LEGISLACIÓ RECENT:
CODI DE SUCCESSIONS I
PENSIÓ DE VIUDETAT
CARME ORIOL VINAIXA
PROGRAMA MUNICIPAL PER A LA DONA

CODI DE SUCCESSIONS
PRINCIPIS GENERALS:
1º.- Entrada en vigor: 1 gener 2009.
2º.- Sols s’aplica a persones amb veïnatge civil català.
3º.- Equiparació cònjuge = convivent de unió estable
de parella (usdefruit vidual, ordre en la successió
intestada, quarta vidual).
4º.- Introducció noves causes d’indignitat successòria
i desheretament.
5º.- Canvis en l'usdefruit i en la quarta vidual

CODI DE SUCCESSIONS
TESTAMENTS:
a) CAPACITAT: a partir de 14 anys i que tinguin capacitat natural en
el moment del seu atorgament.
b) FORMES: - NOTARIAL (obert o tancat) o HOLÒGRAF
- AMB O SENSE PARTICIÓ.
d) LLEGÍTIMA:
- Tenen dret: fills (o els seus representants) i pares
- Un quart de l’herència
- Prescriu als 10 anys.
- Noves causes de desheretament:
1ª.- Delictes de violència domèstica i de gènere

2ª.- L’absència manifesta i continuada de relació familiar
entre el causant i el legitimari, si és per una causa
exclusivament imputable al legitimari

CODI DE SUCCESSIONS
ORDRE EN LA SUCCESIÓ INTESTADA:

1º. FILLS + USDEFRUIT VIUDAL
2º. CONJUGE O CONVIVENT D’UNIÓ
ESTABLE DE PARELLA.
3º. PADRE I/0 MARE.
4º. ASCENDIENTES
5º. GERMANS.
6º. NEBOTS.
7º. COL·LATERALS DE QUART GRAU.
8º. GENERALITAT DE CATALUNYA.

CODI DE SUCCESSIONS
USDEFRUIT VIUDAL:
a) TITULAR: en la successions intestada el cònjuge i el

convivent de la unió estable de parella no separat.

b) No es perd per contraure nou matrimoni ni per
conviure en parella.
c) COMMUTACIÓ (CANVI) de l’usdefruit universal per
l’atribució d’una quarta part alíquota de l’herència més
l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar.

CODI DE SUCCESSIONS
QUARTA VIUDAL:
a) TITULAR: en la successions el cònjuge i el convivent de la
unió estable de parella no separat no tingui recursos
econòmics suficients per a satisfer les seves necessitats.
b) QUANTIA: - La quantitat que calgui per a atendre les seves

necessitats, fins un màxim de la quarta part de l’actiu de la
herència.
- S’ha de tenir el compte : el nivell de vida durant la
convivència , el patrimoni relicte, l’edat, l’estat de salut, els
salaris o rendes que estigui percebent, les perspectives
econòmiques previsibles i qualsevol circumstància rellevant.

c) PAGAMENT: en diners o béns de la herència.
d) PRESCRIPCIÓ: als 3 anys de la mort del causant.

CODI DE SUCCESSIONS
ADQUISICIÓ DE L’HERÈNCIA:
a) CAPACITAT : persones físiques o els nasciturus i les
persones jurídiques.
b) TRÀMITS:
1º.- Certificat de defunció (Registre Civil)
2º.- Ultimes Voluntats (Pau Salaris nº 158)
3º.- Declaració de Hereus (Notaria o Jutjat)
4º.- Acceptació (Notaria):
- tàcita o expressa
- pura i simple (respon l’hereu amb els seu bens) o
benefici d’inventari (respon l’hereu amb els bens de l’herència).
5º.- Pagar impostos: Successions (Generalitat – Avda. Josep
Tarradelles nº 181, baixos)i Plusvalua (Ajuntament).

d) PLAÇ : 30 anys. Es pot demanar al Jutge que fixi un
termini perquè el cridat accepti o repudiï l’herència.

PENSIÓ DE VIUDETAT
A) CÒNJUGE SUPERVIVENT NO SEPARAT DE FET.

EXCEPCIÓ: en cas de defunció per malaltia comuna sobrevinguda
abans de contraure matrimoni REQUISITS: : 1 any matrimoni, fills o 2 anys
sumats als de parella de fet. No es compleix sols dos anys de pensió.
QUANTIA: 52 % o 70 % de la Base Reguladora.
B) SEPARACIÓ O DIVORCI.
REQUISITS: 1)No nou matrimoni o parella de fet
2) i que tinguin dret a una pensió compensatòria que
s'extingeix amb la defunció.
QUANTIA: en proporció al temps de convivència, garantint el 40% de la
pensió al cònjuge o parella supervivent.

PENSIÓ DE VIUDETAT

c) PARELLA DE FET.
REQUISITS:

1) Que els ingressos del sol·licitant en l’any anterior siguin menys del 25 %(sense)
o 50 %(amb fills) del total d’ingressos de la parella
2) Que els ingressos del sobrevivent siguin inferiors a 1,5 vegades el SMI en el
moment de la defunció (0,5 del SMI més per cada fill).
3) No tinguin impediment per a contraure matrimoni ni tinguin vincle
matrimonial amb una altra persona
4) Convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció de una
duració ininterrompuda no inferior a 5 anys (empadronament)
5) Registre de parelles de fet o Document Públic una antelació mínima de 2
anys o segons el que estableixi la legislació autonòmica al respecte (llei catalana
de Unions Estables de Parella)
QUANTIA: 52 % o 70 % de la Base Reguladora.

