
        Retalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llenguaRetalls de llengua    11116666....    

  

        AltressíAltressíAltressíAltressí        
    

    

L’apartat en què s’exposen les peticions de cL’apartat en què s’exposen les peticions de cL’apartat en què s’exposen les peticions de cL’apartat en què s’exposen les peticions de ca-a-a-a-
ràcter secundari, els altressís, no és necessari ràcter secundari, els altressís, no és necessari ràcter secundari, els altressís, no és necessari ràcter secundari, els altressís, no és necessari 
a totes les demandes. Amb tot, si a totes les demandes. Amb tot, si a totes les demandes. Amb tot, si a totes les demandes. Amb tot, si s’hi inclous’hi inclous’hi inclous’hi inclou, , , , 
cal que hi hagi un altressí per a cada petició cal que hi hagi un altressí per a cada petició cal que hi hagi un altressí per a cada petició cal que hi hagi un altressí per a cada petició 
secundària, i han d’estar numsecundària, i han d’estar numsecundària, i han d’estar numsecundària, i han d’estar numeeeerats amb xifres rats amb xifres rats amb xifres rats amb xifres 
aràbigues. aràbigues. aràbigues. aràbigues.     
PPPPel que fa a l’estructura d’aquest apartat, es el que fa a l’estructura d’aquest apartat, es el que fa a l’estructura d’aquest apartat, es el que fa a l’estructura d’aquest apartat, es 
recomana l’esquema següent:recomana l’esquema següent:recomana l’esquema següent:recomana l’esquema següent:    
    

AltressísAltressísAltressísAltressís    
    

1.1.1.1. EEEExposoxposoxposoxposo:::: Que... Que... Que... Que...    
Sol·licitoSol·licitoSol·licitoSol·licito (o  (o  (o  (o DemanoDemanoDemanoDemano): ): ): ): Que...Que...Que...Que...    

    

2.2.2.2. EEEExposoxposoxposoxposo:::: Que... Que... Que... Que...    
Sol·licito Sol·licito Sol·licito Sol·licito (o (o (o (o DemanoDemanoDemanoDemano)))):::: Que... Que... Que... Que...    
    

etc.etc.etc.etc.    
    

Si només n’hi ha un, no cal numerarSi només n’hi ha un, no cal numerarSi només n’hi ha un, no cal numerarSi només n’hi ha un, no cal numerar----lo:lo:lo:lo:    
    

AltressíAltressíAltressíAltressí    
    

Exposo:Exposo:Exposo:Exposo: Que... Que... Que... Que...    
Sol·liSol·liSol·liSol·licitocitocitocito (o Demano) (o Demano) (o Demano) (o Demano):::: Que... Que... Que... Que...    

    

Així, Així, Així, Així, no són recomanables no són recomanables no són recomanables no són recomanables formes com: formes com: formes com: formes com:     
AAAAltressí primer dicltressí primer dicltressí primer dicltressí primer dic    
AAAAltressí segon dicltressí segon dicltressí segon dicltressí segon dic    
PrimerPrimerPrimerPrimer altressí dic altressí dic altressí dic altressí dic    
PPPPrimer altressí diu (...) rimer altressí diu (...) rimer altressí diu (...) rimer altressí diu (...) PPPPer tot això, al Jutjat ser tot això, al Jutjat ser tot això, al Jutjat ser tot això, al Jutjat suuuuplicaplicaplicaplica    
AAAAltressí dic (...) ltressí dic (...) ltressí dic (...) ltressí dic (...) IIII demano novament demano novament demano novament demano novament    

    


