FCA27 
Escrit de contestació a la demanda. (article 29.1 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 provisió dictada el dia ........., per la qual se’m trasllada la demanda formulada per la part actora i es decideix el lliurament de l’expedient administratiu per contestar-la en el termini de vint dies.
2.	Que, dins del termini atorgat i de conformitat amb el que disposen els articles 54 i 56 de la LJCA, mitjançant aquest escrit contesto a la demanda, d’acord amb els fets i fonaments de dret següents.

FETS
1. ...
2. ...

FONAMENTS DE DRET

FONAMENTS JURÍDICS PROCESSALS
1.	La Sala / el Jutjat al qual m’adreço ha de declarar la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat per la part actora, segons disposa l’article 69 de la LJCA, per les causes següents (segons els casos):
a)	la qüestió que la part actora planteja en el recurs contenciós administratiu correspon a un altre ordre jurisdiccional, segons disposa l’article 3.a) de la LJCA.
b)	el recurs contenciós administratiu s’ha interposat per persona incapaç, no representada degudament o no legitimada.
c)	el recurs contenciós administratiu té per objecte una disposició / un acte / una actuació no susceptible d’impugnació, segons disposa l’article 25 / 28 de la LJCA.
d)	el recurs contenciós administratiu recau sobre cosa jutjada o hi ha litispendència.
e)	La part actora ha presentat l’escrit inicial d’interposició del recurs contenciós administratiu fora del termini establert.

2.	.................
3.	.................
4.	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
5.	Per al supòsit que la Sala / el Jutjat consideri que no es cometen les infraccions processals a què es refereixen els fonaments de dret primer, segon i tercer, passo a examinar la qüestió de fons, que es limita a decidir .......................
6.	.........................
7.	.........................

Per això, 

SOL·LICITO:
1.	Que admeteu aquest escrit amb les còpies i els documents que hi annexo.
2.	Que tingueu per contestada la demanda deduïda pel Sr./Sra. ..................... davant l’acte de ..............
3.	Que, prèviament efectuats els tràmits preceptius, dicteu sentència per la qual es declari la inadmissibilitat o, en cas de no estimar-se els defectes processals al·legats, la desestimació del recurs contenciós administratiu, i confirmeu l’acte impugnat en totes les seves parts, amb expressa imposició de les costes al demandant.



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 contestació.

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 .................

III.	... (per a la resta de possibles proves proposables, podeu consultar el formulari de demanda genèrica FCA22).

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 ..............


