislativo: algunos casos difíciles o, simplemente, 
llamativos», Revista de Derecho Civil, vol. II, núm. 4 (octubre-desembre 2015), pàg. 
23; Galicia Aizpurua, G., «El Reglamento…», op. loc. cit, 2015, pàg. 540; Ginebra 
Molins, M. E., «Sucesiones transfronterizas…», op. loc. cit., 2016, pàg. 255; Requejo 
Isidro, M., Incidencia del Reglamento 650/2012…, op. cit., 2018, pàg. 92.



399

Ara bé, aquesta via generaria problemes a l’hora d’identificar un concret 
Dret espanyol com a aplicable quan es tractés d’un causant estranger amb 
un vincle manifestament més estret amb l’Estat espanyol (art. 21.2 RS) 
però que residís fora del territori espanyol.69

Descartem que, per salvar els inconvenients que genera l’art. 
36.1 RS, calgui entendre aplicable en aquests casos el mal anomenat 
«Derecho común».70

III. Així, en contrast, mentre que a la successió amb repercussió 
transfronterera d’un causant navarrès resident a Catalunya li aplicarem 
el Dret navarrès, en canvi, a la successió d’un alemany resident a Catalunya 
li aplicarem el Dret català.

B) Aplicació del Dret català —com a «llei espanyola»— en els casos 
en què el causant tingués la residència habitual en un «tercer 
Estat» o hi mantingués els vincles manifestament més estrets

I. Les regles de determinació de la llei aplicable que conté el RS poden 
comportar que la successió «transfronterera» d’un ciutadà espanyol 
es regeixi per una llei estrangera —ja sigui per la connexió objectiva 
«residència habitual» (art. 21.1 RS) o bé per la clàusula d’excepció dels 
vincles manifestament més estrets (art. 21.2 RS)—. Així, per exemple, 
d’acord amb el RS, la successió d’un català que no hagi fet ús de la professio 
iuris i que tingui la residència habitual a França (o vincles manifestament 
més estrets amb aquest Estat) es regirà per la «llei francesa», prescindint 
del seu veïnatge civil; en casos com aquest, el veïnatge civil del causant 
resulta irrellevant. Això contrasta amb el que passa si, coneixent una 
autoritat espanyola, el causant ha mort abans de 17 d’agost de 2015 (i, 
per tant, apliquem l’art. 9.8 CCe, en comptes del RS —que no resulta 
aplicable—).

II. Ara bé, d’acord amb el RS, pot resultar aplicable la «llei catalana» 
a la successió d’un català que no ha fet ús de la professio iuris malgrat 

69 Vid. Ginebra Molins, M. E., «Sucesiones transfronterizas…», op. loc. cit., 2016, pàg. 
255.

70 Plantegen aquesta possibilitat: Quinzá Redondo, P., i Christandl, G., «Ordenamientos 
plurilegislativos…», op. loc. cit.,  2013, pàg. 17; Khairallah, G., «La détermination...», 
op. loc. cit., 2013, pàg. 64; Sillero Crovetto, B., «Las sucesiones...», op. loc. cit., 
2015, pàg. 368; i, descartant-la clarament, Carrascosa González, J., El Reglamento 
Sucesorio…, op. cit., 2014, pàg. 267; i Galicia Aizpurua, G., «El Reglamento…», op. 
loc. cit, 2015, pàg. 540 i 541.
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tenir la residència habitual o mantenir vincles manifestament més 
estrets fora de l’Estat espanyol. Això es pot donar en els casos en què 
el causant té la residència habitual en un «tercer Estat»71 o hi manté 
vincles manifestament més estrets. D’acord amb el RS, si bé en principi 
resultaria aplicable la llei de la residencia habitual o de l’Estat amb el que 
el causant mantenia vincles manifestament més estrets, tractant-se de 
la llei d’un «tercer Estat» des de la perspectiva del RS, podria operar, si 
escau —hauria d’operar, si es donen les circumstàncies—, el reenviament 
a la «llei espanyola» (art. 34 RS i atès 57 RS).72

Imaginem, per exemple, un causant català que no hagués fet 
professio iuris i que, en comptes de residir a França, residís a Andorra 
(o hi mantingués els vincles manifestament més estrets); d’acord amb 
el RS, en principi resultaria aplicable la llei de l’Estat de la residencia 

71 Es consideren «tercers Estats» tant aquells Estats que no són membres de la Unió 
Europea, com també Dinamarca, Irlanda o el Regne Unit (Estats no vinculats pel RS 
d’acord amb els Protocols núm. 21 i 22 TFUE —vid. atesos 82 i 83 RS—). Vid. RDGRN 
4-juliol-2016 —FD 2— (BOE núm. 194, 12.08.2016) i RDGRN 28-juliol-2016 —FD 3— 
(BOE núm. 228, 21.09.2016).

72 Vid. RDGRN 4-juliol-2016 —FD 5-6— (BOE núm. 194, 12.08.2016).
 La Proposta 2009 excloïa el reenviament; segons l’art. 26 Proposta 2009: «Cuando 

el presente Reglamento establezca la aplicación de la ley de un Estado, se entenderá 
por tal las normas jurídicas vigentes en ese Estado con exclusión de las normas de 
Derecho internacional privado». En canvi, el RS s’ha decantat per l’admissió limitada 
del reenviament en determinats casos (vid. atès 57 RS). D’acord amb l’art. 34 RS: 
«Reenvío.- 1. La aplicación de la ley de un tercer Estado designada por el presente 
Reglamento se entenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese 
Estado, incluidas sus disposiciones de Derecho internacional privado en la medida 
en que dichas disposiciones prevean un reenvío a: a) la ley de un Estado miembro, 
o.- b) la ley de otro tercer Estado que aplicaría su propia ley.- 2. En ningún caso se 
aplicará el reenvío respecto de las leyes a que se refieren los artículos 21, apartado 2, 
22, 27, 28, letra b), y 30». Segons l’atès 57 RS: «Las normas en materia de conflicto de 
leyes establecidas en el presente Reglamento pueden llevar a la aplicación de la ley 
de un tercer Estado. En tales casos, se han de tomar en consideración las normas de 
Derecho internacional privado de ese Estado. Si esas normas disponen el reenvío a la 
ley de un Estado miembro o a la ley de un tercer Estado que aplicaría su propia ley a la 
sucesión, ese reenvío se debe aceptar a fin de garantizar la coherencia internacional. No 
obstante, se ha de excluir el reenvío en aquellos casos en que el causante haya hecho 
la elección de la ley en favor de la ley de un tercer Estado». Sobre el canvi de criteri en 
matèria de reenviament entre la Proposta 2009 i el RS, vid. Álvarez González, S., «El 
Reglamento 650/2012: disposiciones referentes a la sucesión de determinados bienes, 
reenvío y orden público», El Reglamento (UE) 650/2012: su impacto en las sucesiones 
transfronterizas, Barcelona: Marcial Pons, 2016, pàg. 146-153; Ginebra Molins, M. E., 
«El Reglamento (UE) 650/2012…», op. loc. cit., 2015, pàg. 148-149 i nota 27; així como, 
també, RDGRN 2-març-2018 —FD 4— (BOE núm. 69, 20.03.2018).
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habitual (o en el qual mantenia els vincles manifestament més estrets) 
i, per tant, la «llei andorrana», però, tractant-se de la llei d’un «tercer 
Estat», operaria el reenviament a la «llei espanyola» d’acord amb l’art. 
34.1.a RS, atès que la norma andorrana de conflicte adopta com a punt 
de connexió la nacionalitat (Disposició Addicional 1a.2, paràgraf 1, de 
la Llei andorrana 46/2014, del 18 de desembre, de la successió per causa 
de mort);73 a partir d’aquí caldrà acudir a la regla de remissió indirecta 
de l’art. 36.1 RS que, a través dels art. 16 i 9.8 CCe, ens menarà a la «llei 
catalana», pel fet de ser la corresponent al veïnatge civil del causant.

III. Així, en definitiva, mentre que en el cas d’un causant català resident 
a França la seva successió es regirà pel Dret francès, prescindint del seu 
veïnatge civil, en canvi, si resideix a Andorra li aplicarem el Dret català 
per raó del seu veïnatge civil.

73 La Disposició Addicional 1a.2 de la Llei andorrana 46/2014, del 18 de desembre, de 
la successió per causa de mort estableix: «Normes de dret internacional privat…- 2. 
Llei aplicable.- 1. La llei aplicable a la totalitat de la successió és la llei personal del 
causant, determinada per la nacionalitat, en el moment de la mort.- 2. En cas que, 
excepcionalment, resulti clarament de totes les circumstàncies del cas que, en el 
moment de la mort, el causant tenia un vincle manifestament més estret amb un 
Estat diferent d’aquell la llei del qual sigui aplicable segons l’apartat anterior, la llei 
aplicable a la successió serà la d’aquest altre Estat.»
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