
Presentació
El dret civil presenta diferents àmbits d’actuació i un d’aquests és el relacionat 
amb les herències i les successions. Des que es produeix la mort d’una persona 
fins a l’heretament dels béns transcorre un període; durant aquest temps es por-
ten a terme un seguit de procediments que caracteritzen el procés successori i 
que, al mateix temps, el fan únic i diferent de la resta.
Quan es produeix la defunció d’un individu totes les seves possessions queden 
en herència i passen a ser propietat d’altres persones, siguin familiars o persones 
sense parentesc. No obstant això, per poder escollir els que es beneficiaran del 
patrimoni del difunt, és necessari atorgar testament. Tot i això, hi ha una gran part 
de la població que opta per no elaborar un testament. Aquest fet es deu a la falta 
d’informació. Principalment perquè la gent creu que, tot i no fer testament, ja es 
compliran les seves voluntats; i a vegades no és així, ja que hi ha un ordre legal 
que cal seguir.
En aquest treball s’ha portat a terme una comparació entre les diferents possibili-
tats d’actuació, quan hi ha presència o absència de testament, mitjançant la reso-
lució de casos pràctics. D’altra banda, s’han contraposat les principals diferències 
que presenta la legislació catalana amb la madrilenya.
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Testament: decideix qui es 
beneficia de la teva herència
Estudi comparatiu de les diferències que presenta la 
successió testada i intestada a Catalunya i Madrid.



Metodologia
Es va començar cercant informació sobre les successions a escala general, és a dir, 
aquells trets comuns i compartits a tot l’Estat espanyol. Posteriorment, es van buscar 
els fets que diferenciaven una comunitat autònoma de l’altra per tal de dur a terme la 
comparació. Per fer-ho, es va recórrer a fonts primàries: són totes les entrevistes rea-
litzades a professionals, tant advocats com notaris. Però també es van utilitzar fonts 
secundàries, tant de digitals com de físiques (per exemple, pàgines web i llibres). El Codi 
Civil i els llibres legals han estat els recursos més usats. A partir de tots aquests contin-
guts va ser possible elaborar la part teòrica del treball de recerca.
Pel que fa a la part pràctica, es van resoldre diversos casos aplicant els continguts 
apresos durant la realització de la part teòrica. Els casos plantejats són reals i van ser 
proporcionats per familiars, amics i professionals. Tanmateix, els valors i les quantitats 
són inventats, ja que aquesta informació és privada i confidencial. 



Cos del treball
El treball de recerca està dividit en tres parts. En primer lloc, el marc teòric, que és on 
hi ha tots els conceptes relatius a aquest tema. En aquesta part hi ha definits els prin-
cipals conceptes necessaris per entendre el treball. Per exemple, la diferència entre 
successor i hereu; el que diferencia la successió testada de la intestada, o tot el procés 
que cal seguir, pas per pas, quan es produeix la defunció d’alguna persona. A més a 
més, es va elaborar un resum de la normativa de cada territori: Catalunya i Madrid.
En segon lloc, la part pràctica. A partir dels conceptes adquirits en el marc teòric, es 
van poder analitzar i resoldre dotze casos diferents des de diversos punts de vista: 
pel que fa a la successió testada i intestada i pel que fa a una comunitat autònoma 
o a una altra. En aquesta part és on s’han aplicat tots els continguts apresos i és la 
que ha permès extreure les conclusions.
Finalment hi ha els annexos, on es troba tot el material complementari del treball. 
Aquests estan dividits en dues parts. En la primera hi ha totes les entrevistes realit-
zades a professionals, així com tota la legislació relativa a l’Impost de Successions i 
la plusvàlua municipal de cada comunitat. A part de tot el material complementari, 
en els annexos també hi ha tots els càlculs de les liquidacions a partir dels quals es 
basa la recerca. D’una banda, hi ha els càlculs de la plusvàlua municipal. I, d’altra 
banda, hi ha els models 650 i 660 de l’Impost de Successions omplerts. Aquest últim 
impost està dividit: una part dels models omplerts es troben a la primera part dels 
annexos i la resta a la segona part.
Per poder entendre tota la recerca cal tenir molt clars tres conceptes: què és una 
herència, què és la successió testada i què és la successió intestada.
Una herència és el conjunt de béns, drets i obligacions que una persona física trans-
met als seus successors quan mor. A partir d’aquí, es poden donar dues situacions. 
La successió testada, que és quan hi ha un testament que expressa les voluntats 
del difunt pel que fa al seu patrimoni; o la successió intestada, que és quan no hi ha 
testament, la qual cosa vol dir que cal seguir l’ordre successori que estableix cada 
legislació. En aquest segon cas, cal tenir en compte els graus de parentiu per tal de 
saber qui té dret a heretar.

Conclusions
Cal tenir en compte que les herències i els processos successoris són tràmits ine-
vitables que, a simple vista, semblen senzills però presenten una gran quantitat de 
matisos. En primer lloc, és diferent resoldre una herència seguint la normativa de 
Catalunya i la de Madrid. En segon lloc, la presència o l’absència del testament fa 
que el repartiment hereditari tampoc no sigui igual.
Així doncs, les conclusions a les quals s’ha pogut arribar mitjançant la realització 
d’aquest treball han estat diverses.



En primer lloc, la presència de testament fa que la situació sigui un procés més ràpid 
i senzill de resoldre, i també afavoreix les relacions entre les persones, ja que la seva 
absència pot ser motiu de discussions i conflictes. A més a més, realitzar aquest trà-
mit no és complicat, només cal accedir a una notaria i escriure el document.
Seguidament, s’ha pogut observar que la principal diferència que presenten la suc-
cessió testada i la intestada són els successors. Quan s’ha atorgat testament, el testa-
dor té la possibilitat d’escollir qui rep els seus béns i qui es beneficia de la seva he-
rència; d’aquesta manera es compleixen les seves últimes voluntats. En canvi, quan 
el difunt ha optat per no atorgar testament se segueix l’ordre successori preestablert.
Quant a la comparació entre Catalunya i Madrid, es pot afirmar que les tres princi-
pals diferències són: la legítima i el terç de millora, l’ordre successori i els impostos. 
Tot i això, hi ha altres variacions, com per exemple els drets d’heretament dels ger-
mans i els germanastres pel que fa a la successió intestada o el fet que a Catalunya 
sigui opcional reclamar la legítima i a Madrid sigui obligatori.
En conclusió, atorgar testament és la millor decisió que pot prendre una persona per 
tal que, un cop es produeixi la seva mort, el procés successori sigui senzill i ràpid de 
resoldre.
No es pot escollir si aquest document s’atorga a Catalunya o a Madrid, ja que aquest 
fet el determina el veïnatge civil del testador. En l’hipotètic cas que es pogués triar 
no hi hauria una comunitat més barata que l’altra pel que fa als impostos de succes-
sió, ja que hi ha una gran quantitat de matisos que són diferents en cada cas. És a 
dir, potser una persona pagaria més impostos a Madrid mentre una altra en pagaria 
més a Barcelona tot i tenint la mateixa quantitat de patrimoni.
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