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En nom del Poble Andorrà.A la vila d’Andorra la Vella, el 17 de desembre del 2019

Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,
sota la presidència del Magistrat Sr. Vincent ANIÈRE, i els Magistrats Srs.
Carles CRUZ MORATONES i Jaume TOR PORTA, ha adoptat la resolució
següent:

ANTECEDENTS DE FET
El 4-12-2019 la Sra. A.S.C ha presentat per davant de la Sala Civil
del Tribunal Superior de Justícia una sol.licitud de defensa i assistència
tècnica lletrada gratuïtes a fi de poder indagar un procediment d’exequàtur
d’una sentència espanyola.
Ha actuat com a magistrat ponent el Sr. Vincent ANIÈRE.

FONAMENTS DE DRET

I.- La normativa aplicable a la resolució del present supòsit consisteix
en l’article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de
desembre de 1.993, reformat per la Llei 16/2014, del 24 de juliol, de
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modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, que desenvolupa
succintament el procediment per declarar la situació econòmica
desfavorable o d’insolvència i per atorgar el dret a la defensa i l’assistència
lletrades gratuïtes que en dimana.

La norma a aplicar esdevé el Reglament regulador del dret a la
defensa i l’assistència tècnica lletrades de 12.7.2017 (BOPA 19-7-2017).

II.- Amb caire general, l’article 19.2 del Reglament regulador del dret
a la defensa i l’assistència tècnica lletrades de 12.7.2017 -BOPA 19-72017-, supedita el benefici de justícia gratuïta al compliment, per part de qui
ho sol·licita, dels dos criteris cumulatius següents: 1) els seus ingressos
han de ser inferiors al topall màxim que resulti aplicable segons el supòsit
en que s’inclogui de l’article 20 posterior i 2) no ha de ser titular de patrimoni
de conformitat amb l’accepció que d’aquest precepte es conté en el seu
article 21.
La recurrent té declarat que conviu amb el seu fill menor de 5 anys
al domicili familiar i no cobra cap salari ni es beneficia del pagament de la
pensió alimentosa que hauria de sufragar el progenitor no custodi. Alhora,
no és titular de cap bé moble ni immoble.

Es troba, no obstant, percebent unes ajudes per part del Ministeri
d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, del Govern d’Andorra com acredita la
resolució dictada en data 17 de juliol de 2019 i que aporta la sol·licitant i
això per import de 1.113,91 o 1.115,78 euros mensuals.

Per l’anteriorment esmentat, i observant-se de l’extracte de punts de
la Caixa Andorra de Seguretat Social que no rep cap salari d’ençà el mes
de gener del corrent any i que els seus ingressos són únicament vinculats
a ajudes del Govern del Principat d’Andorra, escau donar lloc a la sol·licitud
de defensa i assistència tècnica lletrada gratuïta.
III.- El fet de tractar-se d’un procediment de justícia gratuïta justifica
la no imposició de les costes processals d’aquesta alçada.
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Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present
cas.La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

DECIDEIX
Donar lloc a la de defensa i assistència tècnica lletrada gratuïta
formulada per la Sra. A.S.C. No procedeix efectuar imposició de les costes
d’aquesta alçada.
Aquesta resolució és ferma i executiva.
Així per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho
pronunciem, manem i signem.-

