TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000196/2019
ORIGEN: 4000072/2019 - 00
NIG: 5300542120180002897

PARTS:
Apel·lant: C.A.M.P.
Representant: E.A.L M.
Advocat: Sr./a A. R. G. D. U.

Apel·lat: P. S. S. D. S. P.
Representant: idem
Advocat: Sr./a J. O. O.

AUTE
Andorra la Vella, el 27 de juny del 2019

El President de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, el Sr.
Vincent ANIERE , ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número
4000072/2019 i expressa el seu parer.

ANTECEDENTS DE FET
I.- El Batlle va dictar Aute, de data 10-04-2019, amb la següent part
decisòria: “Primer.- Desestimar la pretensió de suspensió del procediment
sol·licitada per la Sra. E.A.M., actuant en nom i representació de la Sra.
C.A.M.P., per escrit de data 04-04-2019 i, prosseguir amb la tramitació dels
presents autes.
Segon.- Que es notifiqui la present resolució a les parts i al Ministeri
Fiscal.”
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II.- Contra la resolució esmentada, la Sra. E.A.M., actuant en nom i
representació de la Sra. C.A.M.P. va interposar recurs d’apel·lació i va
comparèixer davant la Sala, en data 07-06-2019, per a formalitzar el recurs.

FONAMENTS DE DRET
I.- El present recurs no pot ésser admès per les raons que, a
continuació, s’exposen.
La doctrina d’aquesta Sala (cfr. ATSJA de 30-6-2004, 15-11-2001 1812- 2001,) és reiterada en el sentit d’entendre que consisteix en permetre
l’apel·lació quan la resolució que es dicta impedeix o obsta la continuació del
procés, com resulta d’allò que disposa l’article 17 de l’Annex II del Decret de 402-1986 (“Els autes recaiguts en les qüestions incidentals a que es refereix
l’article 4 d’aquest Decret podran ser objecte de recurs d’apel·lació únicament
quan la resolució recaiguda impossibiliti la continuació del procediment”),
aplicable per la remissió que s’efectua a l’article 4 (“El mateix procediment serà
aplicable a les pretensions incidentals en tots els assumptes civils sense
limitació de quantia”).
Que per tant, tenint en compte que l’aute recorregut no posa fi ni
impossibilita la continuació del litigi principal, ans al contrari, en haver
desestimat la Sra. Batlle la petició de suspensió del procediment plantejada per
la Comunitat de Propietaris de l’edifici els X., és procedent no admetre a tràmit
el recurs d’apel·lació interposat per aquesta darrera contra l’aute referit de data
10-04-2019.
II.- Les consideracions anteriors motiven la inadmissió del recurs i la
imposició de les costes a la part promotora d’aquest.

Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas.-

DECIDEIX
INADMETRE el recurs interposat per la Sra. E.A.M., actuant en nom i
representació de la Sra. C.A.M.P. contra l’aute de data 10-04-2019.
Imposar a la part promotora del recurs les costes processals d’aquest.
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Així per aquest aute ho decideix, mana i signa el President de la sala
civil del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, de tot el que jo l’infrascrit
Secretari en dono fe.-

LA SECRETARIA JUDICIAL

EL PRESIDENT DE LA SALA CIVIL

