TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000133/2019
ORIGEN: 6000161/2019 - 00
NIG: 5300542120190000980

AUTE

En nom del Poble Andorrà.A la vila d’Andorra la Vella, el 25 de juliol del 2019.
Reunida la Sala Civil del M.I. 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 29-3-2019 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. A.A.C. articulava el 26-3-2019.
II.- El Sr. A.A.C. va interposar recurs contra l’Aute d’instància i, en data
de registre 6-5-2019, ha presentat un document de conclusions, en mèrits del
qual demana la revocació de la resolució d’instància.
Ha actuat com a magistrat ponent el Sr. Jaume TOR PORTA.

FONAMENTS DE DRET
I.- El recurrent sustenta el seu recurs en les dificultats econòmiques que
presenta les quals, al seu criteri, havien de comportar se li reconegués el
benefici de justícia gratuïta que demanava.
II.- La resolució dictada desestima la sol·licitud del Sr. A sustentant en
essència que el mateix no tenia legitimació per a recórrer la Resolució del M.I.
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Govern de 27-2-2019, i aquest pronunciament ha de ser confirmat en aquesta
alçada.
En efecte, l’acte administratiu contra el qual es pretén recórrer intervenia
en relació al recurs administratiu interposat per la Sra. N.A.A., filla del recurrent,
i per tant, malgrat el vincle familiar directe existent, és exclusivament la
mencionada que pot articular la sol·licitud de benefici de justícia gratuïta per tal
de recórrer la decisió esmentada.
En aquesta eventualitat, ha de considerar-se que concorre la
circumstància de fet prevista en l’art. 100 “in fine” de la Llei Transitòria de
Procediments Judicials quan estableix : “El Batlle o el Ponent de la secció del
Tribunal de Batlles pot no admetre la sol·licitud quan la pretensió que es vol
formular i per la qual se sol·licita la declaració de la situació econòmica
desfavorable o d’insolvència es troba mancada manifestament de
fonamentació”.
En conseqüència el recurs d’apel·lació interposat ha de ser rebutjat, i la
resolució recorreguda confirmada en tots els seus extrems.
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. A.A.C. contra l’Aute de data
29-3-2019 que confirmem íntegrament. No procedeix efectuar imposició de les
costes d’aquesta alçada ni de les d’instància.
Aquesta resolució és ferma i executiva.
Així per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho pronunciem,
manem i signem.-

