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RESUMO. 

 O tema central deste traballo é a partición polo testador. Fundamentalmente, 

analízanse os aspectos que maior problemática práctica presenta este tipo concreto de 

partición. A tal efecto, divídese nunha introdución, a cal fai unha aproximación á do testador 

como unha forma de partición particular, e tres capítulos  

No primeiro realízase unha comparativa entre a partición do testador e outras 

disposicións testamentarias: adxudicacións e normas particionais. Desta forma, diferéncianse 

as tres disposicións e os distintos efectos de cada unha. Finalmente, resólvense as 

contradicións que estas disposicións poden presentar coa institución en testamento. A máis 

relevante consiste na contradición da partición coa institución de herdeiro, a cal soluciónase, 

en principio, a favor da partición. 

O segundo capítulo xa se centra nun análise profundo dos caracteres e requisitos da 

partición do testador. En resumo, precísase un testamento que sirva de base á partición e non 

se esixe realizar esta partición en testamento (cabe a partición en documento separado non 

testamentario). En principio, non se admite unha partición parcial e é necesario partir bens 

propios do testador. Con todo, explícase que, baixo determinadas circunstancias, a 

xurisprudencia permite incluír bens gananciais na partición do testador. Por último, esta 

partición configúrase como imperativa, de forma que os herdeiros están vinculados por esta. 
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Pese a que non poden prescindir dela, admítese que realicen actos dispositivos que modifican 

o destino dos bens querido polo causante. 

Ademais, no Dereito común a partición do testador é un acto persoalísimo e 

individual, mentres que no Dereito galego regúlase a posibilidade de que os cónxuxes 

realicen conxuntamente e nun único documento a partición dos seus bens, privativos e 

comúns. Desta forma, o terceiro capítulo pecha o traballo expoñendo o funcionamento básico 

da partilla conxunta e unitaria, a cal non se concibe nin se permite no réxime do Código civil. 
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INTRODUCIÓN. 

 O seguinte traballo analizará a partición realizada polo propio testador co obxectivo 

de diferenciala doutras disposicións testamentarias. Para elo é necesario expoñer, 

previamente, unha serie de cuestións necesarias para unha adecuada comprensión dos 

seguintes capítulos. A introdución iniciarase cos conceptos de partición e de comunidade 

hereditaria, coa finalidade de encadrar a do testador como unha forma de partición particular . 

De seguido, explicaranse brevemente as distintas operacións particionais e rematarase 

analizando os distintos tipos de partición. 

1. A partición e a comunidade hereditaria. 

 De comezo, procede unha aproximación á institución da partición, en xeral. Isto serve 

para entender que a do testador é un tipo de partición moi peculiar, dado que non cumpre 

todos os carácteres da partición como institución xeral. Polo tanto, faise necesario, antes de 

entrar a fondo na do testador, coñecer todas estas características mentes se explican as 

propias que diferencian á partición do testador. 

En primeiro lugar, a partición caracterízase por ser a forma normal de extinguir a 

comunidade hereditaria1 e xa neste punto inicial atopamos unha particularidade para a 

partición do testador. Tal como se explica ao longo desta introdución, a do testador impide 

que naza a comunidade hereditaria, chegando a poder preguntarnos, incluso, se é unha 

verdadeira partición ao incumprir a finalidade básica da partición: a extinción da 

comunidade. Con todo, considérase igualmente unha forma de partición, agora ben, sempre 

tendo en conta as súas especialidades. Pois ben, unha adecuada comprensión destas 

particularidades implica continuar explicando que é a comunidade hereditaria. 

Esta última refírese ao conxunto do patrimonio, bens e dereitos, que conforma a 

herdanza dunha persoa nun momento concreto. Polo tanto, a comunidade hereditaria é 

temporal, nace coa aceptación da herdanza por unha pluralidade de sucesores e remata, 

mediante a partición, coa adquisición polos sucesores dos bens concretos do seu patrimonio. 

En canto a súa titularidade, no Dereito común corresponde aos herdeiros, lexitimarios 

e ou legatarios de parte alícuota que acepten a herdanza. En cambio, no Dereito galego os 

                                                 
1 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Compendio de Derecho civil. Tomo V, Derecho de sucesiones. 

Madrid, Dijusa, 2007, páx. 377. 
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lexitimarios non forman parte da comunidade porque son considerados meros acredores da 

herdanza (249.1 LDCG). Esta concepción dos lexitimarios ten a súa razón de ser na natureza 

xurídica da lexítima, a cal configúrase como pars valoris. Isto significa que os lexitimarios só 

teñen un dereito de crédito para esixir unha parte do haber líquido da herdanza (art. 243 

LDCG) e, polo tanto, non son membros da comunidade hereditaria2. 

Sen embargo, en ambos réximes a titularidade de cada membro da comunidade non se 

concreta sobre uns bens determinados. É dicir, non é unha comunidade na que cada 

comuneiro ten a súa cota sobre cada ben parte da herdanza3. O comuneiro ten un dereito 

abstracto, materializado nunha cota ideal, sobre a totalidade da comunidade. Do anterior 

derívase que a comunidade hereditaria, neste aspecto, funciona coma unha comunidade 

xermánica, dado que os comuneiros non teñen dereitos sobre bens determinados. Pese ao 

anterior, a doutrina denomínaa como unha comunidade híbrida, xa que noutros aspectos 

concretos aseméllase tamén a unha comunidade romana4. 

 Para que cada membro da comunidade poida recibir os bens correspondentes é 

necesario extinguila, rematando coas cotas ideais sobre a comunidade. Neste punto 

atopámonos coa partición como a encargada de poñer fin á comunidade mediante a 

distribución dos bens hereditarios entre os seus membros. É dicir, coa partición legalmente 

realizada os bens integrantes da comunidade hereditaria pasan ao dominio exclusivo dos 

sucesores aos que se adxudicaran (art. 1.068 C.c.). Así, a cota de cada un materialízase neste 

momento nun dereito sobre uns bens determinados e, en consecuencia, a partición determina 

o fin da comunidade. 

 En particular, a partición é o momento no que a participación abstracta de cada 

comuneiro sobre o conxunto da comunidade hereditaria concrétase na titularidade de bens ou 

e dereitos individualizados. A contía dos bens e ou dereitos corresponde a cada comuneiro en 

función da cota que lles atribuíra o causante na herdanza. 

                                                 
2 BUSTO LAGO, J.M. Curso de Derecho civil de Galicia. Barcelona: Atelier, 2015, páx. 448; 

REBOLLEDO VARELA, A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 

2008, páx. 1068. 
 

3 ALBALADEJO GACÍA. Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 133; PÉREZ ÁLVAREZ, M.A. Curso de Derecho civil (V). Madrid, Colex, 2013, páx. 445. 
 

4 CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho civil español, común y foral. Tomo VI: Derecho de sucesiones. 

Vol. I: La sucesión en general. Madrid, Reus S.A., 1978, páx. 297; LLEDÓ YAGÜE, Francisco e MONJE 

BALMASEDA, Óscar. Compendio de Derecho civil. Tomo V: Derecho de sucesiones. Madrid, Dykinson, 2004, 

páx. 420; SANTOS BRIZ, J. e SIERRA GIL DE LA CUESTA, I. Tratado de Derecho civil (6). Teoría y 

práctica. Derecho de sucesiones. Barcelona, Bosch, 2003, páx. 69. 
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 O anterior lévanos a preguntarnos pola natureza da partición. A doutrina5 segue, 

maioritariamente, a teoría substitutiva, determinativa ou especificativa. Esta teoría expón que 

a cota de participación de cada membro sobre o conxunto da herdanza é substituída pola 

titularidade de bens e dereitos individualizados. É dicir, cada comuneiro recibirá os bens e 

dereitos do causante tras a partición da herdanza como substitución da súa cota sobre a 

totalidade da comunidade6. 

Consecuentemente, enténdese que os bens e dereitos son transmitidos a cada 

comuneiro dende o momento da aceptación, o cal retrotráese á data de apertura da sucesión. 

Deste xeito, cada comuneiro recibe directamente do causante a súa cota sobre a comunidade. 

Se coa partición simplemente se substitúe a cota por bens e ou dereitos concretos, a 

conclusión é que os comuneiros reciben eses bens e dereitos directamente do causante. Isto 

último exclúe as teorías translativa e declarativa7. Finalmente, a xurisprudencia do TS8 

acolleu a teoría substitutiva da partición. 

 Ata aquí explicouse a función fundamental da partición: Poñer fin á comunidade 

hereditaria preexistente. Pois ben, como se adiantou a comezo, a partición do testador difire 

xa neste primeiro punto. Esta ten un fin distinto: evitar a comunidade hereditaria9. Coa súa 

partición, o testador xa realizou el mesmo a partición dos seus bens entre os distintos 

sucesores instituídos en testamento. Desta forma non se chega a formar a comunidade á 

morte do causante porque os herdeiros adquiren nese momento directamente a titularidade 

                                                 
5 ALBALADEJO GACÍA. Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 134; LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho Civil. 5, Sucesiones. Madrid, 

Dykinson, 2009, páx. 110. 
 

6 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. Comentarios al Código civil. Pamplona, Aranzadi, 

2006, páx. 1255.  
 

7 A teoría translativa entende que para que un comuneiro adquira un ben ou dereito concreto deben 

realizarse as os correspondentes intercambios de cotas sobre a totalidade da comunidade pola titularidade do ben 

ou dereito. A teoría declarativa entende que a cada comuneiro perténcelle directamente os bens e dereitos dende 

o momento da apertura da sucesión, sendo a partición un medio simplemente declarativo. SANTOS BRIZ, J. e 

SIERRA GIL DE LA CUESTA, I. Tratado de Derecho civil (6). Teoría y práctica. Derecho de sucesiones. 

Barcelona, Bosch, 2003, páx. 78. 
 

 8 STS do 28 de maio de 2004 [RJ 2004, 3978]; STS do 3 de febreiro de 1999 [RJ 1999, 747]; STS do 5 

de marzo de 1991  [RJ 1991, 1718]. 
 

9 STS do 4 de novembro de 2008 [RJ 2008, 5891]; LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho 

Civil. 5, Sucesiones. Madrid, Dykinson, 2009, páx. 135. 
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dos bens10 tal como este preveu na súa partición. Por isto a conclusión é que non nace a 

comunidade porque esta non é necesaria. 

 En canto a outras características da partición, como regra xeral, é un acto irrevogable. 

Neste punto atopamos unha outra excepción referente á partición do testador11. Esta última é 

posible revogala, o cal explicarase en detalle máis adiante. Como adianto, esta revogación 

pode facela o propio testador de varias formas. Por exemplo, declarando expresamente a súa 

vontade de deixar sen eficacia unha partición existente ou elaborando unha nova 

incompatible coa anterior. 

Ademais, a partición pode ser un acto xurídico unilateral ou plurilateral e contractual 

ou un acto de autoridade12, en función de quen a efectúe. Segundo o tipo concreto de 

partición (polo testador, persoa encargada polo testador, xudicialmente, polos coherdeiros... ) 

esta definirase por unha ou outras características. En concreto, a do testador configúrase 

como un acto xurídico mortis causa unilateral. 

 Finalmente, a regulación legal da partición atopámola nos artigos 1051 e ss. do C.c.13 

e nos 270 e ss. da LDCG14. A maiores, os 782 e ss. da LAX15 regulan o proceso especial ao 

que se acude na partición xudicial: o de división da herdanza. 

2. Operacións particionais. 

 A continuación, explícanse unha serie de operacións coñecidas coma operacións 

particionais. Estas son necesarias para realizar calquera tipo de partición. Porén, teñen maior 

importancia na do testador aos efectos de diferenciala doutras disposicións deste. Por agora, 

este epígrafe limítase a explicalas brevemente. De comezo, podemos dicir que a partición 

componse do inventario, avaliación, liquidación e división.  

 O inventario consiste en determinar o activo e o pasivo da herdanza. O activo será o 

conxunto de bens, dereitos e accións do testador, sempre que non se extinguiran coa súa 

                                                 
10 DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés. Comentarios al Código civil. Valladolid, Lex Nova, 2010, páx. 

1149. 
 

11 ALBALADEJO GACÍA. Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 143. 
 

12 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Rodrigo. Manual de Derecho Civil: Sucesiones. Madrid, 

Bercal, S.A., 2015, páx. 99. 
 

              13 Código Civil. 
  

              14 Lei de Dereito Civil de Galicia. 
 

              15 Lei de Axuizamento Civil. 
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morte. En canto ao pasivo, este comporase das débedas do defunto, os gravames e cargas 

reais existentes sobre os bens, así como das cargas e gastos da herdanza.  

 Deseguido, realizarase a avaliación. Esta consiste na valoración (en cartos) dos 

elementos do activo e pasivo da herdanza. O momento a ter en conta para realizar a 

avaliación será cando se estea a realizar a partición. Esta interpretación16 derívase do art. 

1074 do C.c. o cal regula a data da adxudicación como a que se debe ter en conta na rescisión 

da partición. Polo tanto, se no contexto da rescisión da partición se ten en conta para valorar o 

momento de adxudicación, entón o coherente é que o mesmo deba de facerse na avaliación, a 

cal é unha fase da partición 

 A continuación, practicarase a liquidación. Esta operación consiste en obter o activo 

neto da herdanza, para o cal réstase do activo bruto o pasivo da herdanza. A finalidade é illar 

os bens necesarios para pagar as débedas contra a herdanza. Con todo, non é obrigatorio que 

sexa feita durante a partición, polo que é posible dividir o patrimonio da herdanza deixando 

as débedas pendentes. De todas formas, os acredores da herdanza teñen o dereito de opoñerse 

á realización da partición mentres non lles sexan pagadas ou afianzadas as súas débedas (art. 

1082 C.c.). Agora ben, o habitual na práctica é realizar a liquidación xa na partición. O senso 

disto é que os herdeiros poidan recibir a súa parte correspondente libre de responsabilidade.  

 Para rematar, farase a formación de lotes e a división. Consisten en realizar tantos 

grupos de bens e ou dereitos como herdeiros haxa. Cada conxunto deberá ter o valor que 

corresponda a cada herdeiro segundo a súa cota de participación na herdanza. É dicir, con isto 

determínase que bens e ou dereitos recibirá cada herdeiro. Finalmente, a cada suxeito 

entregaráselle lote en pago da súa cota na herdanza, a cal quedará, en principio, 

definitivamente satisfeita. 

 Estas operacións terán que efectuarse en todos os distintos tipos de partición. Máis 

adiante verase a relevancia das operacións particionais na partición feita polo testador. A 

modo de adianto, esta relevancia radica en que a previsión de todas ou só de algunha destas 

permite distinguir a partición doutras disposicións. Concretamente, a xurisprudencia entende 

que existe partición cando o testador prevé todas estas operacións. Non sendo así, como regra 

xeral, os tribunais entenden que estamos ante normas particionais. 

                                                 
              16 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de derecho civil. Vol. 4, t. 2. Madrid, Tecnos, 

2012, páx. 271. 
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 Con isto remata a aproximación xeral ao concepto e caracteres da partición. No 

seguinte apartado xa se expoñen os diferentes tipos de partición. Desta forma completarase o 

obxectivo fundamental desta introdución: pór de manifesto as peculiaridades da partición do 

testador. 

3. Tipos de partición. 

 Tal como se adiantou anteriormente, existen determinados caracteres específicos que 

configuran os distintos tipos de partición. Neste sentido, a partición pode ser un acto xurídico 

unilateral ou plurilateral17 e terá a consideración de acto de autoridade cando se realice 

mediante un procedemento xudicial.  

Emporiso, os distintos tipos de partición clasifícanse en xudicial ou extraxudicial, 

segundo se realice por medio do proceso xudicial de división da herdanza ou por outros 

medios alternativos. Incluso, dentro da extraxudicial existen varios tipos diferentes que se 

configuran en virtude da persoa encargada de efectuar a partición. Este epígrafe encárgase de 

expoñer o contexto xeral destes distintos tipos de partición para finalmente encadrar a 

partición do testador 

 De comezo, atopamos a partición xudicial (arts. 1059 C.c. e 782 e ss. LAC). Esta 

consiste en acudir aos tribunais para que nomeen a un contador-partidor xudicial, quen se 

encargará de realizar as operacións particionais. Cómpre recorrer a ela cando os coherdeiros 

non se poñen de acordo na forma de realizar a partición e tampouco existe un contador-

partidor nomeado polo causante18. En canto á forma, realízase mediante o proceso xudicial de 

división de herdanza regulado na LAC19. Por último, a competencia está atribuída ao 

Xulgado de Primeira Instancia do lugar do último domicilio do causante20. 

                                                 
17 Se a partición a realiza o testador ou un contador-partidor, será un acto xurídico unilateral. En 

cambio, tamén cabe que a realicen os herdeiros de común acordo. Neste último caso sería plurilateral. 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO. Rodrigo. Manual de Derecho Civil: Sucesiones. Madrid, Bercal, S.A., 

2015, páx. 99; CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho civil español, común y foral. Tomo VI: Derecho de 

sucesiones. Vol. I: La sucesión en general. Madrid, Reus S.A., 1978, páx. 311; LLEDÓ YAGÜE, Francisco e 

MONJE BALMASEDA, Óscar. Compendio de Derecho civil. Tomo V: Derecho de sucesiones. Madrid, 

Dykinson, 2004, páx. 423. 
 

18 RIVAS MARTÍNEZ, Juan José. Derecho de sucesiones. Común y foral. Tomo I, Vol. 2º. Madrid, 

Dykinson, 2004, páx. 1333.  
 

 19 Arts. 782 e ss. da LAC. 
 

20 Cando o seu último domicilio estea no estranxeiro será competente o Xulgado do lugar do último 

domicilio do causante en España ou de onde tivera a maior parte dos seus bens, a escolla do demandante (art. 

52.1.4º LAC). 
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Aparte, existen varios tipos de partición extraxudicial. Dentro desta extraxudicial 

atopamos a partición testamentaria, cando o testador manifesta a súa vontade na forma de 

distribuír os bens ou en canto a quen quere encargar a realización da partición; e a 

convencional, cando son os herdeiros mediante acordo os que deciden a forma de realizar a 

partición. Para concretar o ata agora exposto, analizaranse os tipos concretos de partición 

extraxudicial.  

Primeiramente, é posible unha partición feita por contador-partidor (a súa vez, o 

contador-partidor pode ser testamenteiro ou dativo). Esta partición caracterízase porque será 

un terceiro quen a efectúe.  

En primeiro lugar, o contador testamenteiro é unha persoa de confianza nomeada en 

testamento polo causante, a quen lle encarga a realización da partición21 (arts. 1057 C.c. e 

283 e ss. LDCG). En cambio, o contador-partidor dativo non o prevé o testador. Neste caso, 

os comuneiros, ante o desacordo entre eles na forma de realizar a partición, deciden non 

acudir a un proceso xudicial. Emporiso, o contador dativo é unha solución intermedia coa que 

non se chega aos tribunais. Cabe acudir a el cando non haxa testamento ou existindo 

testamento, se non se nomea contador-partidor ou o seu cargo quedara vacante. A regulación 

atópase no parágrafo segundo do art. 1057 do C.c. e explícase a continuación. 

Este artigo permite que se nomee un contador partidor-dativo a petición dos herdeiros 

ou legatarios que representen, ao menos, o 50% do caudal hereditario. Seguirase un 

procedemento de xurisdición voluntaria (arts. 92 e ss. da Lei de Xurisdición Voluntaria) no 

que o nomeamento do contador-partidor farao o letrado da Administración de xustiza ou 

notario. Esta partición requirirá a confirmación de todos os herdeiros. No seu defecto, terase 

que aprobar polo letrado da Administración de xustiza ou polo notario.  

Pola contra, o Dereito galego non regula o contador-partidor dativo. Con todo, 

enténdese que cando non haxa unanimidade entre os coherdeiros para realizar a partición 

acudirase supletoriamente ao réxime do C.c., sen prexuízo da partición por maioría explicada 

no seguinte parágrafo. 

 Ademais, tamén é posible a partición feita polos coherdeiros (art. 1058 Cc. e 294 e ss. 

LDCG). Para elo, precisarase a unanimidade de todos os comuneiros na forma de realizala. 

                                                 
21 CARBALLO FIDALGO, Marta. Las facultades del contador-partidor testamentario. Madrid, 

Civitas, 1999, páx. 29. 
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Polo tanto, se hai acordo entre todos, en principio, poden prescindir da vontade do causante 

en canto á partición. En cambio, isto non sempre é posible. Concretamente, os coherdeiros 

non poderán facer a partición cando o causante esixira expresamente a intervención do 

contador partidor como necesaria.  

No réxime común, en defecto de acordo, os coherdeiros terán que acudir ao contador- 

partidor con nomeamento vixente (782 LAC). Se non hai contador partidor, entón terán que 

recorrer ao dativo ou á partición xudicial. No dereito galego, non sería necesario acudir 

directamente á partición xudicial. Para evitalo, os arts. 295 e ss. LDCG regulan a partición 

por maioría22. 

 Outro tipo de partición é mediante arbitraxe testamentaria. Pese a que é excepcional 

vén regulada no art. 10 da Lei de Arbitraxe. Consiste na súa realización por un terceiro 

imparcial, o árbitro, sen necesidade de acudir ao proceso xudicial. Esta puido estar prevista 

en testamento polo causante ou ter unha natureza contractual mediante a decisión unánime 

dos herdeiros de acudir a ela. 

 Finalmente, a partición pode facela o propio testador (1056 C.c. e 273 e ss. LDCG), o 

cal é o tema central do traballo. Emporiso, o seu funcionamento e características concretos 

serán desenvoltos nos seguintes capítulos. No réxime do C.c. concíbese como un acto 

individual do testador. Pola contra, no réxime galego, tamén é posible, para os cónxuxes, 

realizar unha partilla conxunta con bens privativos e ou gananciais (276 LDCG). En ambos 

casos, o propio testador poderá revogar a partición inicial nun novo acto particional, xa sexa 

no propio testamento ou nun documento extratestamentario. Esta posibilidade funciona como 

excepción á regra xeral da irrevogabilidade dos demais tipos de partición. 

 Mais, como se adiantou, o que realmente caracteriza a partición do propio testador é a 

ausencia da comunidade hereditaria. Cando o propio testador elabora a partición, evita que 

chegue a nacer a comunidade hereditaria. Esta non se orixina debido a que non é necesaria. 

Neste sentido, a comunidade hereditaria é o estado dos bens e dereitos da herdanza mentres 

non se concreta a súa titularidade de forma individualizada.  

                                                 
22 A partición por maioría vén sendo unha partición encargada a un contador partidor. O procedemento 

iníciase directamente ante notario a petición de, ao menos, dous coherdeiros. Os peticionarios teñen que 

representar máis do 50% respecto ao caudal a partir. Para que saia adiante precísase o voto favorable dos 

herdeiros que, ao menos, representen 3/4 do caudal. No seu defecto, será necesario acudir á partición xudicial ou 

polo contador dativo (arts. 295 e ss. LDCG). 
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Agora ben, coa partición polo testador a titularidade dos bens xa queda atribuída 

dende o momento da morte do causante (art. 1068 C.c.). Por mor disto, non chega a xurdir a 

comunidade hereditaria. En conclusión, dende o momento da morte do causante xa se 

transmite o dominio dos bens hereditarios, polo que non chega a formarse unha titularidade 

conxunta sobre a totalidade da herdanza. O anterior explica que a partición do testador non 

signifique a extinción da comunidade hereditaria, senón que supón a súa evitación.  

 Das especiais características (revogabilidade e evitación da comunidade) da partición 

do testador derívase a importancia de identificala correctamente. A tal efecto, o primeiro 

capítulo ten a finalidade de illar a partición do testador doutras disposicións testamentarias: 

normas particionais e adxudicacións. Estas deben identificarse correctamente debido a que os 

efectos de cada unha destas disposicións non son os mesmos. 

 Unha vez coñecidas as diferenzas das mencionadas disposicións, procede entrar na 

materia concreta da partición polo testador. Para isto, o segundo capítulo examina as súas  

características e requisitos. En resumo, os seus requisitos formais, o tratamento dos bens 

gananciais e ata que punto os sucesores están vinculados pola partición do testador. 

 Mais, non remata aquí o traballo. O terceiro e último capítulo analiza unha 

posibilidade de partición característica do Dereito galego e inexistente como tal no Dereito 

común: a partilla conxunta unitaria. Este capítulo recolle os caracteres esenciais e o 

funcionamento básico desta partición realizada nun único documento polos dous cónxuxes ou 

membros da parella de feito que cumpran os requisitos da Disposición Adicional 3ª da 

LDCG. 
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CAPÍTULO I: PARTICIÓN POLO TESTADOR, NORMA PARTICIONAL E  

ADXUDICACIÓN. 

Deseguido, exporase a partición polo testador en relación con outras disposicións 

testamentarias: as normas particionais e as adxudicacións. O obxectivo é delimitar cando nos 

atopamos ante unha verdadeira partición feita polo testador. Ademais, trátase de resolver a 

problemática e contradicións entre as distintas disposicións. 

1.1. Partición e norma particional. 

Para comezar, neste epígrafe exponse a comparativa entre partición e norma particional. 

É importante distinguilas con claridade xa que mentres a partición evita a comunidade 

hereditaria, a soa existencia de normas particionais non exclúe o nacemento desta 

comunidade. Nesta distinción é fundamental a xurisprudencia do TS ao respecto. 

As desemellanzas entre partición e norma particionial recólleas a STS de 7 de setembro 

de 1998 (xa antes SSTS do 21 de xullo de 1986 e do 4 de febreiro de 1994)23. Pola súa parte, 

o TSXG tamén recolleu esta doutrina na súa sentenza de 13 de febreiro de 201324. 

De comezo, é necesario ampliar o xa adiantado en relación coa inclusión polo testador na 

súa partición de todas as operacións particionais. Como punto de partida, a partición do 

testador existe cando este preveu todas as operacións particionais. Neste sentido, tivo que 

recoller o inventario, avaliación, liquidación e a formación de lotes, mentres que a ausencia 

dunha das operacións mencionadas podería implicar a inexistencia de partición polo testador, 

aínda que non sempre será así. A xurisprudencia chamou a esta tese como a “regra de ouro” 

(identificada así na mencionada sentenza de 1998) para identificar cando nos atopamos ante 

unha partición polo testador.  

Pese ao dito ata agora, non é necesario que o testador realice todas as operacións 

particionais25 para que exista unha partición polo testador. Isto é así porque a xurisprudencia 

entende que cando se previron ao completo, si que nos atopamos ante unha partición feita 

polo testador, mais non esixe que toda partición do testador recolla a totalidade das 

operacións. É dicir, a súa previsión total confirma a existencia da partición testamentaria. Isto 

                                                 
23 STS do 7 de setembro de 1998 [RJ 1998, 6395]; STS do 4 de febreiro de 1994 [RJ 1994, 909]; STS  

do 21 de xullo de 1986 [RJ 1986, 4576]. 
 

24 STSXG do 13 de febreiro de 2013 [RJ 2013, 4796]. 
 

25 Explicarase en detalle no epígrafe 2.4 do Capítulo II. 
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é ao que se refire concretamente a xurisprudencia como “regra de ouro”. En cambio, a 

ausencia de todo o conxunto das operacións particionais non exclúe a partición do testador.  

 Ademais, a carencia dalgunha operación particional abre outra posibilidade: A de 

atoparnos ante unha norma particional. É dicir, se o testador omite certa operación particional 

cabe que nos atopemos ante unha partición ou unha norma particional. Por isto, unha 

disposición testamentaria carente dalgunha destas operacións podería ser unha norma 

particional e non unha partición.  

Esta disposición conceptúase como a manifestación de vontade do testador respecto á 

forma de adxudicación dos bens hereditarios26, a cal vén a ser un conxunto de instrucións 

deixadas polo testador sobre como quere que se repartan os seus bens nunha futura partición. 

É dicir, unha norma particional recolle as directrices que o testador quere que se cumpran á 

hora de facerse a partición dos bens da herdanza, mais nunca son unha partición do testador27. 

Por iso, aquí o testador non é quen realiza a partición e esta terá que facerse despois da súa 

morte na forma correspondente en cada caso.  

 Así, as normas particionais serán de aplicación no momento da futura partición, o cal 

supón a formación previa dunha comunidade hereditaria28. En cambio, a partición feita polo 

testador impide a formación da comunidade hereditaria. Esta non chega a nacer porque a 

partición polo testador implica a transmisión dos bens adxudicados en testamento no 

momento de falecemento do causante (1.068 C.c.). Segundo esteamos ante unha ou outra 

institución teremos ou non comunidade hereditaria. Tales consecuencias xustifican a 

importancia de diferenciar a partición polo testador das normas particionais.  

 Na lexislación atopamos unha referencia ás normas particionais na LAC. 

Concretamente, o art. 786 prevé que o testador pode establecer regras para o inventario, 

avaliación, liquidación e división dos seus bens. Pois ben, nestes casos o contador (ou 

herdeiros se non se nomeou contador) terá que seguir, necesariamente estas regras do 

testador, con independencia de cal sexa a lei aplicable á sucesión.  

                                                 
26 BERCOVITZ RODRÍGUEZ, Rodrigo. Comentarios al Código civil. Pamplona, Aranzadi, 2006, 

páx. 1255. 
 

27 CORBAL FERNÁNDEZ, Jesús. Artículo 1.056. En GIL DE LA CUESTA, Ignacio. Comentario del 

Código civil. Barcelona, Bosch, 2000, páx. 538. 
 

28 PÉREZ ÁLVAREZ, M.A. Curso de Derecho civil (V). Madrid, Colex, 2013, páx. 454; RUBIO 

GARRIDO, Tomás. La partición de la herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, páx. 461. 
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O límite é que estas normas particionais non veñan a prexudicar as lexítimas dos 

herdeiros forzosos, mentres estas non se vexan afectadas deben cumprirse as normas 

particionais tal como as previu o testador. Isto implica a obrigatoriedade ou imperatividade 

das normas particionais, coa única excepción mencionada de que orixinen a vulneración das 

lexítimas. 

 Na práctica, a existencia dunha norma particional só ten sentido cando non é o 

testador quen realiza a súa propia partición. Isto materialízase en que a xa mencionada “regra 

de ouro” da xurisprudencia só abre a posibilidade de normas particionais cando se dubida 

sobre a existencia de partición polo testador. En explicación do anterior, o testador non 

precisa dar instrucións sobre a partición cando foi el mesmo quen partiu os seus bens. É máis, 

neste caso de partición por el mesmo non existe un terceiro ao quen indicar como realizar a 

partición porque xa foi el mesmo quen a fixo. 

 Con todo, no Dereito común, non atopamos unha norma que nos concrete os 

requisitos das normas particionais. Por isto, na actualidade non se chegou a expor en que 

forma deben estar previstas as normas particionais. En canto á práctica, estas sempre 

aparecen nun testamento e chegan aos tribunais nun preito sobre se existe ou non partición do 

testador. Dado que a lexislación nada establece sobre se é necesario que estean incluídas no 

testamento, ábrese a posibilidade de que se prevexan nun documento extratestamentario, 

público ou privado. É dicir, serían válidas unhas normas particionais, claramente 

identificadas como tales, que estean recollidas fóra dun testamento? Por agora, a resposta é 

positiva porque nin na lexislación de Dereito común, nin na xurisprudencia atopamos 

previsións que prohiban a eficacia dunhas normas particionais previstas en documento 

distinto do testamento. 

 A ausencia de normativa do réxime común contrasta co da nosa Comunidade, xa que 

o Dereito galego regula a partición polo testador nos arts. 273 e ss. da LDCG. Entre eles, o 

art. 275 concreta o que é unha norma particional: Disposicións particulares sobre a partición 

da herdanza que terán que observarse ao facer a mesma. Esta definición coincide coa que se 

acolleu doutrinalmente no dereito común. En cambio, o mencionado artigo require que a 

norma particional se recolla no testamento, polo que no Dereito galego engádese unha 

esixencia de forma sobre as normas particionais: necesariamente terán que facerse en 

testamento. Esta previsión legal exclúe a problemática do Dereito común sobre os requisitos 

de forma das normas particionais e, ademais, implica a imposibilidade de confusión coa 
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partición do testador cando esta estea prevista en documento non testamentario29. Por último, 

o mesmo art. 275 recolle a nota de imperatividade das normas particionais, no mesmo sentido 

xa explicado para o Dereito común. 

 Finalmente e volvendo á distinción coa partición, existe outra regra para diferenciar 

ambas disposicións: A designación en testamento dun contador-partidor é incompatible coa 

partición polo testador. Isto implica que cando a vontade do causante sexa realizar el mesmo 

a partición no testamento, non ten sentido que logo nomee a un contador-partidor.  

Por conseguinte, a existencia dun contador-partidor en testamento manifesta que o 

desexo do causante foi a realización da partición tras a súa morte por unha persoa concreta 

distinta del mesmo. En consecuencia e como regra xeral, a previsión de contador-partidor 

exclúe a existencia de partición polo testador. Neste caso, atopámonos ante unha cuestión de 

interpretación da vontade do causante que foi así resolta pola xurisprudencia30.  

Polo tanto, a inexistencia dun nomeamento de contador-partidor abre a porta á 

existencia de partición polo testador cando así se desprenda da vontade do causante. Así, de 

todo o ata agora dito derívase que ou hai contador-partidor ou partición polo testador. Agora 

ben, ambas institucións xuntas nun mesmo testamento carecen de senso. Mais, é necesario 

introducir un último matiz, cando o testador prevea un contador pero tan só como un simple 

executor material (axudante ou colaborador) da partición xa feita por el mesmo, entón 

mantense que segue existindo partición31. 

 Con isto chégase ao final do epígrafe, concluíndo que existen regras xurisprudenciais 

que axudan a distinguir unha partición do testador das normas particionais. Para elo débense 

ter en conta os criterios explicados en relación coas operacións particionais e coa existencia 

dun contador-partidor. Así esgótase este epígrafe, de forma que no seguinte trataranse a 

partición e as adxudicacións particulares.  

                                                 
29 DÍAZ MARTINEZ, Ana. Partición y normas particionales. En REBOLLEDO VARELA, A.L. 

Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1202. 
 

30 STS do 8 de marzo de 1989 [RJ 1989, 2023]. 
 

31 PÉREZ ÁLVAREZ, M.A. Curso de Derecho civil (V). Madrid, Colex, 2013, páx. 454; RUBIO 

GARRIDO, Tomás. La partición de la herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, páx. 461; SAP de 

Pontevedra do 1 de xullo de 2005 [JUR 2006, 25364]; SAP de Pontevedra do 14 de xuño do 2000 [AC 2000, 

2469]. 
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1.2. Partición e adxudicación. 

 Este epígrafe encárgase de diferenciar a partición do testador das adxudicacións de 

bens concretos. O efecto de ambas disposicións é o mesmo: a transmisión da titularidade dos 

bens dispostos. Agora ben, mentres que a partición do testador impide aos comuneiros 

realizar a súa propia partición, isto si sería posible no caso das adxudicacións. 

A distinción entre ambas institucións refléxase, fundamentalmente, en se o testador 

partiu ou non todos os bens do seu patrimonio. As SSTS do 24 de xaneiro de 2003, 17 de 

febreiro de 2000 e 15 de febreiro de 1988 enfróntanse a este problema32. Da anterior 

xurisprudencia derívase que non é partición polo testador a disposición particular na que se 

precisa a vontade de entregar certos bens a determinados suxeitos.  

Atopámonos ante o suposto de que o testador expresa o desexo de entregar uns bens 

concretos a certas persoas, en cambio, non chega a individualizar os destinatarios de todos os 

bens do seu testamento. Polo tanto, trátase tan só dunha adxudicación dun ou varios bens 

específicos e non dunha verdadeira partición33 e, como punto de partida, a partición polo 

testador non existe cando o testador só se referiu a certos bens illados e non á totalidade dos 

bens do seu patrimonio.  Por exemplo, o testador puido prever un legado, unha mellora a 

favor dun lexitimario ou instituír en cousa certa.  

 A maiores, existe outro criterio que pode axudarnos a diferenciar ambas disposicións. 

Consiste na previsión polo testador de cotas34. En principio, a súa presenza determina a 

vontade do testador de que estas sexan enchidas segundo a partición feita por el mesmo. En 

cambio, se non están contempladas prevalecerá a concepción destas como institucións en 

cousa certa35. 

 Ata aquí o referente ás diferenzas conceptuais. Porén, existe unha semellanza entre 

partición polo testador e adxudicación xa que ambas outorgan o dominio do ben ou bens 

                                                 
32 STS do 24 de xaneiro de 2003 [RJ 2003, 1995]; STS do 17 de febreiro do 2000 [RJ 2000, 806]; STS 

do 15 de febreiro de 1988 [RJ 1988, 1987]. 
 

33 BERCOVITZ RODRÍGUEZ, Rodrigo. Comentarios al Código civil. Pamplona, Aranzadi, 2006, 

páxs. 1255-1256; CORBAL FERNÁNDEZ, Jesús. Artículo 1.056. En GIL DE LA CUESTA, Ignacio. 

Comentario del Código civil. Barcelona, Bosch, 2000, páx. 538; O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Código 

civil comentado y con jurisprudencia. Madrid, La Ley, 2008, páx. 1027. 
 

34 PÉREZ ÁLVAREZ, M.A. Curso de Derecho civil (V). Madrid, Colex, 2013, páx. 454. 
 

35 LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho Civil. 5, Sucesiones. Madrid, Dykinson, 2009, 

páx. 135. 
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sobre os que se realizaron. Este dominio adquirirase á morte do causante, polo tanto, é este o 

momento no que ambas previsións producen eficacia. 

Malia o anterior, esta eficacia non sempre se manifesta do mesmo xeito en relación co 

testamento. Por isto, a importancia de distinguir ambos supostos radica nos efectos que cada 

disposición produce no caso de contradición coa institución prevista no testamento. Este tema 

tratarase ao final do capítulo. Con todo, adianto que a partición do testador prevalecerá sobre 

a institución, como regra xeral (arts. 1056 e 1075 C.c.). Pola contra, será a institución a que 

prevalecerá sobre a adxudicación en caso de discrepancia entre ambas.  

 En canto ao Dereito galego, volvemos atoparnos cun maior desenvolvemento na 

materia, como coas normas particionais. O art. 273 da LDCG refírese expresamente á 

adxudicación. O relevante deste artigo é que enuncia como institucións xurídicas diferentes a 

partición do testador e a propia adxudicación. En cambio, no C.c. non atopamos ao longo do 

seu articulado unha mención clara que diferencie ambos supostos. Por este motivo, no 

Dereito común tivo gran importancia o desenvolvemento xurisprudencial xa mencionado. 

Polo ata agora comentado, o Dereito galego é máis preciso nesta materia ao establecer 

claramente que partición polo testador, adxudicación e norma particional son previsións 

dispares, pese a que non quede claro que se inclúe dentro do concepto de adxudicacións36. 

 Con todo, en ambos réximes, pode ser problemática a identificación dunha partición 

testamentaria en supostos nos que o testador non parte a totalidade do seu patrimonio, a pesar 

de que manifesta a súa vontade de facer el mesmo a partición dos seus ben. Nestes casos, a 

dúbida é acerca de se nos atopamos ante unhas adxudicacións ou unha verdadeira partición 

polo testador, mais sería unha partición parcial. Este tema concreto tratarase no seguinte 

capítulo sobre os requisitos da partición polo testador, onde se explica se é posible realizar 

unha partición parcial (a que non inclúe todos os bens do causante).  

Por agora, seguirase a conceptualización das distintas disposicións testamentarias que 

poden preverse en testamento. Así, o seguinte epígrafe fai unha breve comparativa entre 

norma particional e adxudicación. 

                                                 
36 DÍAZ MARTINEZ, Ana. Partición parcial y adjudicaciones de bienes y derechos. En REBOLLEDO 

VARELA, A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1192. 
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1.3. Norma particional e adxudicación. 

 Neste epígrafe faise unha miúda exposición sobre a distinción entre ambas 

disposicións. Isto débese ao escaso desenvolvemento do tema xunto con que o de máis 

interese neste traballo é a partición.  

Ata a actualidade, a nosa xurisprudencia non chegou a diferenciar de forma precisa 

estas dúas disposicións testamentarias. A STS do 22 de maio de 200937 pronunciouse a 

respecto. Esta resolve un problema de distinción entre norma particional e partición polo 

testador, mais tamén trata a súa relación coa adxudicación.  

No referente ás adxudicacións, neste suposto o testador adxudicou unha serie de bens 

aos seus fillos, dúas fillas e un fillo. Ademais, concretou que o remanente dos seus bens se 

adxudique por partes igual ás súas dúas fillas. Pois ben, a sentenza trata as adxudicacións 

coma unha parte das normas particionais. É dicir, entende que cando nos atopamos ante 

adxudicacións que non chegan a ser partición do testador entón realmente hai normas 

particionais.  

 A pesar de que a xurisprudencia non deixa clara a distinción entre ambas, os seus 

efectos son diferentes. As normas particionais limítanse a ser indicacións nas que o testador 

manifesta como quere que se faga a partición. Estas poden incluír adxudicacións e, noutras 

ocasións, non contelas . Estas adxudicacións van máis aló, xa que transmiten o dominio, dos 

bens aos que se refiren no momento da morte do testador que as outorgou. Porén, as normas 

particionais por si soas non implican transmisión do dominio, senón que se limitan a ser 

unhas regras que rexerán a futura partición. 

 En conclusión, son dúas previsións diferentes, tanto no referente ao propio concepto 

como aos efectos que producen. Con isto remata a distinción entre as tres disposicións 

expostas. Finalmente, é necesario un último epígrafe para pechar este capítulo inicial, o cal 

tratará as relacións destas disposicións cando se produce unha contradición co propio 

testamento.  

1.4. Relacións das disposicións do testador coa institución de herdeiro. 

 Tras o análise conceptual nos anteriores epígrafes é necesario examinar os problemas 

prácticos que poden aparecer. Ás veces, unha sucesión testamentaria pode presentarnos certas 

                                                 
37 STS do 22 de maio de 2009 [RJ 2009, 3038]. 
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dificultades derivadas de distintos factores. Entre outros, o paso do tempo (dende o momento 

de redactar o testamento ata cando este ten que aplicarse) provoca que os bens do testador 

non estean exentos das consecuencias do elemento temporal. Estes sufrirán, moitas veces, 

variacións de valor que afectarán ás disposicións testamentarias.  

Incluso, o propio testador puido elaborar o testamento guiado por unha valoración dos 

seus bens que non se corresponde coa realidade. En consecuencia, é posible que determinadas 

disposicións testamentarias poidan entrar en conflito. Ante esta problemática, utilízanse unha 

regras que establecen unha xerarquía entre as distintas disposicións. 

 Por exemplo, unha partición en contradición coa cota da institución de herdeiro. Un 

testador institúe herdeiros aos seus catro fillos, cada un en 1/4 respecto á totalidade dos bens 

da herdanza. Ademais, el mesmo fai en testamento a partición da totalidade dos seus bens, 

mais os bens atribuídos a algún dos seus fillos non alcanzan o cuarto da herdanza. Pois ben, 

este último problema é o que se trata neste epígrafe. 

 Para comezar, a partición do testador, como regra xeral, prevalece sobre a institución. 

Esta regra despréndese dos arts. 1.056 e 1.075 do C.c. En canto ao 1.056, este atribúe á 

partición do testador o carácter de imperativa, sempre que non prexudique á lexítima dos 

herdeiros forzosos38. Pola súa parte, o art. 1.075 só permite impugnar tal partición cando non 

respecte a lexítima. En virtude da normativa, a conclusión é que a partición deberá 

respectarse co único límite das lexítimas. A mesma consecuencia dáse no Dereito galego xa 

que o art. 275 da LDCG recolle a nota de imperatividade da partición do testador. 

 Esta interpretación fundaméntase en que ao non estar incluída a institución como 

límite á partición, entón esta non terá preferencia sobre a partición. Porén, é necesario 

compaxinar esta regra co art. 738 C.c. Nel establécese que o testamento só poderá revogarse 

coas solemnidades necesarias para testar. Polo tanto, o suposto dunha partición polo testador 

realizada en testamento non xera problemas, xa que un primeiro testamento pode modificarse 

por outro posterior. A solución, neste caso, segue sendo a preferencia da partición ante a 

discrepancia coa institución.  

                                                 
38 LLEDÓ YAGÜE, Francisco e MONJE BALMASEDA, Óscar. Compendio de Derecho civil. Tomo 

V: Derecho de sucesiones. Madrid, Dykinson, 2004, páx. 427. 
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O caso problemático xorde cando a partición do testador fíxose fóra do testamento, 

sen as solemnidades deste. Esta partición é válida segundo a literalidade dos arts. 1056 e 

1.075 C.c. Agora ben, permitir a xerarquía desta partición extratestamentaria sobre a 

institución do testamento implicaría admitir que o testamento pode ser modificado por unha 

partición que non seguiu as solemnidades dun acto mortis causa. A anterior problemática 

soluciónase dando prevalencia á partición sobre a institución só cando a primeira foi 

realizada conforme ás solemnidades necesarias para testar. En caso contrario, a partición ten 

que axustarse á institución, xa que senón implicaría unha especie de modificación fraudulenta 

(sen os requisitos para testar) dun testamento. 

Esta posición foi iniciada por ALBALADEJO39 e con posterioridade foise matizando. 

Concretamente, algúns autores40 expuxeron a idea máis moderada de que nestes casos só se 

daría primacía á institución en testamento sobre a partición por acto inter vivos, cando esta 

última implique unha diferencia substancial respecto ao testamento e quede probada a 

vontade do testador de rescindir así a partición. 

 Con todo, a doutrina non sempre foi pacífica sobre a prevalencia da partición sobre a 

institución de herdeiro. Algún autores41 chegaron a defender, en todo caso, a necesidade de 

axuste da partición á institución de herdeiros do testamento. En consecuencia, calquera 

partición que non respectara a disposición de herdeiros sería inválida. Esta interpretación 

derivou do entendemento da partición como un acto meramente executor do previsto en 

testamento. É máis, incluso defendeuse a seguinte analoxía: o testamento coma a lei da 

partición, mentres que esta última sería coma un regulamento que tan só desenvolve o 

testamento.  

 Na actualidade esta postura de extremos a favor da xerarquía total do testamento foi 

superada. Pese a todo, segue existindo algunha discrepancia na doutrina42 defendendo o 

                                                 
39 ALBALADEJO GACÍA, Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 146. 
 

40 LLEDÓ YAGÜE, Francisco e MONJE BALMASEDA, Óscar. Compendio de Derecho civil. Tomo 

V: Derecho de sucesiones. Madrid, Dykinson, 2004, páx. 434; PÉREZ ÁLVAREZ, M.A. Curso de Derecho 

civil (V). Madrid, Colex, 2013, páx. 456. 
 

41 GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Naturaleza y eficacia de la partición practicada por el testador por acto 

inter vivos, en Revista de Derecho Privado, 1954, páx. 494; JORDANO BAREA, Juan, Dictamen sobre validez 

de partición contenida en testamento, en Anuario de Derecho Civil, 1952, páx. 233. 
 

42 LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho Civil. 5, Sucesiones. Madrid, Dykinson, 2009, páx. 

137; RODRÍGUEZ ADRADOS, La partición hecha por el testador, en Revista de Derecho Notarial, 1970, páx. 

209. 
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extremo contrario do anterior parágrafo, é dicir, que a partición, incluso a extratestamentaria, 

sempre prevalece sobre a institución de herdeiro. Esta idea fundaméntana na literalidade do 

art. 1.075 C.c. cuxo único límite é respectar as lexítimas. Con todo, a interpretación máis 

moderada e adecuada a unha interpretación sistemática da normativa é a de Albaladejo, xa 

exposta ao comezo. 

 En canto a adxudicacións e normas particionais, tamén poden entrar en conflito coa 

institución do propio testamento. Agora ben, ambas non son consideradas partición e, polo 

tanto, prevalecerá sempre a institución. Como conclusión, a única disposición testamentaria 

que pode prevalecer sobre a institución é a partición polo testador. 

 Finalmente, hai que recordar que a partición feita polo testador atribúe o dominio e o 

momento no que se produce a transmisión deste é á morte do testador. Así se deriva do art. 

1068 do C.c., segundo o cal, a partición atribúe a cada herdeiro a propiedade dos bens que se 

lle adxudicaran e o mesmo sucede coa adxudicación feita en testamento. Pola contra, as 

normas particionais non transmiten o dominio. Estas últimas precisarán dunha posterior 

partición, necesariamente, para que os comuneiros poidan recibir o dominio dos bens. A 

importancia de distinguilas maniféstase en que as consecuencias de cada unha difiren. Para 

clarificar o anterior, a continuación, expresarase dunha maneira máis práctica. 

 Por exemplo, unha persoa dispón en testamento dos seus bens, instituíndo herdeiros ás 

súas dúas fillas e ao seu fillo. A favor do fillo dispón dun piso seu que ten alugado. Nun caso 

A, a disposición sobre o piso forma parte dunha partición feita polo propio testador. Noutro 

suposto, B, disponse do inmoble cunha adxudicación testamentaria. Finalmente, no caso C, a 

referencia en testamento ao piso faise nunha norma particional. As consecuencias coméntanse 

de seguido para cada suposto.  

 Caso A (partición): A propiedade do piso corresponderá ao herdeiro dende o 

momento da morte do testador. En consecuencia, as rendas derivadas do aluguer 

corresponderán, dende o momento da morte do causante, ao seu fillo. Se hai algún tipo de 

contradición coa cota da institución, prevalecerá a partición.  

 Caso B (adxudicación): En canto á propiedade do piso, a solución é a mesma que para 

o caso da partición. Pola contra, a contradición coa institución resolveríase a favor da cota da 

institución.  
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 Caso C (norma particional): Neste suposto, a propiedade non se atribúe no momento 

da morte do testador porque nacerá a comunidade hereditaria coa aceptación. Para que o fillo 

adquira a propiedade do piso sería necesaria unha partición posterior, independentemente do 

tipo que corresponda. Por isto, as rendas derivadas do aluguer pertencerán á comunidade 

hereditaria ata que se produza a partición. O fillo só adquirirá a propiedade do piso unha vez 

feita a partición, e será ese o momento dende o que ten dereito ás cantidades do aluguer.  

 Pese a todo o explicado ata agora, na práctica é complicado diferenciar as distintas 

disposicións. A miúdo, unha correcta interpretación dependerá da precisión do testamento, 

polo que cobra relevancia unha correcta redacción das cláusulas testamentarias. A modo de 

exemplo, unha norma particional pode identificarse por presentarse en futuro: 

“Adxudíqueselle ao meu fillo a finca X.” En cambio, unha partición polo testador ou 

adxudicación debería presentarse en presente: “Adxudico ao meu fillo a finca X”.   

Como peche, hai que mencionar a importancia da vontade do testador. Esta debe ser 

sempre a guía a utilizar ante calquera problema da interpretación. Segundo o art. 675 do C.c., 

pese a que unha cláusula diga literalmente “estamos ante unha norma particional”, isto non 

significa que sempre o sexa. Se no caso concreto se proba que a verdadeira vontade do 

testador foi outra distinta, entón será esta a que prevaleza. 

Con isto remata o capítulo II, no cal expúxose como identificar a partición do testador 

e a súa diferenciación doutras disposicións testamentarias. Tras esta aproximación procede 

entrar a fondo na partición do testador e a forma en que debe realizarse para ser válida. Para 

elo, o seguinte capítulo analiza os requisitos e características desta partición. 
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CAPÍTULO II: REQUISITOS E CARACTERÍSTICAS DA PARTICIÓN POLO 

TESTADOR. 

Nos anteriores capítulos fíxose unha conceptualización e distinción da partición do 

testador coas normas particionais e as adxudicacións. Por isto, tras a identificación da 

partición polo testador procede expoñer as características e requisitos de validez desta.  

O primeiro epígrafe aclara a necesidade dun testamento, sen o cal a partición do 

testador non pode existir. A continuación, coméntanse as distintas formas nas que é posible 

realizala: en testamento ou documento aparte. Tras isto, darase resposta á pregunta de se é 

posible que o testador realice unha partición parcial e seguirase aclarando se é necesario 

prever a totalidade das operacións particionais. Finalmente, trátase a disposición sobre bens 

ganancias para logo rematar con que os sucesores non poden prescindir da partición do 

testador. 

2.1. Necesidade de testamento. 

 A partición polo testador vén regulada no art. 1056 do C.c.: “Cando o testador fixera, 

por acto entre vivos ou por última vontade, a partición dos seus bens, pasarase por ela, en 

canto non prexudique á lexítima dos herdeiros forzosos”.  

 Esta norma comeza establecendo que será o testador quen pode realizar este tipo de 

partición. A relevancia disto atópase en que non é o causante ou defunto, senón o testador 

quen está facultado para realizar a súa propia partición, polo que non se permite que o 

causante poida realizar a partición do seu caudal relicto sen testamento.  

 Con todo, de comezo houbo opinións doutrinais nas que se defendía o contrario, é 

dicir, dábase validez á partición realizada sen testamento43. Os argumentos fundamentábanse, 

primeiro, en que o Proxecto de 1851 de Código civil falaba de defunto e non de testador e, a 

maiores, mencionaban que o art. 1.075 C.c. exprésase a partición feita polo defunto e non por 

testador. 

                                                 
43 MARÍN LÁZARO. De la llamada “partición por acto inter vivos”. Revista General de Legislación y 

Jurisprudencia, 1944, 2, páx. 209; ROCA SASTRE, R.M. Estudios de Derecho Privado, Volumen II: 

Sucesiones. Navarra, Aranzadi Thomson Reuters, 2009, páx. 434. 
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Esta opinión foi refutada e contrargmentada pola doutrina maioritaria44, especialmente 

por ALBALADEJO45. Para este autor resulta indubidable que o art. 1.056 esixe que haxa 

testamento para a validez da partición do testador. Ademais, engade que outros artigos do 

C.c. mencionan tamén “testador” (p.ex. 1.057, 1.058 e 1.700), o cal reforza a tese da 

necesidade de testamento para que o defunto poida partir os seus bens.  

En canto a que no Proxecto de 1851 se incluíra a palabra defunto, este é, máis ben, un 

argumento para defender a esixencia de testamento. O mesmo autor apóiase en que se no 

Código civil vixente non se incluíu a verba defunto e si a de testador, significa que o cambio 

busca deixar claro que só un testador pode facer a súa propia partición. Finalmente, aínda que 

o art. 1.075 utiliza a palabra defunto, isto non significa que calquera poida realizar a súa 

partición. De feito, falar de defunto inclúe ao testador e, polo tanto, non o exclúe senón que 

máis ben é unha forma de evitar repeticións no Código. Por iso, débese aplicar o artigo que 

concretamente regula a facultade de realizar partición polo testador para solucionar os 

problemas interpretativos. Ese é o 1.056 do C.c., mentres que o 1.075 regula unha 

consecuencia (impugnación da partición) da partición polo testador, a cal ten como 

presuposto o 1.056 e a súa esixencia dun testamento. 

Na actualidade, a doutrina defende que a partición polo testador require, 

necesariamente, testamento46. Esta última é a opinión maioritaria que resulta concorde coa 

interpretación feita polos nosos Tribunais, dado que a xurisprudencia maioritaria tamén esixe, 

xa dende fai tempo, a necesidade de testamento, sen o cal non existiría partición (SSTS do 6 

de marzo de 1945, do 6 de maio de 1953, do 29 outubro de 1953, do 28 de xuño de 1961)47. 

                                                 
44 CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho civil español, común y foral. Tomo VI: Derecho de sucesiones. 

Vol. I: La sucesión en general. Madrid, Reus S.A., 1978, páxs. 335-337. 
 

45 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. Dos aspectos de la partición hecha por el testador. Anuario de 

Derecho Civil, 1948, Vol. 1, Nº 3, páx. 920; ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. Sólo el testador puede partir su 

herencia. Revista de la Facultad de Derecho de Oviedo, decembro, 1954, tomo 2, páx. 45. 
 

46 ALBALADEJO GACÍA, Manuel. Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 140; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo, Manual de Derecho Civil: Sucesiones. 

Madrid, Bercal, S.A., 2015, páxs. 105-106; LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho Civil. 5, 

Sucesiones. Madrid, Dykinson, 2009, páx. 135; LASARTE, Carlos. Principios de derecho civil. T. 7, Derecho 

de sucesiones. Madrid, Marcial Pons, 2016, páx. 317; RIVAS MARTÍNEZ, Juan José. Derecho de sucesiones. 

Común y foral. Tomo I, Vol. 2º. Madrid, Dykinson, 2004, páx. 1346; RUBIO GARRIDO, Tomás. La partición 

de la herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, páx. 447. 
 

47 STS do 6 de marzo de 1945 [RJ 1945, 272]. 
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 A pesar disto, segue existindo unha corrente doutrinal minoritaria48 que admite a 

partición feita polo testador para o caso dunha sucesión intestada. Esta opinión fundaméntase 

na xurisprudencia do TS que resolveu en varias sentenzas a favor desta interpretación (SSTS 

do 13 de xuño de 1903, do 6 de marzo e 1917, do 9 de xullo de 1940)49. Con todo, esta 

posición foi illada na xurisprudencia e, como xa se comentou, a doutrina maioritaria esixe a 

necesidade de testamento. 

Finalmente, xurde a dúbida sobre se ten que darse algunha orde temporal entre a 

disposición testamentaria e a partición do testador, é dicir, se o testamento ten que ser previo 

á partición. Pois ben, non é necesario que o testamento sexa anterior á partición50. O acto 

particional puido preverse no propio testamento ou noutro documento, xa sexa anterior ou 

posterior. Esta última posibilidade lévanos a preguntarnos que forma se esixe para a validez 

dunha partición feita polo testador, a cal será tratada no seguinte epígrafe. 

2.2. Forma. 

 O art. 1056 do C.c. prevé a forma na que o testador pode facer a partición dos seus 

bens: “[...] por acto entre vivos ou por última vontade”. Da literalidade deste precepto 

derívase a posibilidade de realizar a partición no propio testamento (por última vontade) ou 

fóra deste (por acto entre vivos). Primeiramente, a opción da partición en testamento non 

implica demasiados problemas, dado que a súa validez dependerá da propia do documento 

testamentario na que está incluída.  

 Pola contra, é necesario concretar a que se refire o lexislador con acto entre vivos. De 

comezo, debe terse en conta o art. 1271 do C.c. Neste precepto recóllese a prohibición de 

celebrar contratos sobre a herdanza futura, é dicir, a imposibilidade de realizar pactos 

sucesorios. Con todo, regúlase unha excepción: aqueles cuxo obxecto sexa practicar entre 

vivos a división dun caudal e outras disposicións particionais, conforme ao disposto no art. 

1056. Isto último pode levar á idea errónea de que a partición inter vivos é un contrato 

configurado como pacto sucesorio. 

                                                 
48 DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de derecho civil. Vol. 4, t. 2. Madrid, Tecnos, 

2012, páx. 283. 
 

49 STS do 9 de xullo de 1940 [RJ 1940, 693]. 
 

50 DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés. Comentarios al Código civil. Valladolid, Lex Nova, 2010, páx. 

1150. 
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 Cando o Código civil regula a posibilidade de realizar a partición do testador por acto 

entre vivos significa que esta poderá realizarse sen os requisitos formais dun testamento. Polo 

tanto, refírese a unha partición feita nun documento distinto ao testamento, xa sexa público 

ou privado (STS do 6 de marzo de 1945)51. É máis, o propio art. 1.056 non prohibe a 

partición polo testador feita verbalmente. Pode defenderse a validez dunha partición verbal52, 

cousa distinta son os problemas de proba que esta presenta. 

 Desta interpretación despréndese que a partición do testador extratestamentaria non é 

un pacto sucesorio ou acto entre vivos. A partición é sempre un negocio xurídico mortis 

causa unilateral53 pero o C.c. suprímelle a necesidade das formalidades deste tipo de actos54. 

Isto último implica que o testador non pode adxudicar bens aos futuros herdeiros como 

adianto da partición. Ao tratarse dun acto mortis causa, a eficacia da partición non se 

producirá ata o momento da morte do causante55, o cal supón que as entregas de bens aos 

futuros herdeiros, en vida do causante, nunca poden considerarse como adxudicacións 

particionais. Nestes casos, estaremos ante doazóns56, as cales si son un acto inter vivos con 

eficacia inmediata, cando se cumpran os requisitos para a validez destas (arts. 618 e ss. do 

C.c.). 

 En conclusión, nos supostos de partición polo testador esta pode estar fóra ou dentro 

do propio testamento e como se explicou antes, para a doutrina maioritaria é necesario un 

testamento que fundamente esta partición. Por iso, nos casos de partición extratestamentaria a 

correspondencia entre a partición e o testamento dependerá da vontade do testador, polo que 

                                                 
51 STS do 6 de marzo de 1945 [RJ 1945, 272]. 
 

52 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Código civil comentado y con jurisprudencia. Madrid, La Ley, 

2008, páx. 1026. 
 

53 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Código civil comentado y con jurisprudencia. Madrid, La Ley, 

2008, páx. 1026; RIVAS MARTÍNEZ, Juan José. Derecho de sucesiones. Común y foral. Tomo I, Vol. 2º. 

Madrid, Dykinson, 2004, páx. 1348; RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Lino. Efectos de la partición 

“inter vivos”. Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1952, 1, páx. 307.  
 

54 ALBALADEJO GACÍA, Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 141; LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho Civil. 5, Sucesiones. Madrid, 

Dykinson, 2009, páx. 137. 
 

 55 STS do 23 de febreiro de 1999 [RJ 1999, 1851]. 
 

56 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Rodrigo. Comentarios al Código civil. Pamplona, Aranzadi, 

2006, páx. 1254; CORBAL FERNÁNDEZ, Jesús. Artículo 1.056. En GIL DE LA CUESTA, Ignacio. 

Comentario del Código civil. Barcelona, Bosch, 2000, páx. 539; RUBIO GARRIDO, Tomás. La partición de la 

herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, páx. 450. 
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dunha partición posterior pode derivarse a vontade de revogar a anterior. A tal efecto, deben 

terse en conta as regras de revogación dos actos mortis causa57.  

 Estas regras son aplicables á partición extratestamentaria do testador porque é un acto 

mortis causa unilateral. É dicir, esta partición tamén pode ser revogada58 e isto é importante 

nos supostos de existencia de varias particións ou varios testamentos ao longo do tempo. 

Cando hai varios testamentos dun mesmo causante, deben terse en conta os efectos da 

revogación dun testamento por outro, xa sexa parcial ou total.  

Neste caso, a validez dunha partición anterior poderá variar segundo a vontade do 

testador. Por exemplo, faise un primeiro testamento e unha partición extratestamentaria 

concordante con ese testamento. Posteriormente, o causante elabora un novo testamento que 

revoga o anterior. Pois ben, a validez da partición extratestamentaria dependerá da vontade 

do causante. Esta partición puido ser revogada polo novo testamento, isto é así cando dentro 

do novo testamento recóllese unha nova partición. Tamén será revogada nos supostos nos que 

o novo testamento non conteña unha nova partición pero del despréndase que a vontade do 

causante foi deixar sen efectos a partición extratestamentaria anterior59. Outra posibilidade é 

que o testador decida revogar unha primeira partición extratestamentaria por outra posterior.  

 En resumo, a revogación dunha partición feita polo testador dependerá das 

posibilidades de revogación do propio acto mortis causa onde está incluída esta partición. 

Para elo serán aplicables os arts. 722 e ss. do C.c. 

 En canto ao Dereito galego, a LDCG recolle a necesidade de que o testador realice a 

súa propia partición en forma documental. Esta esixencia xa existía na LDCG de 1995 (art. 

157.1). Na actualidade, a regra mantense nos arts. 270.1º e 274 da LDCG de 2006. O art. 270 

concreta que a partición polo testador pode facerse en testamento ou fóra deste e neste último 

caso, é válida a partición elaborada tanto antes, coma despois do testamento. Agora ben, a 

                                                 
57 ALBALADEJO GACÍA, Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 144. 
 

 58 STS do 23 de febreiro de 1999 [RJ 1999, 1851]; STS do 28 de xuño de 1961 [RJ 1961, 4748]. 
  

59 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Código civil comentado y con jurisprudencia. Madrid, La Ley, 

2008, páx. 1026; RUBIO GARRIDO, Tomás. La partición de la herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 

2017, páx. 453. 
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LDCG si que concreta que é necesario realizala nun documento público ou privado, non 

sendo posible unha partición verbal60. 

A continuación, no art. 274 establécese que a partición extratestamentaria do testador 

ten que axustarse ás disposicións testamentarias. Isto implica que toda partición precisa ter 

como base ou fundamento o testamento do causante. Polo tanto, no Dereito galego concrétase 

con maior claridade a necesidade dunha sucesión testamentaria para a validez da partición do 

causante. Para rematar, o mesmo art. 274 regula o mantemento dunha partición do testador 

cando o valor do adxudicado difira da cota testamentaria, polo que na LDCG tamén prevalece 

a partición respecto ao testamento, aínda que sempre debe terse en conta a vontade do 

testador61. 

 Finalmente, no ámbito rexistral esíxese un requisito a maiores para que unha partición 

extratestamentaria poida inscribirse no Rexistro da Propiedade. Este deriva do art. 3 da Lei 

Hipotecaria. Nesta norma establécese a necesidade de que os títulos sexan consignados en 

escritura pública, executoria ou en documento auténtico. Polo tanto, unha partición do 

testador non recollida en escritura pública e que non sexa título auténtico recibirá a negativa á 

inscrición no Rexistro. Isto non implica que sexa unha partición inválida, á morte do testador 

producirase igualmente a transmisión do dominio (1.068 C.c.). A consecuencia é o 

imposibilidade de acceso ao Rexistro, o cal impide os efectos fronte a terceiros derivados da 

inscrición rexistral.  

 Neste sentido, pronunciouse a Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado62. Este 

órgano denegou a inscrición dunha partición feita por un testador en documento privado. O 

fundamento áchase en que esta non cumpre o “principio de esixencia de título auténtico”. 

Como conclusión, non se impide que a partición en documento privado poida acceder ao 

Rexistro, agora ben, será necesario que este documento sexa, a maiores, título auténtico. Por 

isto, só será posible a transcendencia rexistral dunha partición extratestamentaria recollida en 

escritura pública ou que constitúa título auténtico. 

                                                 
60 BUSTO LAGO, J.M. Curso de Derecho civil de Galicia. Barcelona: Atelier, 2015, páx. 463. 
 

61 DÍAZ MARTINEZ, Ana. El ajuste entre partición en documento no testamentario y testamento. En 

REBOLLEDO VARELA, A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 

2008, páx. 1198. 
 

62 Resolución da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado do 24 de febreiro de 2016. 
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 Con isto finaliza o epígrafe referente á forma da partición do testador, a cal pode ser 

en testamento ou noutro documento, se ben no Dereito galego sempre terá que ser 

documentada e non verbal. A continuación darase resposta á seguinte pregunta: É posible 

realizar unha partición parcial? 

2.3. Partición total e partición parcial. 

 Tal como se adiantou na distinción entre partición e adxudicación, cómpre deterse no 

análise da partición parcial feita polo testador. Neste caso, o testador realiza a partición do 

seu patrimonio coa particularidade de que non chega a incluír todos os seus bens. O problema 

que se expón é se unha partición parcial é admisible como tal ou se, pola contra, o testador 

precisa referirse a todos os seus bens para a súa validez. 

 Esta posibilidade recóllese no art. 1.079 do C.c. En virtude desta norma, se o testador 

omite algúns obxectos ou valores da herdanza, a partición non pasa a ser rescindible nin 

perde validez, senón que debe procederse á corrección da partición coa adición daqueles bens 

e valores que quedaron fóra dela63. 

 O art. 1.079 refírese aos supostos nos que os bens omitidos polo testador non son 

cuantitativamente relevantes en relación coa totalidade dos bens partidos. Isto é así cando o 

testador esquece partir algún ben concreto do seu patrimonio ou fai algunha nova adquisición 

con posterioridade á realización da súa partición. Polo tanto, o mencionado artigo do C.c. 

permite manter esta partición como válida, a pesar de que implique a posterior adición dos 

bens omitidos. 

 Con todo, a doutrina sinala supostos problemáticos que poden darse na práctica. 

ALBALADEJO64 explica a posibilidade de que os bens omitidos polo testador na súa 

partición si que signifiquen unha parte importante e cuantiosa en relación coa totalidade do 

seu patrimonio. Máis complicado, incluso, é establecer unha liña a partir da cal se considera 

que o causante omitiu unha parte relevante dos bens do seu patrimonio. Na actualidade, non 

existe unha resposta xenérica na doutrina. Por isto, a cualificación dunha partición  dependerá 

                                                 
63 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Compendio de Derecho civil. Tomo V, Derecho de sucesiones. 

Madrid, Dijusa, 2007, páx. 380; O’ CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Código civil comentado y con 

jurisprudencia. Madrid, La Ley, 2008, páx. 1056; RIVAS MARTÍNEZ, Juan José. Derecho de sucesiones. 

Común y foral. Tomo I, Vol. 2º. Madrid, Dykinson, 2004, páxs. 1345-1346; ROCA SASTRE, R.M. Estudios de 

Derecho Privado, Volumen II: Sucesiones. Navarra, Aranzadi Thomson Reuters, 2009, páx. 435. 
 

64 ALBALADEJO GACÍA, Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 143. 
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da valoración do suposto concreto e, en último caso, da proba de cal foi a verdadeira vontade 

do causante.  

 Se finalmente non se chega a considerar a partición parcial como tal, entón tal 

previsión do testador deberá ser respectada igualmente. Agora ben, non será tratada como 

unha partición e entenderase que é unha manifestación do testador referida á forma en que 

desexa que se partan os seus bens. En conclusión, se non admitimos a partición parcial, 

ábresenos a porta a considerar a disposición do testador coma unhas normas particionais. 

Neste punto, remítome ao epígrafe 1.1 do capítulo I deste traballo. 

 O ata agora exposto compleméntase coa xurisprudencia do TS65, a cal non recoñece a 

posibilidade da partición parcial. Para esta xurisprudencia os supostos incluídos no art. 1.079 

non son unha partición parcial e entende que constitúen unha verdadeira partición total, pese 

a que o testador esquecera incluír nela algún ben do seu patrimonio. En principio, os 

requisitos que se desprenden das SSTS para considerar estes casos como partición total son, 

esencialmente, dous.  

 En primeiro lugar, o querido polo testador ten que ser realizar a partición da totalidade 

dos seus bens. Polo tanto, a vontade do testador é fundamental para identificar unha partición 

como testamentaria. O principal problema atopámolo na proba desa vontade, para o cal será 

de aplicación o art. 675 C.c.  

Segundo esta norma a proba da vontade do testador prevalecerá sobre o teor literal do 

seu propio testamento. Por isto último, poden darse casos nos que pese a que o testador cita o 

art. 1.056 C.c. e expresa que realiza unha partición, a súa vontade resulta ser outra distinta 

desa literalidade. Concretamente, se o testador non chega a adxudicar todos os seus bens e, 

ademais, fai nomeamento dun contador-partidor, entón a súa vontade non será a de realizar el 

mesmo a súa partición. Neste caso, as adxudicacións respectaranse ao ser consideradas como 

normas particionais66. 

 O segundo requisito terá que acumularse co anterior. Consiste en que o esquecemento 

de certos bens do patrimonio do testador só pode representar unha pequena parte con respecto 

                                                 
65 STS do 8 de marzo de 1989 [RJ 1989, 2023]; STS do 15 de febreiro de 1988 [RJ 1988, 1987]. 
 

66 Este aspecto da distinción  entre normas particionais e partición do testador foi abordado con máis 

detalle no apartado 1.1. PARTICIÓN E NORMA PARTICIONAL do capítulo I deste traballo. 
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á totalidade da herdanza67. Con todo, a práctica é complicada porque non existe un criterio 

teórico xenérico para delimitar cando o esquecemento é relevante. A solución concreta 

dependerá das circunstancias de cada caso.  

 Por exemplo, a STS do 4 de novembro de 200868 admitiu a partición contida nun 

testamento cunha cláusula que prevía a vontade da testadora para os bens que puideran 

quedar fóra da súa partición. Neste caso, a propia testadora preveu a posibilidade de que ao 

momento da súa morte existiran novos bens no seu patrimonio. A solución consistiu nunha 

adición á partición da testadora, a cal tería que respectar a cláusula (entendida como unha 

norma particional) sobre os posibles novos bens. 

 En conclusión, cumpríndose as esixencias anteriores atopariámonos ante unha 

partición do testador na que omitiu certos bens de escasa relevancia. Entón, sería de 

aplicación o art. 1.079 do C.c., polo que a partición tería que ser complementada cos bens que 

este esquecera incluír nela, o cal coñécese como adición á partición. 

 Así remata este epígrafe e pásase ao seguinte no cal respóndese a se é necesario que o 

testador prevea todas as operacións particionais. 

2.4. Operacións particionais. 

 No anterior capítulo xa foi adiantada a idea de que non é necesario que o testador 

realice todas as operacións particionais. A previsión do conxunto enteiro destas implica a 

cualificación indubidable de partición do testador, porén, a ausencia dalgunha introduce a 

dúbida sobre se nos atopamos ante unha partición ou normas particionais. Os nosos    

tribunais69 tenden a considerar estes supostos como normas particionais. Tal corrente deriva, 

en parte, da dificultade de probar nestes casos que a vontade do causante foi partir os seus 

propios bens. 

 Con todo, cando a vontade do causante sexa realizar el mesmo a partición dos seus 

bens, esa disposición será unha partición do testador. Neste sentido, a STS do 21 de xullo de 

198670 admitiu a validez dunha partición feita polo testador carente dalgunha operación 

particional. No caso concreto, faltaban a liquidación e o inventario de bens, dereitos, débedas 

                                                 
67 RUBIO GARRIDO, Tomás. La partición de la herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, 

páx. 467. 
 

68 STS do 4 de novembro de 2008 [RJ 2008, 5891]. 
 

69 STS do 7 de setembro de 1998 [RJ 1998, 6395]. 
 

70 STS do 21 de xullo de 1986 [RJ 1986, 4575]. 
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e gastos da herdanza. En consecuencia, a parte recorrente alegou que a recorrida non podía 

adquirir o dominio dos bens adxudicados en testamento por ser unha partición inválida, polo 

cal non lle foi atribuída a propiedade dos bens. Porén, o Tribunal confirmou a validez da 

partición pese á omisión das citadas operacións particionais.  

 O seu razoamento fundamentouse en que se o art. 1.056 C.c. admite a validez dunha 

partición polo testador e o art. 1068 C.c. dispón que a partición feita validamente atribúe a 

propiedade dos bens adxudicados, entón realmente o recorrente adquiriu a propiedade dos 

bens adxudicados por existir unha partición válida. Para rematar, precisa que a ausencia 

dalgunha operación particional non vicia á partición de invalidez. A partición é válida 

mentres conste a esencial vontade partitiva do testador mediante as operacións particionais 

básicas: división e adxudicación71. En canto ao Dereito galego, a doutrina72 tamén acolleu 

esta última idea máis flexible sobre a previsión das operacións particionais. 

A consecuencia da omisión dalgunhas operacións é unha partición sen plena 

virtualidade. Esta plenitude conséguese complementando á partición coas operacións 

particionais pendentes. Sen embargo, o adxudicatario adquire a propiedade dos bens 

adxudicados dende a morte do testador por tratarse dunha partición válida (art. 1.068 C.c.). 

 Cousa distinta á adquisición da propiedade dos bens adxudicados é a eficacia rexistral 

da partición carente dalgunha operación particional. É esencial facer esta distinción porque a 

falta de plena virtualidade da partición do testador impide a inscrición dos bens adxudicados 

no Rexistro da Propiedade. Ao respecto pronunciouse a Dirección Xeral dos Rexistros e do 

Notariado73. Das súas resolucións derívase que a plena virtualidade da partición feita polo 

testador é necesaria para que os bens adxudicados poidan inscribirse no Rexistro.  

A partición adquirirá toda a súa virtualidade coa realización das operacións 

particionais pendentes. Para isto, será imprescindible, di a Dirección Xeral, a intervención de 

                                                 
71 CORBAL FERNÁNDEZ, Jesús. Artículo 1.056. En GIL DE LA CUESTA, Ignacio. Comentario del 

Código civil. Barcelona, Bosch, 2000, páx. 538. 
 

72 DÍAZ MARTINEZ, Ana. Partición parcial y adjudicaciones de bienes y derechos. En REBOLLEDO 

VARELA, A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1192; 

LEGERÉN MOLINA, A. La partición conjunta en el Derecho Gallego, A Coruña, Servizo de Publicacións da 

Universidade da Coruña, 2007, páx. 69; OLMEDO CASTAÑEDA, Fernando. Da partición da herdanza. 

Disposicións xerais. En Dereito de sucesións e réxime económico familiar de Galicia, 2007, vol. 2, páxs. 829-

946. 
 

73 Resolución da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado do 1 de agosto do 2012; Resolución da 

Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado do 24 de febreiro de 2016. 
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todos os membros da comunidade hereditaria. Unha vez completadas todas as operacións 

particionais, entón a partición do testador adquire plena virtualidade. A partir deste momento, 

os sucesores xa poden inscribir no Rexistro da Propiedade os bens que lles foron adxudicados 

pola partición do testador, o cal permite que os seus dereitos teñan eficacia fronte a terceiros. 

 En resumo, a partición polo testador carente dalgunha operación particional non é 

inválida. Ao tratarse dunha partición válida, a transmisión do dominio dos bens adxudicados 

prodúcese no momento da morte do testador. Pese a que o adxudicatario adquire a 

propiedade, esta partición non ten plena virtualidade, o cal impide que os bens adxudicados 

poidan inscribirse no Rexistro da Propiedade. Finalmente, para que sexa posible cómpre que 

os membros da comunidade hereditaria completen a partición coas operacións pendentes. 

2.5. Necesidade de partir bens propios. 

 Este epígrafe trata sobre se o testador pode partir bens gananciais ou debe limitarse 

aos seus privativos. Para isto, pártese do teor literal do art. 1.056, o cal faculta ao testador 

para partir “os seus bens”, é dicir, bens da súa propiedade no momento do seu falecemento. 

Este último matiz implica que basta que os bens sexan seus a súa morte, non sendo necesario 

que estean dentro do seu patrimonio na data de realización da partición.  

Da literalidade desta norma derívanse dúas consecuencias. En primeiro lugar, o 

testador pode partir bens pero non débedas74. Respecto a estas o único que pode facer é 

distribuílas entre os seus herdeiros a efectos internos, mais isto nunca implica unha 

modificación da responsabilidade fronte aos posibles acredores. En segundo lugar, o testador 

só pode partir os seus bens. A doutrina75 é pacífica neste aspecto e establece como requisito 

da partición do testador a necesidade de partir bens da súa propiedade76.  

                                                 
74 CORBAL FERNÁNDEZ, Jesús. Artículo 1.056. En GIL DE LA CUESTA, Ignacio. Comentario del 

Código civil. Barcelona, Bosch, 2000, páx. 538. 
 

75 ALBALADEJO GACÍA, Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 141; LACRUZ BERDEJO, J.L. Elementos de Derecho Civil. 5, Sucesiones. Madrid, 

Dykinson, 2009, páx. 136. 
 

76 A Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, na súa resolución do 13 de outubro de 1916, 

recolleu este requisito con total claridade: “Es necesario para la efectividad de tales disposiciones que los 

bienes distribuidos sean propios del causante, es decir, estén en su disponibilidad, pues de otro modo las 

facultades concebidas al testador para dividir, liquidar y adjudicar el cauce propio se harían extensivas a 

derechos ajenos, con el pretexto de hallarse íntimamente ligados conlos suyos.” 
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O suposto problemático típico atopámolo cando o testador dispón en forma 

particional de bens gananciais. A cada membro da comunidade de gananciais correspóndelle 

unha cota do 50% sobre a totalidade da comunidade, polo tanto, un cónxuxe non é propietario 

nin da metade dos bens nin de cada media parte de cada un dos bens da comunidade. A 

miúdo, atópanse supostos nos que o testador, utilizando a facultade do art. 1.056, realiza a 

partición non só dos seus bens privativos senón que tamén daqueles pertencentes á 

comunidade de gananciais.  

 O problema está en que estes bens non son propiedade do testador, é dicir, este só 

podería dispoñer para a partición da súa cota ideal do 50% sobre a comunidade de gananciais 

e non dos bens integrantes desta última. Tal consecuencia derívase do exposto no primeiro 

parágrafo: o testador só pode realizar a partición dos bens que sexan seus no momento do seu 

falecemento. 

 Porén, esta imposibilidade do testador de partir os bens da comunidade de 

gananciais77 contrasta coa posibilidade de realizar un legado de cousa ganancial78. A STS do 

18 de marzo de 199179 recolle esta doutrina. Concretamente, nega a validez dunha cláusula 

particional sobre bens gananciais pero abre a porta ao legado destes. 

 En consecuencia, o efecto normal de incluír bens gananciais na partición do testador é 

a nulidade respecto destas concretas disposicións particionais sobre bens alleos. Así o reflexa 

a xurisprudencia do TS80, a cal especifica como requisito da validez da partición que o 

testador parta os seus bens propios (á data da súa morte). A maiores, o TS resalta que o 1.056 

referido aos bens do causante é unha concreción (para o suposto de partición do testador) dos 

arts. 659, 667 e 668 C.c. Esta normativa recolle, para o ámbito sucesorio, o principio de que 

unha persoa só pode transmitir o patrimonio de seu. 

                                                 
77 PÉREZ ÁLVAREZ, M.A. Curso de Derecho civil (V). Madrid, Colex, 2013, páx. 455. 
 

78 Os arts. 1.379 e 1.360 do C.c. permiten ao testador dispoñer de ata a metade dos bens gananciais. 

Este legado dun ben ganancial será eficaz se, tras a liquidación da comunidade de gananciais, o ben disposto 

resulta adxudicado á herdanza do testador. Noutro caso, o legado será o valor do ben na data do falecemento do 

testador. 
 

79 STS do 18 de marzo de 1991 [RJ 1991, 2264]. 
 

80 STS do 22 de febreiro de 1997 [RJ 1997, 1191]; STS do 18 de marzo de 1991 [RJ 1991, 2264]; STS 

do 5 de xuño de 1985 [RJ 1985, 3095]. 
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 Pese ao dito ata agora, a STS do 21 de decembro de 199881 permitiu a partición de 

bens gananciais nun caso moi concreto. Este suposto consiste na realización simultánea por 

ambos cónxuxes da partición respecto aos seus bens gananciais no mesmo sentido, sempre 

que cada un a faga no seu propio testamento. É dicir, os dous cónxuxes realizan cada un a 

partición en documentos separados, o testamento dun e o doutro. Polo tanto, en ningún caso 

estase a admitir un testamento mancomunado. A particularidade áchase nas cláusulas 

particionais referentes aos bens gananciais, as cales son idénticas. Isto implica a validez das 

dúas particións (as de cada cónxuxe) realizadas simultaneamente se establecen a mesma 

previsión particional respecto aos seus bens gananciais82.  

 O TS razoou este suposto dunha forma compatible co art. 1.056 C.c. Na 

argumentación do tribunal admitiuse que o mencionado artigo prohibe ao testador partir bens 

gananciais. Agora ben, matiza que isto é así sempre que só el fixera a disposición deses bens 

gananciais. Polo tanto, se ambos cónxuxes parten da mesma forma os bens gananciais, non se 

incorre na prohibición do art. 1.056.  

 Indo máis aló, tamén son válidas as particións sobre bens gananciais feitas polos dous 

cónxuxes en momentos distintos, cando estas sexan iguais. O TS83 admitiuno para o caso dun 

cónxuxe viúvo que fixo con posterioridade a mesma previsión particional que o cónxuxe 

premorto respecto aos bens gananciais. Con todo, isto é posible sempre que entre a morte dun 

e outro non se chegara á liquidación da sociedade de gananciais.  

 Outra posibilidade é dispor dos dereitos do testador sobre a comunidade de 

gananciais. Neste caso, non se infrinxe o art. 1.056 respecto á necesidade de partir bens 

propios do testador. Isto é así porque os dereitos correspondentes a un cónxuxe sobre a 

comunidade de gananciais son exclusivamente seus. Polo tanto, o que se adxudica é a cota 

abstracta que pertence ao testador sobre a totalidade da comunidade de gananciais. Esta cota 

materializarase en bens concretos tras a liquidación da comunidade de gananciais. Unha vez 

liquidada a sociedade, estes bens son os que adquire o beneficiario da disposición particional 

do testador respecto aos seus dereitos sobre a comunidade de gananciais. 

                                                 
81 STS do 21 de decembro de 1998 [RJ 1998, 9756]. 
 

82 RUBIO GARRIDO, Tomás. La partición de la herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, 

páx. 466. 
 

83 STS do 7 de decembro de 1988 [RJ 1988, 9301]. 
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 Incluso, unha STS84 chega a admitir unha partición do testador na que se adxudica o 

dereito deste sobre un concreto ben ganancial. A adquisición polo adxudicatario dese dereito 

queda supeditado a que o ben sexa incluído na parte do testador tras a liquidación da 

comunidade ganancial.  

Finalmente, na doutrina destaca, neste mesmo sentido, a opinión de DOMÍNGUEZ 

LUELMO85. Para este autor si é posible incluír bens gananciais na partición do testador. 

Neste caso, a previsión de bens gananciais na partición non ten eficacia directa. Esta eficacia 

queda condicionada a que estes bens comúns sexan adxudicados ao lote do testador na 

liquidación da sociedade de gananciais. Con isto, rematan as referencias deste epígrafe ao 

réxime do C.c. A continuación, analizarase a regulación na LDCG. 

 No Dereito galego a lexislación é máis concreta. Os arts. 205, 206 e 207 da LDCG 

recollen as consecuencias de dispoñer en testamento de bens gananciais. A tales efectos, 

distínguense dous casos diferentes: a disposición sobre un ben ganancial ou sobre o dereito 

que ao testador corresponde sobre este ben. 

 No primeiro suposto atopámonos ante un legado de cousa ganancial86 e a súa eficacia 

é a mesma que no Dereito común. O Dereito galego, ademais, contempla especificamente a 

posibilidade dunha disposición do testador sobre o seu dereito nun ben ganancial. En canto 

aos efectos desta, a regra xeral consiste en que a disposición refírese á metade do valor do 

ben ganancial. Con todo, hai dúas excepcións nas que se entende a disposición referida á 

metade indivisa do ben ganancial. Primeiro, pola aceptación de tal circunstancia polo 

cónxuxe supérstite ou polos seus herdeiros. A segunda excepción dáse cando os dous 

cónxuxes fan a mesma disposición (a referida ao dereito sobre un ben ganancial), cada un no 

seu testamento. Neste último caso, a excepción supedítase a que ambas herdanzas estiveran 

deferidas, é dicir, producírase xa o chamamento dos sucesores á herdanza. 

                                                 
84 STS do 26 de abril de 1997 [RJ 1997, 3542]. 
 

85 DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés. Comentario sentencia de 7 de septiembre de 1998. En Cuadernos 

Civitas de jurisprudencia civil, 1999, Nº 49, páx. 189-196; DOMÍNGUEZ LUELMO, Andrés. Comentarios al 

Código civil. Valladolid, Lex Nova, 2010, páx. 1150. 
 

86 Se esta disposición non queda claramente delimitada (en caso de dúbida) presúmese disposto o 

dereito sobre o ben ganancial (art. 205.2 LDCG). Polo tanto, ten que determinarse expresamente a disposición 

sobre o ben por enteiro. A eficacia desta disposición sobre o ben producirase se tras a liquidación da 

comunidade de gananciais o ben disposto queda adxudicado á herdanza do testador. Para o caso contrario, 

enténdese que se lega o valor do ben ao momento de falecer o testador (art. 206 LDCG). 
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 Para finalizar o epígrafe, seguindo no Dereito galego, os arts. 276 e ss. da LDCG 

regulan a posibilidade de que os cónxuxes partan nun mesmo documento os seus bens 

privativos e comúns. Esta institución coñécese como partilla conxunta. Pese a que será 

analizada no seguinte capítulo, é necesario mencionala aquí como contraste co Dereito 

común. Mentres que neste último está prohibida unha partición conxunta unitaria, nun único 

documento por ambos cónxuxes87 (cada un ten que realizar a súa propia partición), o Dereito 

galego permítea coa partilla conxunta88. Isto, xunto co testamento mancomunado, fai posible 

reducir a problemática existente sobre a disposición de bens gananciais. 

 Nas anteriores páxinas foron analizados os requisitos da partición do testador. A 

continuación, para finalizar o capítulo, estudarase ata que punto a partición do testador ten 

que respectarse polos seus herdeiros. 

2.6. Vinculación dos herdeiros respecto á partición do testador. 

 De seguido analízase se os herdeiros poden ou non prescindir da partición do testador 

e partir eles os bens hereditarios ao seu xeito. 

Para comezar, o articulado do C.c. recolle a imperatividade da partición realizada polo 

testador. Así queda reflectido cando o art. 1.056 establece que pasarase pola partición do 

testador mentres non prexudique ás lexítimas dos herdeiros forzosos. Esta idea refórzaa o art. 

1.058, o cal regula cando os herdeiros poden realizar a partición dos bens do defunto. Tal 

posibilidade queda condicionada a que o testador non fixera a súa propia partición ou que non 

nomeara contador-partidor. Polo tanto, resulta claro que os herdeiros non poden realizar unha 

partición en supostos nos que exista a propia do testador89. 

 Con todo, a xurisprudencia90 matizou a inflexibilidade do C.c. Desta forma ábrese a 

posibilidade a que os herdeiros se afasten da partición do testador. Esta interpretación non 

defende que os herdeiros realicen unha nova partición do patrimonio hereditario, senón que 

                                                 
87 LLEDÓ YAGÜE, Francisco e MONJE BALMASEDA, Óscar. Compendio de Derecho civil. Tomo 

V: Derecho de sucesiones. Madrid, Dykinson, 2004, páx. 432. 
 

88 DÍAZ MARTINEZ, Ana. Base objetiva de la partición conjunta y unitaria. En REBOLLEDO 

VARELA, A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1213. 
 

89 PÉREZ ÁLVAREZ, M.A. Curso de Derecho civil (V). Madrid, Colex, 2013, páx. 456. 

RUBIO GARRIDO, Tomás. La partición de la herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, páx. 445; 

STS do 14 de xuño de 1963 [RJ 1963, 3059]. 
 

90 STS do 4 de febreiro de 1994 [RJ 1994, 909]. 
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estes poden practicar novos actos dispositivos, os cales esixen un acordo de vontades 

unánime, claro e expreso. Agora ben, isto nunca é considerado como unha nova partición. 

 En cambio, parte da doutrina91 manifestouse de forma diferente sobre este tema. 

Entenden que no C.c. existe un silencio ao respecto, e non menciona expresamente nin 

prohibe a posibilidade dos herdeiros de apartarse da partición do testador. Neste sentido, 

defenden que o silencio non ten por que interpretarse como prohibitivo. 

Para elo arguméntase que o impedimento aos herdeiros de realizar a súa propia 

partición non chegaría a ser efectivo na práctica. Isto fundaméntano en que, ao final, os 

sucesores rematarían intercambiándose entre si os bens hereditarios ao seu parecer. Pechan a 

súa opinión mencionando a tendencia da nosa xurisprudencia a permitir aos herdeiros 

separarse, mediante acordo unánime, das disposicións do testador. Mais, esta opinión última 

opinión resulta tamén rexeitada pola doutrina máis actual92, a cal maniféstase a favor da 

solución xurisprudencial xa mencionada. 

En conclusión, pese ao estrito teor literal da normativa, a xurisprudencia permitiu aos 

herdeiros modificar o destino dos bens da partición do testador cando así o acorden de forma 

expresa, clara e unánime. Agora ben, tan só son actos dispositivos, o cal non implica admitir 

unha nova partición dos herdeiros. 

 Neste punto rematan as consideracións referentes aos requisitos e características da 

partición do testador. Con todo, non remata aquí traballo porque resulta interesante facer 

unha mención á partilla conxunta regulada na LDCG, a cal será analizada no seguinte e 

derradeiro capítulo. 

 

 

 

 

                                                 
91 ALBALADEJO GACÍA, Manuel, Curso de Derecho Civil. V, Derecho de sucesiones. Madrid, 

Edisofer, 2015, páx. 148; RIVAS MARTÍNEZ, Juan José. Derecho de sucesiones. Común y foral. Tomo I, Vol. 

2º. Madrid, Dykinson, 2004, páx. 1358. 
 

92 RUBIO GARRIDO, Tomás. La partición de la herencia. Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, 

páx. 446. 
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CAPÍTULO III: A PARTILLA CONXUNTA NO DEREITO GALEGO. 

3.1. Consideracións xerais. 

 Este apartado fai referencia á posibilidade que teñen os cónxuxes con vecindade civil 

galega de realizar unha partición conxunta e unitaria, dos seus bens privativos e comúns, sen 

que sexa relevante a orixe dos bens adxudicados a cada herdeiro. O seu análise independente 

fundaméntase na peculiaridade desta institución, a cal non existe (é máis, non se admite) no 

Dereito común. 

 A orixe desta partilla conxunta está na LDCG de 1995. Esta veu a recoñecer unha 

tradición galega sobre o reparto do patrimonio familiar dos cónxuxes entre os seus fillos. A 

tradición consistía en considerar os bens privativos e os comúns, normalmente gananciais, 

como un todo unitario (o patrimonio familiar) coa intención de adxudicalo en contía 

homoxénea entre os fillos do matrimonio93. Con posterioridade, a LDCG de 2006 (nos arts. 

276 a 282) desenvolveu a partición conxunta con maior amplitude que a de 1995.  

 De comezo, analizaranse os requisitos básicos para a validez desta partición. En 

primeiro lugar, pode ser realizada por quen sexan cónxuxes ou parellas de feito (as cales é 

necesario que cumpran os requisitos da Disposición Adicional 3ª da LDCG94). Ademais, 

como en toda partición, é necesario que ambos cónxuxes realicen un testamento, o cal pode 

ser mancomunado ou un independente de cada un. 

En canto ao obxecto da partición, pódense partir conxuntamente bens privativos e 

comúns, xa sexan gananciais ou pro indiviso. Agora ben, a doutrina coincide en que non se 

debe admitir a validez dunha partilla conxunta que só trate bens privativos95. É dicir, é 

necesario partir tanto bens privativos como comúns para que a partilla de ambos cónxuxes 

sexa válida. 

                                                 
93 TRIGO GARCÍA, Belén e FREIRE BARRAL, E. Gonzalo. Perspectiva práctica do dereito 

sucesorio galego. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2010, páx. 21. 
 

94 Son dúas persoas ligadas por unha relación de afectividade análoga á conxugal que conviven con 

intención de permanencia. Estas teñen que ser maiores de idade e capaces e inscribirse no Rexistro de Parellas 

de Feito de Galicia. Finalmente, é necesario que expresen a súa vontade de equiparar os efectos da súa relación 

aos do matrimonio (DA 3ª LDCG). 
 

95 BOTANA TORRÓN, F.M. Da partición da herdanza. Da partición polo testador. En Dereito de 

sucesións e réxime económico familiar de Galicia, 2007, vol. 2, páxs. 1021-1045; BUSTO LAGO, J.M. Curso 

de Derecho civil de Galicia. Barcelona: Atelier, 2015, páx. 466; DÍAZ MARTINEZ, Ana. Base objetiva de la 

partición conjunta y unitaria. En REBOLLEDO VARELA, A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de 

Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1213. 
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3.2. Eficacia da partición conxunta. 

 Deseguido, analizarei brevemente os distintos momentos nos que a partilla conxunta 

xera efectos, é dicir, cando se transmite a titularidade dos bens partidos aos sucesores 

(cubrindo as súas cotas nas institucións testamentarias). Principalmente, isto prodúcese na 

data da morte de ambos cónxuxes ou, anticipadamente, mentres segue vivo o cónxuxe viúvo 

(neste caso baixo certos requisitos). 

 Para comezar, o art. 277 da LDCG recolle que a eficacia da partilla prodúcese no 

momento do falecemento de ambos cónxuxes. Este suposto non ten maior dificultade, se 

ambos cónxuxes morren sen que algún deles revogara a partición conxunta, esta será 

plenamente eficaz á morte de ambos. 

 Ademais, regúlase outro caso no que a partición tamén será eficaz, o cal coñécese 

como eficacia anticipada da partición. O artigo continúa establecendo a plena eficacia cando 

faleza un dos cónxuxes e o sobrevivinte cumpra a partición conxunta integramente mediante 

atribucións patrimoniais inter vivos. Polo tanto, a morte dun dos cónxuxes non é suficiente 

para que a partición sexa eficaz senón que, amais, o viúvo terá que dispoñer dos bens obxecto 

da partición a favor de quen se establecera nesta.  

Unha vez cumprido isto último, os sucesores adquiren a titularidade dos bens obxecto 

da partición antes da morte do cónxuxe supérstite. A consecuencia fundamental é a 

lexitimación activa do sucesor para exercitar a acción reivindicatoria96. Porén, a SAP de A 

Coruña do 12 de marzo de 199897 desestimou a reivindicatoria nun caso de partilla conxunta, 

expoñendo que esta non é título de dominio no caso concreto. Os fundamentos utilizados pola 

Audiencia resúmense en que non se demostrou que o testamento do marido morto fora o 

único existente e, ao aínda non morrer a viúva, entón non había transmisión da propiedade. 

Para rematar, o viúvo ten que darlle á partilla cumprimento íntegro. Esta integridade 

predícase en dous sentidos. En primeiro lugar, o cónxuxe viúvo ten realizar a transmisión da 

titularidade da totalidade dos bens obxecto da partición. A segunda esixencia desta 

integridade refírese a que o supérstite debe efectuar a transmisión sen reservarse dereito real 

algún sobre os bens e sen impoñer gravames aos beneficiarios da partición. 

                                                 
96 DÍAZ MARTINEZ, Ana. La eficacia anticipada de la partición conjunta unitaria. En REBOLLEDO 

VARELA, A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1217. 
 

97 SAP de A Coruña do 12 de marzo de 1998 [AC 1998, 4045]. 
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Neste apartado analizouse a posibilidade do viúvo de dar eficacia anticipada á 

partición. Agora ben, existen outras alternativas para o supérstite tras a morte do seu 

cónxuxe. A continuación, exporase unha delas, a cal consiste na realización de actos 

dispositivos sobre os bens obxecto da partición conxunta unitaria. 

3.3. Actos dispositivos. 

 O análise fundamental deste epígrafe refírese aos actos dispositivos que o cónxuxe 

viúvo pode realizar sobre os bens incluídos na partilla conxunta. Estes actos, tras o 

falecemento dun cónxuxe, son os que presentan maior interese. Pola contra, en vida de ambos 

cónxuxes, posto que teñen plenas facultades de disposición sobre os seus bens, isto non 

resulta problemático. Este é o motivo polo que serán expostos só aqueles actos dispositivos 

que pode facer o supérstite. 

  Como punto de partida, presuponse que o supérstite decidiu non dar eficacia 

anticipada á partición conxunta. Polo tanto, que sucede cos bens da partición ata a morte do 

viúvo? Pois ben, isto dependerá da titularidade concreta destes. 

 En primeiro lugar, o art. 278 da LDCG permite ao supérstite dispoñer libremente 

daqueles bens privativos seus que formen parte da partilla. Así é, incluso, cando estes bens 

privativos estiveran adxudicados para o pago das lexítimas do cónxuxe morto.  

Con todo, o inciso final deste artigo prevé que os terceiros acredores e os lexitimarios 

non resultan afectados pola confusión de patrimonios da partilla. Polo tanto, os lexitimarios 

poderán reclamar o que lles pertenza como tales (segundo o art. 282 terán que agardar ao 

falecemento do viúvo), agora ben, non é posible que impugnen o propio acto dispositivo. Isto 

último xa se entendeu así dende a anterior LDCG de 199598. Na actualidade, esta regulación 

casa coa concepción da lexítima en Galicia, xa explicada na introdución, como pars valoris 

(os dereitos dos lexitimarios deben ser satisfeitos na cantidade correspondente e non, 

necesariamente, con bens concretos da herdanza). 

 O mesmo artigo continúa tratando os actos dispositivos sobre os bens comúns e os do 

cónxuxe premorto que forman parte da partilla. Neste caso non basta a simple vontade do 

supérstite, ademais, é necesario o concurso (consentimento) dos herdeiros de ambos 

cónxuxes. Non queda claro se teñen que intervir só os herdeiros beneficiarios do ben disposto 

                                                 
98 ALBA PUENTE, Fernando. Das partillas. En Dereito de sucesións de Galicia: Comentarios ó Título 

VIII da Lei de 14 de maio de 1995, 1996, páxs. 227-249. 
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ou todos os existentes. A solución que máis se axusta á literalidade da lei é que, en todo caso, 

deben intervir todos os herdeiros, independentemente de que se vexan máis ou menos 

afectados99. 

 Para rematar este epígrafe hai que facer unha puntualización relacionada co 

testamento mancomunado. Concretamente, cando os bens obxecto da partilla conxunta sexan 

tamén parte de cláusulas correspectivas (as reciprocamente condicionadas). Nestes casos 

resulta de aplicación o previsto no art. 194.2º da LDCG para o alleamento destes bens tras a 

morte dun dos cónxuxes. En virtude deste artigo, o beneficiario da cláusula correspectiva 

pode reclamar o valor actualizado dos bens alleados. Esta reclamación farase con cargo á 

herdanza do cónxuxe supérstite, sen que poida afectar aos seus lexitimarios. 

 En conclusión do ata agora explicado, os actos dispositivos do cónxuxe viúvo non 

poden afectar á porción da herdanza que corresponda aos lexitimarios e os beneficiarios de 

cláusulas correspectivas como tales. Mais, a parte hereditaria do resto de sucesores si pode 

minguar a consecuencia destes actos dispositivos.  

A maiores, debe terse en conta o art. 281 da LDCG. Este artigo recolle a posibilidade 

de declarar a ineficacia da partición conxunta cando os actos dispositivos (forzosos ou 

voluntarios, mortis causa ou inter vivos, en vida de ambos cónxuxes ou morto xa un) supoñan 

unha alteración substancial do patrimonio obxecto da partilla. A lei limítase a enunciar 

alteración substancial como un concepto xurídico indeterminado, o cal debe ser determinado 

en cada caso polos tribunais, quen deciden sobre a eficacia ou ineficacia da partición 

concreta100. Finalmente, este artigo é imperativo (non admite pacto en contrario) e, ademais, 

rexe o principio de subrogación real nos alleamentos a título oneroso101. Polo tanto, neste 

último caso de actos dispositivos onerosos é posible que a partición siga sendo eficaz 

(substituíndo os bens alleados polo obtido en contraprestación). 

 Con isto remata a exposición dos aspectos máis relevantes en relación cos actos 

dispositivos do cónxuxe supérstite. Polo tanto, xa se viron dúas alternativas do viúvo tras a 

                                                 
99 DÍAZ MARTINEZ, Ana. Actos dispositivos, tras el fallecimiento de uno de los cónyuges. En 

REBOLLEDO VARELA, A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 

2008, páx. 1220. 
 

100 FREIRE BARRAL, Gonzalo. Da partición da herdanza. Da partición polo testador. En Dereito de 

sucesións réxime económico familiar de Galicia, 2007, vol. 2, páxs. 971-1110. 
 

101 BUSTO LAGO, J.M. Curso de Derecho civil de Galicia. Barcelona: Atelier, 2015, páx. 468. 
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morte do seu cónxuxe: dar eficacia anticipada á partición ou dispoñer dos bens desta. 

Deseguido, trátase a última das alternativas posibles; a revogación da partición. 

3.4. A revogación da partición conxunta. 

Este apartado trata o estudo da revogación da partilla conxunta, a cal está regulada 

nos arts. 279 e 280 da LDCG. Os anteriores artigos foron unha novidade respecto á lei de 

1995, na cal non se regulaba a revogación da partición conxunta. Na actualidade, recibe un 

tratamento diferenciado segundo quen a efectúe. Por unha banda, pode realizala calquera dos 

cónxuxes ou, por outra, só o cónxuxe viúvo tras o falecemento dun deles. Por último, tamén 

cabe que ambos cónxuxes revoguen conxuntamente a partilla, agora ben, o propio acordo dos 

cónxuxes exclúe calquera problemática ao respecto102. 

 3.4.1. Revogación unilateral en vida dos cónxuxes. 

De comezo, o art. 279 é o encargado da revogación unilateral por un cónxuxe en vida 

de ambos. Neste artigo recóllese como único requisito a notificación fidedigna ao outro 

cónxuxe, configurándose como unha declaración de vontade unilateral e recepticia. Con todo, 

excepcionalmente, cando se proba o coñecemento da revogación polo cónxuxe afectado 

(calquera que sexa o medio alternativo á notificación), entón a notificación non é 

necesaria103.  

Noutro caso, a notificación fidedigna necesaria enténdese como aquela que garante a 

autenticidade da comunicación e deixa constancia da remisión, recepción e data en que se fan 

(este é o criterio utilizado polo art. 135.5º da LAC). Pola contra, algunha opinión doutrinal104 

defende a necesidade de realizar esta notificación mediante conduto notarial. A conclusión é 

que a lei só esixe a notificación fidedigna pero sen chegar a concretar que se entende por tal, 

o cal produce esta diversidade de opinións. 

Ademais, o art. 279 garda silencio en canto á forma en que se debe manifestar a 

propia revogación unilateral. Por isto, en principio, admítese a liberdade de forma para esta 

revogación105. A única excepción atopámola coa revogación unilateral dun testamento 

                                                 
102 Nesta revogación polo acordo de ambos cónxuxes rexe a liberdade de forma. Ademais, é posible 

revogar parcialmente a partición conxunta, o cal non se permite cando un dos cónxuxes revoga unilateralmente. 
 

103 BUSTO LAGO, J.M. Curso de Derecho civil de Galicia. Barcelona: Atelier, 2015, páx. 468. 
 

104 FREIRE BARRAL, Gonzalo. Da partición da herdanza. Da partición polo testador. En Dereito de 

sucesións y réxime económico familiar de Galicia, 2007, vol. 2, páxs. 1047-1079. 
 

105 DÍAZ MARTINEZ, Ana. Forma de la revocación unilateral. En REBOLLEDO VARELA, A.L. 

Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1227. 
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mancomunado. Neste suposto aplícase como especial o art. 192.1º da LDCG (esixe a 

necesidade de revogar en testamento aberto notarial).  

Nos demais supostos, existen múltiples alternativas válidas de expresar esta 

revogación. Entre elas, elaborar unha nova partición polo cónxuxe, en documento 

testamentario ou non testamentario, que sexa incompatible coa conxunta ou manifeste 

expresamente a vontade de revogar a anterior. Noutros casos, simplemente quérese revogar a 

partilla conxunta pero sen elaborar unha nova, entón a liberdade de forma segue permitindo 

facelo en testamento ou noutro documento distinto. En resumo, acéptase calquera medio que 

sexa válido segundo a propia LDCG. 

O art. 179 péchase indicando que esta revogación produce a ineficacia total da partilla 

conxunta. As consecuencias disto son claras, a única revogación posible da partilla conxunta 

é a total. Non cabe, pois, revogar unhas previsións concretas e manter outras, senón que 

funciona como un todo ou nada. Mais, a doutrina106 introduciu o principio favor partitionis, 

de forma que unha modificación de ínfima importancia na partilla non implicaría a ineficacia 

da partición. 

3.4.2. Revogación unilateral falecido un dos cónxuxes. 

Para finalizar este epígrafe da revogación da partilla conxunta, a continuación, trátase 

como pode revogala o cónxuxe viúvo. O art. 280 da LDCG simplemente recolle esta 

posibilidade xunto coa súa consecuencia: a perda de eficacia da partición. 

Na anterior lei de 1995 a doutrina107 entendía que esta revogación só procedía cando 

así fora prevista de forma expresa polos cónxuxes na partilla conxunta. Pola contra, o art. 280 

da lei de 2006 deu habilitación legal a esta revogación, incluso cando non a contemplaran 

expresamente ambos cónxuxes. 

Outra cuestión de interese é a seguinte: Os cónxuxes poden pactar a imposibilidade de 

revogación da partilla tras morrer un deles? A resposta inicial é negativa, en virtude do 

                                                 
106 DÍAZ MARTINEZ, Ana. Efectos de la revocación. En REBOLLEDO VARELA, A.L. Comentarios 

a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1230; LEGERÉN MOLINA, A. La 

partición conjunta en el Derecho Gallego, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 

2007, páx. 462. 
 

107 ALBA PUENTE, Fernando. Das partillas. En Dereito de sucesións de Galicia: Comentarios ó 

Título VIII da Lei de 14 de maio de 1995, 1996, páxs. 227-249. 
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carácter imperativo das normas reguladoras da partición conxunta. Mais, a doutrina108 

entende que existe outra vía para posibilitar esta intención. Este medio sería incluír as 

disposicións particionais nun testamento mancomunado, configurándoas coma cláusulas 

correspectivas. O fundamento áchase en que pasarían a aplicarse a disposicións propias das 

cláusulas reciprocamente condicionadas en lugar do art. 280. 

Unha vez tratadas as anteriores cuestións previas, deseguido, exponse o 

funcionamento xeral desta revogación cando non existen cláusulas correspectivas. Neste 

caso, a liberdade revogatoria do cónxuxe viúvo non require de xustificacións ou motivos 

taxados. É máis, nin sequera existe un prazo que limite o exercicio desta facultade do 

supérstite. 

Cando viúvo xa efectuou a revogación, a diferenza da feita en vida de ambos 

cónxuxes, no caso que estamos a tratar agora non é necesaria unha notificación desta aos 

herdeiros afectados. É dicir, a revogación da partilla conxunta será eficaz sen necesidade de 

notificación algunha. Con todo, algúns autores109 cren convinte unha regulación na que se 

esixira esta notificación aos suxeitos interesados. 

Xa vistos os requisitos para a realización desta concreta revogación procede 

mencionar que efectos se producen. O máis relevante é que a situación convértese á 

inexistencia dunha partición sobre o patrimonio do cónxuxe xa morto. A única puntualización 

refírese aos actos dispositivos que o viúvo realizara antes da revogación. Aqueles que foran 

validamente efectuados conforme ao art. 278 sobre bens privativos do premorto ou bens 

comúns terán que ser respectados. En consecuencia, estes actos provocan a redución do 

patrimonio do cónxuxe premorto. 

Polo tanto, tras a revogación funcionan as regras xerais sobre a partición para o 

patrimonio do cónxuxe morto. Os seus herdeiros poden tentar por si mesmos a partición, 

solicitar ao contador-partidor a súa realización (cando este fora previsto polo defunto de 

                                                 
108 BUSTO LAGO, J.M. Curso de Derecho civil de Galicia. Barcelona: Atelier, 2015, páx. 469; DÍAZ 

MARTINEZ, Ana. A revogación unilateral da partición falecido un dos cónxuxes. En REBOLLEDO VARELA, 

A.L. Comentarios a la Ley de Derecho Civil de Galicia. Pamplona: Aranzadi S.A., 2008, páx. 1231. 
 

109 FREIRE BARRAL, Gonzalo. Da partición da herdanza. Da partición polo testador. En Dereito de 

sucesións e réxime económico familiar de Galicia, 2007, vol. 2, páxs. 1047-1079; LEGERÉN MOLINA, A. La 

partición conjunta en el Derecho Gallego, A Coruña, Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña, 

2007, páxs. 195 e 424. 
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forma subsidiaria para os casos de revogación da partilla conxunta) ou promovela 

xudicialmente. En canto aos lexitimarios, desactívase o xa mencionado art. 282, polo que 

poden esixir de inmediato o pago das súas lexítimas. 

Con isto remata o epígrafe da revogación, o capítulo da partilla conxunta e a parte 

expositiva do traballo. Pese á amplitude do tema da partilla conxunta, fíxose unha 

aproximación xeral, referíndose aos aspectos de maior interese e máis problemáticos, coa 

intención de destacar esta particular posibilidade de partición no Dereito galego. Deseguido, 

finalizarei o traballo coas conclusións, as cales teñen como finalidade analizar de forma 

global o proceso e resultado deste traballo. 
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CONCLUSIÓNS. 

Este traballo permitiume estudar a fondo unha institución concreta do Dereito de 

sucesións: A partición polo testador. A escolla do tema central e a decisión de relacionalo con 

outras institucións tivo a súa razón de ser en querer elaborar un traballo que non só se limitara 

a redactar citas e opinións doutrinais. Deste xeito, busquei unha aproximación ao tema non só 

a partir dos autores, senón tamén dende a xurisprudencia. Con isto puiden coñecer a 

problemática práctica da partición do testador, por si soa e xunto coas normas particionais e 

as adxudicacións. 

Ademais, para poder comprender e asimilar a conceptualización das distintas 

disposicións analizadas, así como os requisitos e caracteres da partición fundamenteime na 

bibliografía xa mencionada e recollida a continuación. Con este análise da bibliografía 

aprendín a buscar e manexarme coas fontes (manuais, comentarios, artigos de revista, 

xurisprudencia...) e coñecín a evolución das distintas interpretacións que ofreceron os autores 

ao longo do tempo ata chegar ás actuais. Para isto utilicei fundamentalmente a biblioteca, 

onde puiden atopar todo aquelo que precisaba grazas aos seus amplos fondos. Finalmente, as 

distintas bases de datos (CENDOJ, Westlaw, La Ley) foron esenciais para atopar a 

xurisprudencia correspondente. O ata agora mencionado e as guías e recomendacións do meu 

titor tiveron como resultado este traballo de fin de grao da partición do testador.  

En canto ás conclusións materiais, a partición do testador é unha disposición 

fundamental no Dereito de sucesións dado que é o tipo de partición que de forma máis directa 

manifesta a vontade do testador. Esta vontade non sempre queda expresada con claridade e 

por iso resulta común, na práctica, a súa confusión con outras disposición. Para solucionar 

esta problemática foi fundamental o desenvolvemento xurisprudencial xa que, practicamente, 

a única referencia lexislativa é o art. 1.056 do C.c. Mais, esta ausencia normativa foi suplida 

coa labor interpretativa dos tribunais e, na actualidade, das súas resolucións derívanse os 

requisitos e características desta partición analizados no segundo capítulo. 

A maiores, segundo fun expoñendo a partición do testador conforme ao réxime do 

C.c. tamén puntualicei aquelas similitudes ou peculiaridades respecto ao Dereito galego. 

Neste sentido, os arts. 273 e seguintes da LDCG dedícanse con máis detalle a regular a 

partición do testador, o cal permite unha menor problemática na práctica. Ademais, existe 

unha posibilidade de partición que non se permite no Dereito común: A partilla conxunta e 

unitaria nun mesmo documento por ambos cónxuxes. Esta permite ampliar e facilitar a 
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disposición polos cónxuxes do seu patrimonio familiar, deste xeito e xunto co testamento 

mancomunado, o Dereito galego mellora a liberdade de disposición mortis causa. 

Finalmente, pese a que o desenvolvemento xurisprudencial da materia foi 

satisfactorio, o ideal sería un maior desenvolvemento lexislativo. Se isto fora así, evitaríanse 

os dispares criterios que a doutrina foi expoñendo ao longo do tempo e proporcionaríase 

maior seguridade xurídica. Mentres isto non sexa así, cobra importancia a función dos 

operadores xurídicos na axuda ao dispoñente á hora de redactar o seu testamento. Desta 

forma conclúo resaltando a importancia de deixar claramente expresada a vontade do 

causante, a cal guiará a súa sucesión e fará posible facilitar un reparto do seu patrimonio o 

menos problemático posible. 
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