FCA22
Escrit de demanda. (article 52 LJCA)

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 l’acte de ........., sobre ..........., comparec davant d’aquesta Sala / d’aquest Jutjat i, 

MANIFESTO:
1.	Que el passat dia ...... se m’ha notificat la diligència d’ordenació dictada el dia ........., per la qual s’acorda el lliurament de l’expedient administratiu per formalitzar la demanda en el termini de vint dies.
2.	Que, dins del termini atorgat, mitjançant aquest escrit formalitzo la demanda, basada en els fets i fonaments de dret següents.

FETS
1. ...
2. ...

FONAMENTS DE DRET

FONAMENTS JURÍDICS PROCESSALS
1.	Jurisdicció i competència. Article 1 de la LJCA: l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu coneix de les pretensions que es dedueixin en relació amb l’actuació de les administracions públiques subjecta al dret administratiu. Es dedueix una pretensió contra l’acte de ........., sobre ...........
Article 8.1 / 8.2 / 8.3 de la LJCA sobre la competència dels jutjats contenciosos administratius (o bé 9 per a les competències dels jutjats centrals, 10 per a les competències de les sales dels TSJs, 11 per a les competències de la Sala de l’AN, o 12 per a les competències de la Sala del TS) sobre .....................
2.	Capacitat processal i legitimació. Articles 18 i 19.1 de la LJCA: el recurrent té capacitat processal i legitimació per demandar, ja que ...................
3.	Impugnabilitat de l’acte objecte d’impugnació. Article 25.1 / 26.1 de la LJCA, per tractar-se d’una resolució, la qual procedeix d’un òrgan administratiu que manca de superior jeràrquic, posa fi a la via administrativa (article 114.1.c) de la Llei 39/2015) i no existeix norma legal que estableixi un recurs especial.
4.	Pretensions que s’exerceixen. Article 31.1 de la LJCA: el demandant pot pretendre la declaració de no ser conforme a dret i, si escau, l’anul·lació dels actes i disposicions susceptibles d’impugnació. També pot pretendre el reconeixement d’una situació jurídica individualitzada i l’adopció de les mesures adequades per al seu ple restabliment, incloent-hi la indemnització dels danys i perjudicis causats.
5.	Termini d’interposició del recurs. Article 46.1 de la LJCA: el termini per interposar el recurs contenciós administratiu és de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació de la disposició impugnada o al de la notificació o publicació de l’acte que posa fi a la via administrativa, si és exprés. El termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu finalitza, doncs, el dia ...... . Vaig presentar l’escrit d’interposició del recurs contenciós administratiu abans de la data esmentada i, per tant, dins de termini.
6.	Costes processals. Article 139.1 de la LJCA, sobre les costes a la primera instància (recordeu que l’article preveu la no imposició de costes si l’òrgan jurisdiccional aprecia i raona que el cas presenta seriosos dubtes de fet o de dret, raonament que ja podeu avançar o facilitar en aquest apartat, si ho considereu oportú).


FONAMENTS JURÍDICS MATERIALS
7. Fons de la qüestió. Article ........... de la ...........

Per això, 

SOL·LICITO:
1.	Que admeteu aquest escrit amb les còpies i els documents que hi annexo.
2.	Que tingueu per formalitzada demanda davant l’acte de .............. i, prèviament efectuats els tràmits preceptius, dicteu sentència per la qual estimeu el recurs i:

a)	declareu nul / anul·leu / revoqueu i deixeu sense efecte l’acte objecte de recurs, amb expressa imposició de les costes a l’Administració demandada (tret d’haver al·legat al fonament 6 la no concurrència).
b)	reconegueu el dret del Sr./Sra. .......... a .........................
c)	condemneu l’Administració pública a ........... i també a indemnitzar els danys i perjudicis causats, la quantia dels quals es determina en el període d’execució de sentència.


ALTRESSÍ PRIMER DIC:	Que m’interessa la recepció a prova d’aquest procés (en aplicació del que disposa l’article 57 LJCA, la part actora pot demanar per altressí que el recurs es decideixi sense necessitat de rebre el plet a prova ni tampoc vista o conclusions), sobre els punts de fet següents: 
	...

...

Per aquest motiu, i en compliment del que disposa l’article 60 de la LJCA, indico a continuació els mitjans de prova que, a l’empara del que disposa l’article 284 de la LEC, proposo per a la seva pràctica:

I.	Documental. Prevista a la LEC, a la qual es remet l’article 60.4 de la LJCA, consistent en els documents que s’adjunten com a núm. .... d’aquest escrit de demanda.

II.	Documental. Prevista a la LEC, a la qual es remet l’article 60.4 de la LJCA, consistent que es tingui per íntegrament reproduït l’expedient administratiu instruït per .................

I.	Interrogatori de la demandada / del codemandat. (o de la part actora segons quina part la proposi) Prevista als articles 301 i següents de la LEC, als quals es remet l’article 60.4 de la LJCA. Atès que el demandat és l’Estat / la Generalitat / l’entitat local ......, d’acord amb el que disposa l’article 315 de la LEC, proposo la llista de preguntes que adjunto perquè siguin contestades per escrit per funcionaris de .................., òrgan administratiu del qual procedeix l’acte impugnat. / (En els altres casos: A fi i efecte que s’assenyali dia i hora perquè el codemandat / el recurrent, Sr./Sra. ................, comparegui davant de la Sala / del Jutjat per ser interrogat oralment. (Heu de consignar el domicili o la residència de les persones que hagin de ser citades, si s’escau, per a la pràctica de cada mitjà de prova. Quan les parts no disposin d’algunes dades relatives a les persones mencionades en proposar la prova, les poden aportar al tribunal dins els cinc dies següents.)
II.	Documental pública. Prevista als articles 317 i següents de la LEC, als quals es remet l’article 60.4 de la LJCA, consistent que el lletrat de l’Administració de justícia de la Sala / del Jutjat confronti el document .............., adjuntat a l’escrit de demanda, amb el seu original per haver-lo impugnat la part contrària, i es personi a l’efecte a ..........(oficina als arxius de la qual es trobi l’original del document) el dia i hora prèviament assenyalats perquè hi puguin concórrer les parts i els seus defensors.

III.	Més documental pública, consistent que s’expedeixi ofici a .................., amb domicili a ................, perquè aporti a les actuacions l’informe tècnic realitzat el dia ......... i contingut en l’expedient núm. ....., el qual ja va ser designat en l’escrit de demanda (o de contestació a la demanda) i que no ha pogut obtenir aquesta part.

IV.	Documental privada. Prevista als articles 324 i següents de la LEC, als quals es remet l’article 60.4 de la LJCA, consistent en el reconeixement del document .............., adjuntat a l’escrit de demanda (o de contestació a la demanda), als efectes del qual s’ha de citar .............. perquè reconegui com a seva la firma que hi consta.

V.	Més documental privada, consistent que es requereixi l’empresa .................., amb domicili a ................, perquè aporti a les actuacions la còpia certificada de ...................., document que ja va ser designat en l’escrit de demanda (o de contestació a la demanda) i que aquesta part no ha pogut obtenir.

VI.	Pericial.
(L’article 265.1.4t de la LEC obliga a adjuntar els dictàmens de perits a l’escrit de demanda o de contestació a la demanda. Per la seva part, l’article 337 LEC permet anunciar els dictàmens quan no es puguin aportar amb la demanda o amb la contestació i aportar-los posteriorment. Finalment, l’article 339.2 LEC permet el demandant i el demandat de sol·licitar en els seus escrits inicials respectius que s’efectuï la designació judicial d’un perit, si entenen convenient o necessari per als seus interessos l’emissió d’un informe pericial. En aquest cas, el tribunal ha d’efectuar la designació, sempre que consideri pertinent i útil el dictamen pericial sol·licitat. Aquest dictamen és a càrrec de qui l’hagi demanat, sens perjudici del que es pugui acordar en matèria de costes. Llevat que es refereixi a al·legacions o pretensions que no contingui la demanda, no es pot sol·licitar, posteriorment a la demanda o a la contestació, un informe pericial elaborat per un perit designat judicialment. La designació judicial del perit s’ha de fer en el termini de cinc dies des de la presentació de la contestació a la demanda, amb independència de qui hagi sol·licitat la designació. Quan les dues parts l’hagin demanada inicialment, el tribunal pot designar, si les parts hi estan d’acord, un únic perit que emeti l’informe sol·licitat.)

VII.	Reconeixement judicial. Previst als articles 353 i següents de la LEC, als quals es remet l’article 60.4 de la LJCA, a fi i efecte que el magistrat, assistit del LAJ, es constitueixi el dia i hora que s’assenyali a ................., a fi de comprovar els aspectes següents: (expresseu els aspectes principals a què voleu que es refereixi el reconeixement)
a) ....
b) ....
c) ....

Igualment, manifesto, en compliment del que disposa l’article 353.2 de la LEC, que assistiré a la pràctica del reconeixement judicial acompanyat de la persona tècnica o pràctica, Sr./Sra ............., expert/a en ............ . 

VIII.	Interrogatori de testimonis. Previst als articles 360 i següents de la LEC, als quals es remet l’article 60.4 de la LJCA, a fi i efecte que siguin citats els testimonis indicats en la llista adjunta, per ser interrogats oralment.
(A la llista de testimonis s’hi ha de consignar el nom i cognoms, la professió i el domicili o la residència. També es pot fer la designació del testimoni expressant el càrrec que té o qualsevol altra circumstància d’identificació, així com el lloc en què pugui ser citat. Quan, en proposar la prova, les parts no disposin d’algunes dades relatives a les dites persones, les poden aportar al tribunal dins els cinc dies següents.)

IX.	Reproducció de la paraula, so i imatge. Prevista als articles 382 i següents de la LEC, als quals es remet l’article 60.4 de la LJCA.
(Les parts poden proposar com a mitjà de prova la reproducció davant el tribunal de paraules, imatges i sons captats mitjançant instruments de filmació, enregistrament i altres de semblants. En proposar aquesta prova, la part pot acompanyar-la, si escau, d’una transcripció escrita de les paraules que conté el suport de què es tracti i que siguin rellevants per al cas. La part que proposi aquest mitjà de prova pot aportar els dictàmens i els mitjans de prova instrumentals que consideri convenients. Les altres parts també poden aportar dictàmens i mitjans de prova quan qüestionin l’autenticitat i l’exactitud del que s’ha reproduït.)


Per això, 

SOL·LICITO: Que tingueu per feta la sol·licitud de recepció del procés a prova, a l’empara del que disposa l’article 60.1 de la LJCA, que declareu la pertinència de les proves que he proposat i que ordeneu practicar-les.

ALTRESSÍ SEGON DIC:	En compliment del que disposen els articles 40.1 i 41 de la LJCA, entenc que la quantia d’aquest recurs és de .................. euros (000,00 € ). Així ho acredito per les consideracions següents...................

Per això, 

SOL·LICITO: Que tingueu per feta la manifestació anterior als efectes legalment establerts.

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


