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DESCRIPCIÓ 

 

Els requisits per a l'obertura de la cassació a Catalunya es troben 

regulats en la Llei 4/2012, de 5 de març, en concordança amb l'A-

cord de 22 de març de 2012 del Ple de la Sala Civil del Tribunal Su-

perior de Justícia de Catalunya i el seu complementari de 4 de juliol 

de 2013 però sabem quan procedeix? Com cal redactar l'escrit? 

Quines són les causes d'inadmissió? 

 

OBJETIVOS 

 

Resoldre els problemes que la interposició de la cassació i extraordi-

nari per infracció processal per vulneració de normes civils catalanes 

susciten. 
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PROGRAMA 

 

• Anàlisi de la Llei 4/2012. 

• Els successius Acords del TSJ. 

• Doctrina jurisprudencial del TSJ de Catalunya. 

• Lluita competencial de gegants. Quan acudir al TS i quan al 

TSJ? L’al·legació conjunta de preceptes de dret comú i dret ca-

talà. 

• Delimitació de la cassació: resolucions objecte de recurs y vies 

d’accés. Supòsits polèmics. 

• Exposició dels motius de cassació i distinció amb els motius del 

recurs extraordinari per infracció processal. 

• S’exigeix a la cassació a Cataluña les noves exigències for-

mals de l’escrit d’interposició que ha fixat el TS en el seu 

Acord de 27 de gener de 2017? 

• Causes d’indamissió de la cassació. 

• Delimitació del recurs extraordinari por infracció processal i la 

seva interposició conjunta o no amb la cassació. 

• Com encaixar infraccions processals en els motius de l’art. 469 

LEC. 

• L’esgotament de la denúncia prèvia i altres requisits formals del 

recurs extraordinari per infracció processal. 

• Causes d’inadmisió de l’extraordinari per infracció processal. 


