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AUTE

En nom del Poble Andorrà.A la vila d’Andorra la Vella, el 26 de juny 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
I.- En data 6-3-2019 es va dictar Aute que denegava el benefici de
justícia gratuïta en el marc de la sol·licitud de defensa i assistència tècnica
lletrada gratuïta que el Sr. F.M.E. articulava el 7-2-2019.
II.- El Sr. F.M.E. va interposar recurs contra l’Aute d’instància i, amb
data de registre 7-5-2019, ha presentat un document de conclusions a través
del qual interessa la revocació de la decisió d’instància i el reconeixement del
benefici de justícia gratuïta que sol·licitava.
Ha actuat com a magistrat ponent el Sr. Jaume TOR PORTA.

FONAMENTS DE DRET
I.- ANTECEDENTS PREVIS D’INTERÉS.
Per Providència de 11-2-2019, la Sra. Batlle requeria el Sr. F.M.E. per
a que justifiqués la decisió de la CASS contra la qual volia interposar recurs.
En data 1-3-2019, el sol·licitant incorporava còpia de diferents resolucions de
la CASS la darrera de les quals de data 26-9-2017 i còpia de la sol·licitud
articulada el 25-10-2017 que desconeixem si ha estat expressament resolta
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en sentit negatiu per la CASS o en aplicació de la ficció del silenci
administratiu, però que evidentment ha guanyat fermesa en atenció al temps
transcorregut.
II.- El Reglament del 12 de juliol del 2017, regulador del dret a la
defensa i l’assistència tècnica lletrades, regla en el seu article 2 l’àmbit
d’aplicació del benefici de justícia gratuïta. En aquest sentit i en el que aquí
interessa disposa:
“L’Estat andorrà garanteix el dret a la defensa i l’assistència tècnica
lletrades, a l’efecte d’acomplir el dret fonamental a la defensa que estableix
l’article 10, apartat 2, de la Constitució, a:
(···)
d) Qualsevol persona que ho sol·liciti amb la finalitat d’actuar prop de
les jurisdiccions civil i administrativa, sempre que la defensa i l’assistència
tècnica lletrades siguin preceptives d’acord amb la legislació aplicable”.
A partir del moment en què el benefici de justícia gratuïta en aquest
àmbit es cenyeix exclusivament a les actuacions judicials, i que a dia d’avui
no existeix cap acte administratiu susceptible de ser impugnat per aquesta via,
la sol·licitud articulada haurà de ser rebutjada.
III.- El fet de tractar-se d’un procediment de justícia gratuïta justifica la
no imposició de les costes processals d’aquesta alçada.
Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present
cas.La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

DECIDEIX
Desestimar el recurs interposat pel Sr. F.M.E. contra l’Aute de data 63-2019, dictat per l’Hble. Batlle que es confirma íntegrament. 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.-

