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Andorra la Vella, el 16 de gener de 2020.
En nom del Poble Andorrà.Reunida la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ha vist el
recurs d’apel·lació a les actuacions número 1000301/2017.
En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les
prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Carles CRUZ
MORATONES, el qual expressa el parer del Tribunal.
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ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 30.5.18 el Batlle va dictar Sentència i va decidir :
“Que donant lloc a la demanda interposada per Y. ha de condemnar a la part
defenent el senyor FCB a pagar a l’agent la suma de SET MIL CINC-CENTS
VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET EUROS (7.520,57 €) i CINC-CENTS
CINQUANTA-TRES EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS D’EURO (553,29 €),
així com a satisfer les costes judicials causades, inclosos els honoraris d’advocat
i de procurador a acreditar en període d’execució de sentència.”

Segon.- Contra l’esmentada resolució formula recurs d’apel·lació la
representació processal del Sr. FCB, la qual en data 4.2.19 va formular les
corresponents conclusions, en virtut dels arguments que s’hi exposen
demana que es revoqui la sentència dictada en data 30.5.18, estimant el
recurs formulat i condemnant la part recorreguda al pagament de la
totalitat de les costes judicials ocasionades en ambdues instàncies,
incloent-hi els honoraris d’advocat i de procurador. Altrament i per millor
proveir sol·licitava que s’incorporin als efectes probatoris els documents
adjuntats.

Tercer.- En data 21.2.19 la representació processal del despatx
professional Y. formulà el corresponent escrit de contesta a les
conclusions, i de conformitat amb els arguments continguts en el mateix,
demanava la confirmació de la sentència impugnada i la imposició a la
part recurrent de la totalitat de les costes judicials causades per la
tramitació de la segona instància, quedant-hi incloses les generades per
l’advocada i el procurador.

Quart.- En data 3.9.19, aquesta Sala va dictar Aute decidint el següent :
“Primer.- No donar lloc a les pretensions probatòries adduïdes per les parts
litigants en aquesta alçada.
Segon. Sol·licitar a la part recurrent que indiqui en el termini de cinc dies si
desitja celebrar el tràmit de vista oral atesa la renúncia al mateix per part de
l’adversa.”

FONAMENTS DE DRET
Primer.- En el present procediment, la part agent Y. reclama front la part
defenent Sr. FCB en demanda de reclamació de quantitat en la que sosté
una petició de condemna per import total 8.073,86€ (una minuta de
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7.520,57€ i una altra de 553,29€) més interessos i costes.
La sentència d’instància estima íntegrament la demanda.
Contra tal decisió s’alça la part vençuda.

Segon.- La part defenent que s’ha situat voluntàriament en rebel·lia en la
primera instància, pretén en la segona discutir el fons de la qüestió del
deute reclamat per serveis professionals i en base a una documental que
ha volgut proposar de prova en segona instància. Aquesta Sala ja li va
rebutjar per Aute de 3 de setembre passat l’aportació de prova perquè la
seva situació de rebel·lia ha estat volguda per la part i ara ja no pot
introduir nou objecte de debat en aquesta alçada perquè altera els termes
del debat en la primera instància i redueix els mitjans de defensa de la
part agent.
Com ja dèiem en el rotlle 349/16: “En primer lloc, hem de referir-nos al
defecte en la proposició del recurs que argumenta la part apel·lada. Aquesta part
considera que ni la part pot ara proposar en segona instància un complement de
la prova pericial ja practicada a instància d’ella i amb la seva exclusiva
intervenció ni la part apel·lant pot reiterar els mateixos arguments que ja han
fracassat en la instància. Considera que la naturalesa jurídica del recurs
d’apel·lació és una revisió prioris instantiae i per tant no permet repetir de nou el
judici de la instància. Ja em dit en reiterades ocasions (STJC 046/02; 060/06;
024/10 i 273/15, entre d’altres) que quan la part recurrent insisteix en els
mateixos arguments que ha fet servir en la instància sense aportar cap nova
argumentació contrària a les que han fonamentat la decisió del Tribunal
d’instància, ja és motiu suficient per desestimar el recurs i confirmar la decisió
impugnada.
Però en ares d’exhaurir al màxim la resposta judicial i amb la vana esperança de
portar al convenciment de la part recurrent de que la raó no està del seu cantó,
entrarem més endavant a fer unes consideracions sobre el fons del litigi que aquí
es planteja. Pel que fa la admissió de noves proves en aquesta alçada el sistema
processal civil andorrà parteix de la construcció del sistema d’apel·lació limitada,
en la mesura que la doble instància no suposa un nou procés, diferent al
d’instància, sinó que apareix configurat com una fase més en ordre a l’obtenció
de la definitiva resolució del litigi, sense dotar al jutge ad quem ni a les parts de
poders que els permetin alterar l’objecte del procés mitjançant la introducció de
noves pretensions, noves excepcions, ni mitjançant un període probatori ampli i
general. Així es desprèn de la doctrina jurisprudencial elaborada pel Tribunal
Superior de Justícia; entre altres, la Sentència de 20 febrer 1997 (nº 728) que
indica que “a diferència d’alguns ordenaments positius que es configuren el
recurs d’apel·lació com un novum judicium, en l’ordenament del Principat és una
simple revisió del procés precedent, adreçada a depurar mitjançant la dinàmica
de les pertinents i concretes normes, l’exactitud o no dels resultats obtinguts en
el procés originari, i a decidir sobre la base de les mateixes al·legacions i proves
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del material instructori fora d’excepcionals hipòtesis previstes en la Llei”.
L’apel·lació andorrana és, doncs, limitada però sui generis perquè el Tribunal
Superior de Justícia decideix sobre el fons de l’assumpte sense tornar les
actuacions a l’òrgan a quo i és que, el recurs d’apel·lació, com ha assenyalat
aquest Tribunal, té per exclusiu objecte revisar la resolució apel·lada per
determinar si amb la base del que allà s’ha al·legat i demostrat, els Batlles han
decidit conforme a dret (Aute de 22 de gener de 2004, nº 2279). Per aquest
motiu, el recurrent no podrà en el sistema d’apel·lació vigent a Andorra modificar
la seva argumentació ni adduir allò que a la primera instància no va al·legar ni
provar el que no ha provat abans ni plantejar qüestions noves ni fer noves
peticions en el recurs. En efecte, pel que fa qüestions noves, per exemple, és
reiterada la doctrina que recorda que el recurs d’apel·lació no és el moment
oportú per a introduir qüestions noves, com expressa l’aforisme clàssic:
“pendente appellatione, nihil innovatur”. La raó última rau en el fet que si les
qüestions noves són examinades es situaria en indefensió a una de les parts,
amb clara vulneració del dret a la jurisdicció. Tot això comporta que calgui
ratificar la denegació de proves en segona instància que ja vàrem decidir per
Aute de 7 de juny passat. No es pot justificar l’excepcional pràctica de proves en
aquesta alçada quan el resultat de les practicades no és del grat de la part.”

Tercer.- Dit això, no podem entrar en la seva argumentació consistent en
que pel que fa a una de les minutes facturades (la de 7.520,57€) no pot
ser reclamada en la seva quantia perquè les actuacions professionals del
despatx reclamant ja varen ser taxades per quantia inferior pel Batlle
penal que va quantificar les costes dels honoraris del reclamant (i que
havia de pagar un tercer condemnat) en un import notablement inferior.
Encara que fos així, cosa que ja hem dit no ha estat acreditada perquè no
se li ha admès la prova documental, resultaria que encara que li hagués
estat admesa aquesta prova documental, la part apel·lant incorre en un
error conceptual en confondre les costes amb els honoraris professionals.
En efecte, són conceptes distints. Les primeres les ha de pagar un tercer
aliè a la relació contractual entre advocat i client (normalment aquest
tercer ha estat condemnat a pagar-les perquè ha estat vençut en un litigi).
Mentre que en el segon cas, els honoraris professionals els ha d’abonar el
client al seu advocat, si és que les costes que ha percebut no li cobreixen
els honoraris pactats, o estipulats com a mínims orientadors pel Col·legi
d’Advocats. Dit en altres paraules, la relació contractual entre el
professional i el seu client és independent de si ha existit condemna en
costes o no. Si ha existit el client s’haurà pogut rescabalar total o
parcialment (això és el més habitual) dels honoraris satisfets al seu
advocat. I així ho recull el Preàmbul de les Normes sobre honoraris
professionals (gener 2017) del Col·legi d’Advocats d’Andorra quan diu:
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“En cas de condemna en costes processals que incloguin els honoraris
d’advocat, aquestes normes s’aplicaran de manera obligatòria i, en cap cas,
podran ser inferiors ni superiors a les presents normes .... això sense perjudici
que l’advocat percebi del seu client els honoraris acordats”.

Resta doncs clarament diferenciada la relació contractual entre client i
advocat amb la taxació de les costes de l’advocat quan les ha de pagar
un tercer perquè així ha estat condemnat. I tant el client com el tercer
poden impugnar la minuta de l’advocat si la consideren excessiva o
indeguda. El primer mitjançant l’oposició a la reclamació efectuada contra
ell pel seu advocat i, el segon mitjançant la impugnació de la taxació de
costes en el procés en el qual ha estat condemnat.
En conclusió, el recurrent no té raó ni en la forma (oposar-se al fons en la
segona instància amb la pretensió de practicar nova prova quan ha estat
voluntàriament en rebel·lia processal), ni en el fons perquè confon la
taxació de les costes que ha de pagar un tercer, amb la minuta que li
reclama el seu propi advocat.
El recurs ha de ser desestimat.

Quart.- En resultar desestimat el recurs procedeix imposar les costes per
ell generades a la part recurrent, de conformitat amb el que disposa el
Codi 7,51,5.
Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas, la
Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, ha pres la següent

DECISIÓ
Primer.- Desestimar el recurs d’apel·lació interposat per la representació
processal del Sr. FCB contra la Sentència dictada pel Batlle en data 30 de
maig de 2018, que confirmem íntegrament.
Segon.- Imposar el pagament de les costes causades en aquesta alçada
a la part apel·lant.
Aquesta resolució és ferma i executiva.
Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a la
Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament
jutjant, ho pronunciem, manem i signem.-

