TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000059/2019
ORIGEN: 3000134/2017 - 00
NIG: 5300542120170000752

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 27-9-2019 va decidir:
“ESTIMAR parcialment el recurs d’apel·lació formulat per la
representació processal del Sr. F.G.G contra la Sentència dictada el 23-12019 que revoquem íntegrament, disposant l’estimació parcial de la demanda
condemnant la societat C.A, SA a satisfer al primer la suma bruta de
14.491,75.- € que haurà de ser declarada a la CASS i a satisfer les costes
processals causades en ambdues instàncies inclosos els honoraris d’advocat
i de procurador del demandant.”
II.- La representació processal del Sr. G formula recurs d’aclariment
contra la citada resolució.
Ha actuat com a magistrat ponent el Sr. Jaume TOR PORTA.

FONAMENTS DE DRET
I.- Que tot i que 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,

2

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil

o esmenar qualsevol error material que s’hagi pogut produir, tal com posa de
manifest l’Aute d’aquesta Sala de data 15 de febrer de 1.996. Nogensmenys,
el recurs d’aclariment no permet que es puguin alterar o modificar els
pronunciaments d’una determinada resolució judicial.
No obstant, com posen de relleu els Autes d’aquesta Sala de data 14
de juliol del 2.005 i 26 d’abril del 2.007, l’aclariment es pot efectuar d’ofici o a
instància de part, i en aquest darrer cas, a manca d’un termini fixat legalment,
és precís que s’interposi en el termini que la normativa aplicable preveu per a
la interposició dels recursos d’apel·lació, a saber tretze dies hàbils, de tal
manera que, sent la Sentència que es pretén aclarir de 27-09-2019 notificada
a les parts el dia 1-10-2019, el termini per a plantejar l’aclariment s’exhaurí el
dia 18-10-2019, i en conseqüència la petició articulada el 22-10-2019
intervenia fora de termini.
En conseqüència resulta procedent no donar lloc al recurs d’aclariment
promogut per la representació processal del Sr. F.G.G contra la Sentència
dictada per aquesta Sala en data 27-9-2019 (TSJC-59/2019).
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 promogut per la representació
processal del Sr. F.G.G contra la Sentència dictada per aquesta Sala en data
27-9-2019 (TSJC-59/2019). 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.-

