
 
 
ESTRUCTURA DEL RECURS 

 
Destinació 
 
AL JUTJAT ... / A LA SALA ... 
 
Dades de qui presenta el recurs 
 
Contingut 
• Nom i cognoms del procurador. 
• Nom i cognoms del recurrent. 
• Fórmula per fer constar que el procurador té poder especial per representar la 
persona del recurrent. 
• Compareixença al jutjat (optativament) 
 
... (nom i cognoms del procurador), procurador dels tribunals, en nom de ... (nom i 
cognoms de la persona que representa), la representació del qual acredito mitjançant 
l’escriptura de poder adjunta, [comparec en aquest Jutjat]. 
 
Formulació del recurs 
 
Contingut 
• Formulació del recurs.  
• Tipus de recurs. 
• Identificació de la sentència contra la qual es recorre. 
• S’hi exposen els preceptes legals que preveuen el tipus de recurs que es formula. 
 
Interposo recurs de ... (tipus de recurs) contra la ... (resolució contra la qual s’interposa 
el recurs) de ... (dades de la resolució: data, notificació, etc.), a l’empara del que 
disposa ... (preceptes legals). 
 
Al·legacions 
 
Contingut 
• Les al·legacions han de constar en l’escrit d’interposició del recurs d’apel·lació, però 
no en el de preparació del recurs. En altres recursos, com per exemple el de reposició, 
tampoc no són necessàries. 
• S’hi ha de detallar els fets, els fonaments de dret i els documents en què es basa el 
recurs. 
• En paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. 
• Si només hi ha una al·legació, s’encapçala amb Única. 
 
AL·LEGACIONS 
 
Única. ... 
 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
[...] 
 
 



 
 
Pètita 
 
Contingut 
• En paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues 
• Cadascuna de les peticions ha d’anar encapçalada per la conjunció que 
 
SOL·LICITO / DEMANO (:) 
 
1. Que admeti aquest escrit amb els documents adjunts. 
2. Que tingui per interposat recurs de ... (tipus de recurs) contra la ... (resolució contra 
la qual s’interposa el recurs) de ... (dades de la resolució: data, notificació, etc.) 
3. ... 
[...] 
 
 
Altressís (optatiu)  
 
Contingut 
• Cal fer-hi constar totes les peticions secundàries. 
• Per a cada petició hi ha d’haver un altressí diferent. 
• Aquests altressís han d’estar numerats amb xifres aràbigues. 
 
ALTRESSÍS 
 
1. EXPOSO / MANIFESTO: Que... 
    DEMANO / SOL·LICITO: Que... 
2. EXPOSO / MANIFESTO: Que... 
    DEMANO / SOL·LICITO: Que... 
 
Data 
Localitat, dd de mmm de 2005 
 
Signatures 
 
Contingut 
• Hi ha de constar la signatura de l’advocat i del procurador. 
• A sota de cada signatura cal que hi consti la identificació (advocat o procurador) de la 
persona que signa, però no ha d'anar precedida per l’article determinat El/La. 
• Cal que hi consti el nom i els cognoms de l'advocat (entre la rúbrica i el càrrec), però 
no el del procurador, perquè ja s’ha identificat al principi del document. 
 
                      
 
 
 
Nom i cognoms 
Advocat Procurador 


