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s cert que fa basarda haver de 
determinar a qui deixar el nostre 
patrimoni una vegada marxem 

d’aquest món, i sobretot com ho fem 
perquè no hi hagi baralles entre els qui ens 
continuïn. Però tothom sap que el nostre 
pas per aquesta vida no és etern, i que en 
un moment o altre s’ha d’afrontar el tema 
de la successió, especialment quan hi ha 
patrimoni al darrera. 

Indiscutiblement no és una tasca fàcil, ja 
que una vegada oberta la nostra herència no 
hi serem per posar pau en cas de conflicte i 
no podrem aclarir els dubtes interpretatius 
que puguin sorgir. Per això resulta important 
que els propietaris deixem per escrit, i molt 
ben escrit, el futur del nostre patrimoni 
particular. 

La successió mortis causa és la transmissió 
del patrimoni del causant a una o vàries 
persones lligades a ell per vincles de 

parentiu, la qual pot ser testada o intestada. 
La primera significa que el traspàs segueix 
les determinacions escrites en un testament, 
ja sigui notarial o hològraf (aquest últim, poc 
recomanable). La segona opera quan no s’ha 
fet testament, i per tant, se segueixen les 
determinacions que la llei estableix. 

A títol personal es considera convenient 
fer testament o qualsevol altre instrument 
admès en Dret (capítols matrimonials o 
pactes successoris, ambdós en supòsits molt 
concrets), ja que una bona planificació en 
aquesta matèria és vital per donar seguretat 
i evitar incerteses. I més quan els propietaris 
forestals tenim finques que en molts dels 
casos hem heretat després de generacions 
d’avantpassats. 

En aquesta línia és recomanable 
assessorar-se bé, i sobretot per professionals 
que siguin coneixedors del món forestal. 
En conseqüència, redactar un esborrany de 
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testament amb tot allò que el propietari vulgui 
fer constar, i portar-lo a l’advocat, notari o 
oficial de notaria perquè li faci una ullada és 
una bona opció a tenir en compte.  

En tot cas, a l’hora de redactar aquest 
esborrany, resulta oportú atendre diferents 
factors que poden condicionar la nostra 
herència:

En primer lloc, cal tenir present que els 
descendents tenen el dret a la legítima. Així, 
a excepció que es computi oportunament, la 
legítima correspon a la quarta part del valor 
global de l’herència, la qual es reparteix a parts 
iguals segons el número de fills que tingui el 
propietari. 

En un altre ordre de coses, el cònjuge 
supervivent també té drets sobre l’herència. 
Per tant, a l’hora de redactar l’esborrany de 
testament també haurem de pensar-hi, ja que 
si el cònjuge queda relegat/da de l’herència 
podrà reclamar determinats drets, o la quarta 
vidual, en cas que no disposi de patrimoni 
privatiu com per cobrir la seva supervivència 
d’acord amb el nivell de vida que portava. 

També, resulta convenient evitar situacions 
que puguin esdevenir injustes en un futur. Per 
exemple, l’atorgament de tot l’usdefruit de les 
finques rústiques al cònjuge supervivent pot 
generar un perjudici a la nua propietat tant 
a nivell fiscal com personal. És a dir, el nu 
propietari podria arribar a perdre l’interès sobre 
el patrimoni forestal si existeix un usufructuari 
que percebi tots els guanys i rendiments que 
produeix, tenint en compte alhora els escassos 
beneficis que generen.  

Un altre element a tenir en compte és 
preveure el què es denominen “substitucions 
vulgars”. Així, sobretot en les finques forestals, 
és interessant contemplar-ho ja que si la 
persona que nomenem hereu o legatari mor 
abans que nosaltres, o renuncia a l’herència, el 
testament recollirà la persona o persones que 
li substituiran. 

Lògicament caldrà atendre al cas concret ja 
que tot depèn del número de descendents i 
del volum patrimonial. L’experiència històrica 
demostra que deixar a tots els descendents 
copropietaris de tots els béns acaba essent 
poc governable o una font de conflictes. Però 
també és cert que el concepte “finca familiar” 
o “casa pairal de la família” fa condicionar 
notablement l’herència, i més quan hi ha 
poc patrimoni a transmetre, o quan el que hi 
ha genera més beneficis econòmics que les 
finques forestals. 

En tots els casos el què preval sempre és 
l’estricta voluntat del propietari, i per tant se li 
han de respectar les decisions que prengui. Per 
alguna cosa n’és el titular. En conseqüència, el 
debat sobre instituir un únic hereu o pubilla 
de les finques rústiques, o repartir-les a parts 
iguals entre els descendents és una decisió 
estrictament personal que ningú altre pot 
prendre per ell o ella. Tanmateix, el què sí és 
positiu, i d’aquí aquest article, és procurar 
deixar una herència tranquil·la i ben avinguda. 
Per tant, tot allò que puguem preveure i 
prevenir abans de traspassar, benvingut sigui. 
De ben segur les generacions futures ens ho 
agrairan. 

- Especial agraïment per la col·laboració de 
Marta Corvera i Serrahima.




