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AUTE

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. Albert ANDRÉS PEREIRA, i els magistrats Sr.
Vincent ANIÈRE i Jaume TOR PORTA, ha adoptat la resolució següent:

ANTECEDENTS DE FET
I.- La Sentència d’aquesta Sala de data 31-10-2019 va decidir:
“DESESTIMAR el recurs d’apel·lació formulat per la representació
processal dels Srs. O.M.A i A.J.J contra la Sentència dictada per l’Hble. Batlle
en data 13-2-2019, que CONFIRMEM íntegrament, imposant les costes
d’aquesta alçada a la part recurrent.
Aquesta resolució és ferma i executiva”
II.- La representació processal de la societat D, SLU formula recurs
d’aclariment contra la citada resolució sol·licitant que es precisi que el
pronunciament adoptat en matèria de costes incloïa els honoraris d’advocat i
de procurador.
Ha actuat com a magistrat ponent el Sr. Jaume TOR PORTA.

FONAMENTS DE DRET
I.- El recurs d’aclariment no es troba regulat a la Llei Qualificada de la
Justícia, ni a la Llei Transitòria de Procediments Judicials, la jurisprudència
d’aquest Tribunal l’ha admès amb la finalitat d’aclarir algun concepte fosc,
suplir qualsevol omissió respecte de punts discutits en el litigi, o esmenar
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qualsevol error material que s’hagi pogut produir, tal com posa de manifest
l’Aute d’aqueta Sala de data 15 de febrer de 1.996, entre molts d’altres.
Nogensmenys, el recurs d’aclariment no permet que es puguin alterar o
modificar els pronunciaments d’una determinada resolució judicial.
II.- En el supòsit examinat però el recurs d’aclariment articulat no podrà
prosperar per les raons següents.
La Sentència dictada imposa a la part recurrent el pagament de les
costes atès que el recurs que en el seu dia va interposar va ser rebutjat,
confirmant-se alhora íntegrament la Sentència dictada en la instància. En
aquesta eventualitat, hem declarat (cfr. Aute de 29-1-2013 rotlle TSJC-177/2):
“(····) dins de les partides que integren les costes processals s’hauran
d’incloure totes aquelles despeses processals que hagi suportat la part
vencedora, en aquest cas la recorreguda, com poden ésser el cost dels
dictàmens pericials, els honoraris d’advocat i de procurador, si en aquests
casos, per raó del procediment tramitat, els mateixos són preceptius”.
III.- No escau efectuar imposició de les costes del present recurs de
conformitat amb la facultat que atorga als Tribunals el capítol X de la Novel·la
82.
Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present
cas.La Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra,

DECIDEIX
NO DONAR LLOC al recurs d’aclariment interessat per la representació
processal de la societat D, SLU contra la Sentència d’aquesta Sala de data
31-10-2019. No procedeix efectuar imposició de les costes processals.
Aquesta resolució és ferma i executiva.
Així per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho pronunciem,
manem i signem.-

