
“L’acceptació d’herències a parts iguals 
deixa problemes jurídics sense resoldre”

-És millor l’acord o arribar a 
judici en un cas de dret de 
successions?
Apostem pel mutu acord, tot i 
que de vegades és impossible ar-
ribar-hi. En aquests casos, és 
quan s’activa la via judicial. Fins 
i tot, l’inici del judici pot facilitar 
l’acord. Anar al jutjat sovint aju-
da a aconseguir un pacte. Sembla 
contradictori, però no ho és. La 
demanda només es presenta quan 
es veu que hi ha possibilitats jurí-
dicament viables, i amb una estra-
tègia clara. El 90% dels casos que 
entren al despatx acaben en acord, 
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ja sigui abans d’iniciar la via judi-
cial o durant el procés, un cop in-
terposada la demanda. De fet, no 
es tanca mai la porta a arribar a 
un pacte. 

-Fins a quin punt desconeixem 
els fonaments bàsics del dret de 
successions?
Les successions estan molt pre-
sents a les nostres vides i en un 
moment o altre sempre ens tocarà 
gestionar-ne alguna. Es pot pen-
sar que són fàcils. Per exemple, as-
sociem la llegítima al fet que ens 
correspon una quarta part de l’he-

Amb més de 10 anys 
d’experiència, Gabarró 
Advocats –Herències– és 
un despatx de Barcelona 
dedicat exclusivament al 
dret de successions. Tot i 
que defensen la negoci-
ació abans d’arribar als 
tribunals, assessoren i 
orienten per afrontar el 
procés judicial.

Una defensa davant de la 
complexitat del dret de successions  
Des de l’exemple més senzill, el d’una persona que mor sense testa-
ment, fins a casos més complicats, com una nul•litat de testament, el 
dret de successions es troba ple de figures jurídiques que la majoria 
de la població desconeixem. Davant d’aquest escenari, Meritxell Ga-
barró aconsella la intervenció de professionals especialitzats que pla-
nifiquin i cerquin la millor solució per defensar els nostres interessos.

drets de crèdit a favor de l’herèn-
cia i en contra d’algun dels fills he-
reus. Però el més habitual és que 
els diferents hereus no es posin 
d’acord amb què es queda cadas-
cú, ja sigui per manca d’acord en 
les valoracions, ja sigui perquè tots 
volen el mateix bé... 

-Aleshores, què cal fer?
Si les desavinences persisteixen, 
cal interposar el procediment de 
divisió judicial de les herències, on 
cada hereu defensarà els seus inte-
ressos en base a les particularitats 
del dret de successions, i que fina-
litzarà amb la resolució judicial 
que repartirà els béns de l’herèn-
cia a cada hereu, mirant d’evitar 
que hagin de compartir les propi-
etats. I és que l’acceptació d’una 
herència a parts iguals deixa pro-
blemes jurídics sense resoldre.

Entrevista amb Meritxell Gabarró, directora de Gabarró Advocats –Herències–

bar el cas que un hereu no vulgui 
marxar del pis on viu, malgrat ser 
de l’herència o quan un dels hereus 
considera que és propietari del pis 
perquè fa determinats anys que hi 

viu, mentre que la resta d’hereus 
consideren que el pis és de l’he-
rència. Sovint, també cal decidir 
si s’inclouen a l’inventari les dona-
cions fetes en vida a favor d’un o 
de més fills hereus, o si existeixen 

rència, però no ens adonem de les 
especificitats, com són les aporta-
cions als plans de pensions o les 
donacions. Per això, cal una gran 
especialització i domini de la llei.

-Quins són els conflictes més 
habituals en els repartiments 
de les herències?
N’hi ha diversos. Ens podem tro-

“Resoldre un conflicte 
de successions 
requereix una gran 
especialització”

“Si les desavinences 
persisteixen cal 
interposar el 
procediment de divisió 
judicial de les herències”


