FCA42
Escrit de conclusions. (article 64 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 de ............., per la qual se’m trasllada per formular, dins del termini de deu dies, l’escrit de conclusions a què fa referència l’article 64 de la LJCA.
2.	Que, mitjançant aquest escrit, i dins del termini atorgat, presento les al·legacions succintes següents sobre els fets, la prova practicada i els fonaments jurídics en què baso les meves pretensions:

I.	Sobre els fets. 
..................
II.	Sobre la prova practicada. 
..................
III.	Sobre els fonaments jurídics.
..........

Per això, 

SOL·LICITO:
1.	Que admeteu aquest escrit i les seves còpies.
2.	Que tingueu per presentades les conclusions succintes a què es refereix l’article 64 de la LJCA.
3.	Que dicteu sentència de conformitat amb la sol·licitud de l’escrit de demanda / de contestació a la demanda, en el qual ................................................ .


ALTRESSÍ DIC:	Atès que, tal com he indicat, no ha quedat suficientment provat el fet .............. (especifiqueu el que correspongui) amb la prova testifical / pericial / etc. practicada a instància d’aquesta part, i essent fonamental per a la viabilitat de la pretensió exercida pel meu poderdant, m’interessa i 

Per això, 

SOL·LICITO: Que si ho considereu oportú, i en ús de la facultat que concedeix l’article 61.2 de la LJCA i 435.2 de la LEC, decidiu practicar com a diligència final una nova prova ............... (sol·liciteu la prova de què es tracti), consistent en .............. .

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


