FCA05
Escrit en què es planteja conflicte negatiu de jurisdicció. (article 13.3 LO 2/1987, de 18 de maig, de conflictes jurisdiccionals)


A LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
O
AL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

...................., procurador/procuradora dels tribunals (preceptiu en cas d’adreçar-se a la Sala) / advocat/advocada de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de ........ (en cas d’adreçar-se al Jutjat), en nom d .................., representació que tinc acreditada en les actuacions de recurs contenciós administratiu núm. ...., interposat contra acte de ........., sobre ..........., comparec davant d’aquesta Sala / d’aquest Jutjat i, 

MANIFESTO:
1.	Que, mitjançant interlocutòria de ............, aquesta Sala / aquest Jutjat va decidir que mancava de jurisdicció per conèixer de la pretensió deduïda, per entendre que havia de substanciar-se davant l’Administració.
2.	Que, exhaurits tots els recursos admissibles, aquesta part va deduir la seva pretensió davant l’Administració, i el .......... (òrgan administratiu davant del qual s’ha deduït la pretensió), mitjançant resolució de ........., va decidir que mancava de jurisdicció per conèixer d’aquella pretensió, acte administratiu contra el qual no es pot interposar cap recurs, i del qual adjunto còpia autèntica.
3.	Que, dins del termini de quinze dies, comptats des de la notificació d’aquest darrer acte, plantejo conflicte negatiu de jurisdicció, de conformitat amb el que disposa l’article 13.3 de la LOCJ, mitjançant aquest escrit, del qual, avui mateix, presento un duplicat davant del .......... (òrgan administratiu davant del qual s’ha deduït la pretensió).
4.	Que insisteixo que el coneixement de la pretensió deduïda correspon a aquesta jurisdicció, tal com acrediten les consideracions següents: .....................
.....................

 Per tot això, 


SOL·LICITO:
1.	Que admeteu aquest escrit amb les seves còpies i els documents que hi annexo.
2.	Que tingueu per plantejat conflicte negatiu de jurisdicció amb l’Administració.
3.	Que, prèviament efectuats els tràmits preceptius, revoqueu la interlocutòria de ............, mitjançant la qual es va declarar que aquest òrgan judicial mancava de jurisdicció per conèixer del recurs contenciós administratiu núm. ......., interposat contra l’acte de ..........., sobre............


....., ....... de/d’................. de ..............

