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Barcelona, 11 de novembre de 2015 

 

Distingit client: 

 

Recentment ha entrat en vigor el Reglament Europeu en matèria de successions 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. 

 

REGLAMENT (UE) Nº 650/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 

de juliol de 2012.  

 

Dit Reglament, que resulta aplicable a les successions amb caràcter transnacional (en les que 

existeixen béns o drets a diferents països), independentment de la nacionalitat del causant, 

sempre que es produeixin en els països de la Unió Europea als quals els hi és aplicable el 

Reglament (tots excepte Dinamarca, Regne Unit i Irlanda) o a ciutadans d’aquests estats, 

intenta agilitzar i unificar la legislació europea en aquesta matèria degut a l’ increment de 

mobilitat dels ciutadans europeus i el fet de que aquests acostumen a tenir béns i relacions 

amb diferents països. 

 

L’ esmentat Reglament, de caràcter eminentment civil, no resulta aplicable a les qüestions 

fiscals, duaneres i administratives, les quals queden subjectes i, per tant, es regeixen, a la 

normativa pròpia de cada estat membre. 

 

NOVETATS 

 

1. La principal novetat radica en el canvi, amb caràcter general, del punt de connexió en 

quant a la determinació de la llei aplicable a la successió, passant el mateix de la llei 

nacional del causant a la llei de la residència habitual del causant a la seva defunció; 

així doncs, com a regla general, la llei aplicable a la totalitat de la successió serà la de  

l’ Estat en el que el causant tingués la seva residència habitual en el moment de la 

seva defunció. Per tant, deixa d’ aplicar-se la norma de dret internacional privat 

continguda a l’ article 9 del Codi Civil que determinava com a llei aplicable a la 
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successió la llei de la nacionalitat del causant en el moment de la seva defunció. 

 

a. El Reglament preveu dues excepcions, que són, l’ elecció pel causant, en una 

disposició mortis causa, de la llei de la nacionalitat com a llei aplicable a la 

successió; i l’ aplicació de la llei d'un estat diferent amb el qual el causant 

mantenia un vincle manifestament més estret. 

 

b. El Reglament té efectes erga omnes, és a dir, la llei designada conforme a les 

seves regles s’aplicarà tot i quan no sigui la d’ un estat membre. 

 

2. Amb caràcter general, els tribunals competents per a conèixer de la totalitat de la 

successió seran els de l’ Estat membre en el que el causant tingués la  seva residència 

habitual en el moment de la seva defunció, a no ser que el causant hagi escollit que li 

sigui aplicable la llei de la seva nacionalitat, en qualsevol cas, en principi, serien els 

tribunals d’aquest estat membre els competents. 

 

3. Es crea el certificat successori europeu, que podrà ser expedit per un estat a sol·licitud 

dels hereus, legataris, marmessors i demés interventors en la successió; i que tindrà 

valor probatori de forma automàtica en els estats membres on existeixin béns objecte 

de l’ herència. A Espanya, les autoritats competents per a expedir el certificat són els 

notaris i els tribunals que coneguin de la successió. 

 

4. En quant al reconeixement, el Reglament estableix com a norma general que totes les 

resolucions dictades per un estat membre seran reconegudes en un altre estat membre 

amb la mateixa força executiva, sense la necessitat d’anar a procediment algun, 

excepte els quatre motius taxats a l’ article 40 del Reglament, entre els que cal 

destacar, per ser el de major probabilitat d’ aplicació, el referent a que la resolució 

resulti ser contrària a l’ordre públic de l’ Estat membre en el que hagi de ser 

reconeguda. 

 

5. Per últim, en quant a l’ execució, els documents públics expedits en un estat membre 

tindran la mateixa força executiva i el mateix valor probatori que en l’ estat d’ origen. 
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RECOMANACIÓ 

 

El nou Reglament ofereix la possibilitat de que el causant, en una disposició mortis causa 

(testament o pacte successori, principalment), esculli la llei de la nacionalitat que ostenti bé en 

el moment de l’atorgament de la disposició mortis causa bé en el moment de la seva defunció, 

com a  llei aplicable a la seva successió trans fronterer. A falta d’elecció, operarà la regla 

general conforme a la qual la llei aplicable és la llei del país en el que el causant té fixada la 

residència habitual en el moment de la defunció. Per això, resulta recomanable que aquells 

ciutadans que tinguin béns, drets o accions en diferents estats, rebin assessorament respecte 

de les conseqüències jurídiques de l’ aplicació d’una u altre llei, perquè d’aquesta manera  

poder planificar adequadament la seva successió i la determinació del destí dels seus béns 

conforme a la seva voluntat. 

  

 

A més a més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Lorena 

Rosich, Albert Castellanos, Maite Gordo, Romy Gil i Óscar Casanovas estan a la seva   

disposició per a qualsevol aclariment  o ampliació al contingut de la present circular. 

 

Atentament, 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La present circular té com a única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts de 

la informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 
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