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El present Dictamen d’elabora a petició del client AUNOSA, SL per donar 
resposta a la possibilitat que els actors acudeixen a instàncies superiors 
després d’haver obtingut dues sentències desestimatòries tant en Primera 
Instància com en Segona Instància en relació a l’acció de nul·litat del 
contracte de compravenda així com la resta de  pretensions manifestades. 

Tanmateix, cal referir al client que el proper dia 1 de novembre de 2011, 
entrarà en vigor la Llei 37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització 
processal (BOE-A-2011-15937, d’11 d’octubre), que entre d’altres reformes, 
preveu la modificació del procediment dels recursos tant a Segons Instància 
com al TSJ o TS segons s’escaigui, destacant la supressió dels cinc dies per 
enunciar el recurs.



Fonaments Jurídics
En el nostre ordenament jurídic, dues són les vies de què disposen els 
actors per acudir a una instància superior, però sempre que així s’hagi 
declarat, o sigui, que s’hagi declarat que la ressolució que es pretén 
recórrer és susceptible d’ésser recorreguda sota aquesta figura 
processal i sempre que es donin algun dels motius previstos per llei.

No es pretén en cap cap un nou enjudiciament, sinó un control del 
procediment dut a terme tant en primera com en segona instància i/o 
la correcció jurídicomaterial de la sentència.

El recurs Extraordinari per Infracció Processal
El recurs de Cassació



Recurs Extraordinari per 
Infracció Processal

Aquest recurs es pot presentar quan s’al·legui algun motiu de caràcter 
processal (arts.468 i ss LEC) contra els Autos i Sentències de Segona 
Instància que posin fi al procediment. En aquest cas coneixeria el TS.

Els motius pels quals es pot interposar aquest recurs són (art.469LEC):

infracció sobre les normes de jurisdicció i competència funcional, 
infracció en relació a les normes processals reguladores de la 
sentència, 
infracció que hagi pogut crear indefensió ni finalment, 
vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva (art.24CE)

No s’ha al·legat en cap cas cap infracció de caràcter processal



Recurs de cassació

Aquets tipus de recurs es pot interposar contra les Sentències dicatdes en 
segona instància sempre que qui recorri entengui que s’ha produït un error de 
dret en la ressolució de l’objecte del procés. En aquest cas coneixeria el TS.

Aquest tipus de recurs es troba regulat als arts.477 i ss. LEC. L’únic motiu 
d’aquest recurs està taxat a l’art.477.1LEC “.....la infracció s’haurà de fonamentar 
en la infracció de les normes aplicables per a resoldre les qüestions objecte del 
procés.”

Si el Tribunal inadment la interposició del recurs, es pot presentar Recurs de 
Queixa (art. 494 i ss LEC).



l’art.477.2LEC ens diu quines sentències de les Audiències Provincials són 
recurribles en cassació,éssent aquestes:

a) les que es dictin per vetllar per la tutela judicial civil dels drets  fonamentals 
(excloent-ne els previstos a l’art.24CE).

b) quan la quantia de l’assumpte fos superior a 150.000€

c) quan la ressolució del recurs presenti interès cassacional, 

La Sentència és contrària a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem 
(calen dues sentències contràries del TS).
el fet que existeixi jurisprudència contradictòria a les Audiències Provincials
bé, quan la sentència recorreguda apliqui normativa que està en vigor des de 
fa menys de cinc anys i existís doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem en 
relació a normes anteriors similars.
Quan hi hagi confrontació doctrinal entre el TS i la sentència que hagi estat 
coneguda pel TSJ de la CCAA corresponent en aplicaicó del dret propi

No és dóna cap dels supòsits a) i b), ni tampoces presenta interès cassacional.



Recurs de Revisió

Aquest recurs es troba regulat als arts. 509 i ss. LEC, i s’interposa 
davant del TS (o davan t dels TSJ si és el cas) per tal de revisar les 
sentències fermes.

Els motius són taxats i previstos a l’art.510LEC.

Entenc que no es donen els supòsits per interposar aquest recurs.



Conclusions:
En no haver-se al·legat cap infracció processal de les previstes a l’art. 
469LEC, no prosperarà el recurs extraordinari per infracció
processal.

En no donar-se els supòsits taxats a l’art.477LEC, ni tampoc en el seu 
punt c) respecte de l’interès cassacional, no prosperaria el recurs de 
cassació.

Per al cas que es dicti interlocutòria inadmeten el recurs cassacional, es pot 
interposar el recurs de queixa previst als arts.494 i ss LEC.

En no donar-se els supòsits taxats a l’art.510LEC, no prosperaria el 
recurs de revisió.
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