
 
 
ESTRUCTURA DE LA SENTÈNCIA 
 

Identificació del jutjat o tribunal 
 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 
de Cerdanyola del Vallès 
C/ Pau Sentmenat, 34  
08902 Cerdanyola del Vallès 

 
Identificació de les actuacions 

 
Contingut 

  • Es fa constar el tipus i el número del procediment 
 
Actuacions: ... 00/0000 

 
Identificació de les parts 
 
Part demandant: ... (nom i cognoms) 
Procurador: ... (nom i cognoms) 
Advocat: ... (nom i cognoms) 
 
Part demandada: ... (nom i cognoms) 
Procurador: ... (nom i cognoms) 
Advocat: ... (nom i cognoms) 

 
Títol del document i identificació del jutge 
 
SENTÈNCIA 
Magistrat jutge / Jutge: ... (nom i cognoms) 

 
Data 
 
Localitat, dd de mmm de 2005 

 
Enumeració dels fets 
 
Contingut 
• En paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues o ordinals. 
• Si només hi ha un fet, s’encapçala amb Únic. 
• S’hi ha d’incloure els fets rellevants i ordenats. 
 

 
FETS / ANTECEDENTS DE FET 

 
  Únic. ... 
 
1. / Primer. ... 
2. / Segon. ... 
3. / Tercer. ... 

 
 



 
 
 
Enumeració dels fets provats (si escau) 
 
Contingut 
• En paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues o ordinals. 
• Si només hi ha un fet, s’encapçala amb Únic. 
 
FETS PROVATS  

  
  Únic. ... 
 
 
 
1. / Primer. ... 
2. / Segon. ... 
3. / Tercer. ... 

 
Enumeració dels fonaments de dret 
 
Contingut 
• S’hi ha d’incloure els fonaments normatius, doctrinals o jurisprudencials aplicables 
als fets. 
• En paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues o ordinals. 
• Si només hi ha un raonament jurídic, s’encapçala amb Únic. 
 
FONAMENTS DE DRET / FONAMENTS JURÍDICS/RAONAMENTS JURÍDICS 
 

  Únic. ... 
 
  1. / Primer. ... 
2. / Segon. ... 
3. / Tercer. ... 

 
DECISIÓ 
 
Contingut 
• S’hi ha d’especificar les decisions. 
• S’hi ha de fer constar el tipus de recurs que s’hi pot interposar, l’òrgan davant del 
qual cal formular-lo i el termini de què disposa per fer-ho. 

 
Fórmula final 
 
Contingut 
 
• Té l’estructura següent: 
Així ho pronuncio, ho mano i ho signo. 

 



 
 
Signatura 
 
Contingut 
• Ha de signar el jutge que ha elaborat la sentència. 
 
 
 
 

 
 
 
 


