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LA DEMANDA
La demanda és un escrit per mitjà del qual es formulen una o diverses peticions i que es
presenta davant d’un jutjat per iniciar un plet. És la forma més habitual d'iniciar un procés
a les jurisdiccions civil, laboral, contenciosa administrativa i mercantil.
L'article 399 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que el judici ordinari s'inicia amb una
demanda, la qual ha de complir els requisits de forma i de contingut següents:

a)

Les dades de la part demandant i el domicili on pot ser citada.

b)

El nom i cognoms del procurador i l’advocat de la part demandant, quan hi
intervinguin.

c)

Les dades de la part demandada i el domicili on pot ser citada.

d)

Els fets, numerats i separats.

e)

Els fonaments de dret, numerats i separats.

f)

El que es demana, expressat amb claredat i precisió.

La llei també estableix en quins casos la persona interessada pot presentar personalment
la demanda i en quins altres és preceptiva la intervenció d’un procurador que la representi
i d’un advocat que l’assisteixi legalment.
Pel que fa al tractament personal, s’utilitza la primera persona del singular per al redactor,
és a dir, el procurador, que és qui presenta la demanda al jutjat (comparec), i la tercera
del singular (admeti ) per al destinatari, que és el jutjat o la sala.
Si es tracta d’una demanda sense procurador i advocat, també s’ha d’utilitzar la primera
persona del singular per a l’emissor, és a dir, la part demandant (comparec), que en
aquest cas és la redactora de l’escrit i qui el presenta.
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En l’apartat de la destinació, recomanem utilitzar la fórmula AL JUTJAT, atès que no hi ha
un destinatari concret de la demanda.
En el paràgraf introductori es consignen les dades de la part demandant (nom i cognoms,
DNI i domicili), el nom i cognoms del procurador i de l’advocat, quan hi intervenen, i una
fórmula per fer constar que el procurador presenta l’escriptura de poders corresponent, si
s’escau. El nom i cognoms de l’advocat, si no consten en aquest apartat, han de constar a
l’apartat de les signatures, a sota la rúbrica corresponent.
Elisa Mateu Roca, procuradora, comparec en aquest Jutjat en nom de Norbert Baró Pérez, amb
DNI 99 888 777 i amb domicili al carrer Font Nova, 3, 4t, de Terrassa, la representació del qual
acredito mitjançant l’escriptura de poders que adjunto. L’assisteix l’advocat Miquel Gòsol Lledó.

O bé, si la demanda és sense advocat ni procurador:
Norbert Baró Pérez, amb DNI 99 888 777 i amb domicili al carrer Font Nova, 3, 4t, de Terrassa,
comparec en aquest Jutjat.

La formulació de la demanda s'introdueix amb els verbs formulo o presento i ha d'incloure
la identificació de la part demandada, el domicili on pot ser citada, el tipus de judici que es
planteja i, optativament, el motiu pel qual es presenta la demanda.
Formulo una demanda de judici ordinari contra Gràcia Moià Palau, amb DNI 90 890 789 i
domicili al carrer Torrelles, 5, de Terrassa, per reclamar-li 6.345 €.

L’apartat dels fets pot tenir com a encapçalament les expressions Exposició de fets,

Relació de fets o, simplement, Fets. Els fets s'han de redactar de manera ordenada, clara i
concisa, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. Al final de cada
paràgraf s'ha de fer referència als documents que acrediten els fets exposats, si s’escau.
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Pel que fa al tractament personal a l’apartat dels fets, s’ha d’utilitzar la tercera persona per
referir-se a la part demandant, si el redactor és el procurador (el meu representat va rebre

un fax de l’empresa...). Si es tracta d’una demanda sense advocat i procurador, s’ha
d’utilitzar la primera persona per al demandant, que en aquest cas és qui redacta la
demanda (vaig rebre un fax de l’empresa...).
Amb l'encapçalament Fonaments de dret, Fonaments jurídics o Raonaments jurídics,
s'exposen de manera succinta (no cal transcriure el contingut dels articles que
s'addueixen) els preceptes legals aplicables al cas, en paràgrafs independents i numerats
amb xifres aràbigues.
La pètita s'inicia amb els verbs demano o sol·licito (i és optatiu que a més hi aparegui el
destinatari de la sol·licitud: al jutjat o a la sala). A continuació es fan constar les peticions
concretes que es plantegen, que s’han de redactar en paràgrafs independents i numerats
amb xifres aràbigues. Cadascuna de les peticions s’ha d’encapçalar amb la conjunció que,
atès que introdueix una frase subordinada que completa el verb demano o sol·licito i en fa
la funció de complement directe.
Els altressís contenen les peticions de caràcter secundari i no són necessaris a totes les
demandes. Cal que hi hagi un altressí per a cada petició secundària, i han d’estar
numerats amb xifres aràbigues. Ara bé, si només n’hi ha un, no cal numerar-lo.

Altressís
1. Exposo (o Manifesto): [...]
Demano (o Sol·licito): [...]
2. Exposo (o Manifesto): [...]
Demano (o Sol·licito): [...]
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Si es demana la devolució dels poders de representació del procurador, és preferible ferho constar en aquest apartat. D’aquesta manera evitem allargar innecessàriament el
paràgraf introductori, que ja conté prou informació.
Seguidament, es consigna la datació i, a sota, les signatures.
Al bloc de les signatures, hi ha de constar la rúbrica de l'advocat a l’esquerra i la del
procurador a la dreta, si hi han intervingut. A sota de les rúbriques es consigna la qualitat
d’advocat i la de procurador, respectivament, sense fer-les precedir de l’article El/La, i amb
el número de col·legiat. Pel que fa al nom i cognoms, atès que ja figuren a
l'encapçalament del document, no es repeteixen. Per tant, l'estructura de la signatura és la
següent:

Advocat

Procurador

Col·legiat núm. 3712

Col·legiat núm. 1111

En cas que la demanda es presenti sense advocat ni procurador, únicament la signa el
demandant, i no és necessari identificar la rúbrica de cap manera:
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Estructura
Demanda amb advocat i procurador
Destinació
Paràgraf introductori

Formulació de la demanda

Fets

Fonaments de dret

Sol·licito:

Altressí/s (optatiu)
Datació
Signatura de l’advocat/ada

Signatura del/de la procurador/a

Càrrec i número de col·legiat/ada

Càrrec i número de col·legiat/ada

Bloc de la signatura quan a la demanda no hi intervé advocat ni procurador
Signatura

de

la

persona

demandant
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Exemple 1 (amb advocat i procurador)

1 Adjunt/Annex

AL JUTJAT
Mercè Roure Benet, procuradora, comparec en nom de Miquel
Soler Carbó i Joana Mas López, amb DNI 22 444 555 A i 66 777
888 B respectivament i amb domicili al carrer Gran, 34, de Gavà,
la representació dels quals acredito mitjançant l’escriptura de
poders adjunta1. Els assisteix l’advocat Carles Amat Medina.
Formulo una demanda de separació de mutu acord del matrimoni
format pels meus representats.
Fets
1. Miquel Soler Carbó i Joana Mas López van contreure2
matrimoni el 9 de febrer de 2005. Adjunto el certificat literal de
matrimoni (document 1).
2. El matrimoni té dos fills: Pol, nascut el 2 de juny de 2007, i
Martí, nascut el 14 de setembre de 2009. Adjunto els certificats
literals de naixement (documents 2 i 3).
3. Annexo la proposta de conveni regulador, subscrita per
ambdós cònjuges el 10 de gener de 2018 (document 4).
Fonaments de dret
1. Article 769.2 de la LEC (Llei d’enjudiciament civil), quant a la
competència per conèixer del procediment, per raó de l’últim
domicili comú dels sol·licitants.
2. Article 81.1r del Codi civil, pel que fa a la legitimació activa i a
l’acció, i article 777.5 de la LEC, pel que fa a la intervenció del
Ministeri Fiscal, atès que hi ha fills menors d’edat.
3. Article 777 de la LEC, amb relació al procediment que s’ha de
seguir.
4. Article 232 de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon
del Codi civil de Catalunya, pel que fa a la necessitat d’aportar
un conveni regulador i als continguts que ha de tenir.
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Atès que es tracta d’adjectius, han
d’adoptar el gènere i el nombre del
substantiu al qual fan referència:

escrit adjunt/annex
còpia adjunta/annexa
escrits adjunts/annexos
còpies adjuntes/annexes
Per tant, no es poden utilitzar adjunt i
annex com a formes invariables:
Adjunt us trameto la querella.
En la frase anterior, l’adjectiu ha de
ser femení i singular, com querella,
que és el nom al qual es refereix:

Us trameto adjunta la querella.
Us trameto la querella adjunta.
els verbs adjuntar i
acompanyar de vegades en surten
Utilitzant

frases força complexes que podem
evitar recorrent als adjectius adjunt o
annex. Així, és més simple la frase

Trameteu a l’imputat la cèdula
adjunta a aquest exhort que no pas
Trameteu a l’imputat la cèdula amb
què acompanyo aquest exhort.
2 Contreure

Significa ‘establir un lligam amb algú,
adquirir-hi una obligació’ o ‘reduir un
cos a un volum menor’, i no pas
‘limitar-se a alguna cosa o fer-hi
referència’:

La Sala confirma la interlocutòria,
que cal traslladar al Ministeri Fiscal i a
les parts personades per tal que
sol·licitin el que els convingui amb
relació al sobreseïment del sumari a
què es contreu aquest rotlle.
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Sol·licito:
1. Que admeti la demanda i els documents adjunts i que em
tingui per part en virtut de la representació que acredito.
2. Que dicti sentència en què declari la separació de Miquel Soler
Carbó i Joana Mas López i aprovi el conveni regulador que han
aportat.
3. Que, un cop ferma la sentència, faci inscriure la separació al
Registre Civil de Gavà.

La Sala confirma la interlocutòria,
que cal traslladar al Ministeri Fiscal i a
les parts personades per tal que
sol·licitin el que els convingui amb
relació al sobreseïment del sumari a
què es refereix aquest rotlle.
En aquest exemple cal corregir es
contreu, ja que té el sentit de ‘fer
referència a alguna cosa’.
3 Confrontar

Altressí

Confrontar (i també acarar) significa

Exposo: Que presento l’escriptura de poders perquè la confronti3
amb la còpia adjunta.
Sol·licito: Que em retorni l’escriptura original.

‘posar en presència dues o més
persones
que
fan
afirmacions
contràries per treure la veritat d’un
fet’:

Confrontar

un

testimoni

amb

l’acusat.

Gavà, 20 de gener de 2018

I també ‘posar en presència dos o
més documents per comparar-los’:

Confrontar les còpies amb els
originals.

Advocat
Col·legiat núm. 1432

Procuradora
Col·legiada núm. 2222

Els

substantius

corresponents

confrontació i acarament.

són

Finalment, confrontar també té
l’equivalent afrontar, que, a més dels
significats que hem vist, vol dir: ‘un
territori, una heretat, un camp, ésser
contigu a l’altre’:

França afronta/confronta a l’est
amb Alemanya.
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Exemple 2 (sense advocat ni procurador)
1 Adjuntar/Annexar/Acompanyar

AL JUTJAT
Marta Mateu Garriga, amb DNI 33 555 777 C i domicili al raval de
Santa Agnès, 5, de Montblanc, i telèfon 977 555 555, comparec en
aquest Jutjat.
Formulo una demanda per acomiadament improcedent contra
l’empresa Filatures Pont, SA, amb domicili a l’avinguda de Santa
Tecla, 6, de Montblanc.
Fets
1. He treballat a l’empresa Filatures Pont, SA, des del 23
d’octubre de 2014, amb la categoria professional d’oficiala de
filatura i amb un sou mensual de 859,45 €, incloent-hi el
prorrateig de les pagues extraordinàries.
2. No he exercit mai cap càrrec electiu de caràcter sindical a
l’empresa.
3. El 9 de gener de 2018 vaig rebre una carta de l’empresa en
què em comunicaven que a partir del 29 de gener la relació
laboral quedava extingida per finalització del contracte de
treball. Adjunto1 la carta com a document núm. 1.
4. Amb l’empresa Filatures Pont, SA, on vaig dur a terme sempre
el mateix tipus d’activitat, vaig signar una sèrie de contractes
successius que es feien en frau de llei i que, per tant, tenen el
caràcter d’indefinits. Annexo1 una còpia dels contractes com a
documents números 2, 3 i 4.
5. El 7 de febrer de 2018 es va dur a terme l’acte de conciliació,
però no vam arribar a un acord. Acompanyo1 la demanda
d’una còpia de l’acta de conciliació com a document núm. 5.
Fonaments de dret
1. Articles 103 a 113 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre,
reguladora de la jurisdicció social, pel que fa al procediment
per acomiadament disciplinari.
2. Articles 15, 55 i 56 de l’Estatut dels treballadors (Reial decret
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Adjuntar i annexar, com a verbs

transitius, necessiten un complement
directe que els completi (adjuntar/
annexar una carta a la demanda).
Noteu que el complement directe (una
carta) és l’element que unim, és a dir,
l’element complementari; i que el
complement preposicional (a la
demanda) és l’element al qual unim
alguna cosa, és a dir, l’escrit principal.
Per tant, els verbs adjuntar i annexar
posen l’èmfasi en els documents
complementaris.
En l’estructura que acabem de veure
es pot ometre el complement
preposicional, però no pas el
complement directe: Adjunto/Annexo

el conveni regulador preceptiu i els
documents acreditatius dels fets.

Erròniament, fem funcionar el verb
acompanyar, també transitiu, com els
verbs adjuntar i annexar, però els
complements no funcionen igual. En
el cas d’acompanyar (acompanyar la
demanda de/amb una carta), el
complement directe (la demanda) és
l’element al qual unim alguna cosa, és
a dir, l’escrit principal, i el
complement preposicional (de/amb
una carta) és l’element que unim, és a
dir, l’element complementari. Per tant,
el verb acompanyar posa l’èmfasi en
l’escrit principal.
Tant en el cas dels verbs adjuntar i
annexar com en el d’acompanyar,
l’ordre dels dos complements depèn
de la llargada d’aquests, però
l’estructura sempre és la mateixa:

Adjunto

la demanda (escrit
el conveni regulador
preceptiu i els documents acreditatius
dels fets (documents complementaris
principal)

a

i complement directe).
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legislatiu 1/1995, de 24 de març), quant a la regulació de la
durada dels contractes i del procediment que ha de seguir
l’empresari per dur a terme l’acomiadament.
Sol·licito:
1. Que admeti la demanda i els documents adjunts.
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Acompanyo amb la testimoniança
(element complementari) la resolució
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en què resol l’assumpte
esmentat (document principal i
complement directe).

2. Que dicti sentència per la qual declari improcedent
l’acomiadament i condemni l’empresa Filatures Pont, SA, a
readmetre’m en el meu lloc de treball o a indemnitzar-me amb
la quantitat màxima legalment permesa.
Montblanc, 16 de gener de 2018
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