FCA55 
Escrit en què l’interessat es constitueix com a part i presenta al·legacions en la qüestió d’il·legalitat. (article 123.2 LJCA )

A LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 


...................., procurador/procuradora dels tribunals, en nom d .................., representació que ja tinc acreditada en les actuacions tramitades pel Jutjat que ha plantejat la qüestió, comparec davant d’aquesta Sala. 

MANIFESTO:
1.	Que el Jutjat Contenciós Administratiu núm. ..... de ..............., va dictar sentència el dia ........, en la qual estima el recurs contenciós administratiu ordinari núm. ........., interposat contra l’acte .................. per considerar il·legal la disposició general en virtut de la qual s’havia dictat l’acte.
2.	Que, en aplicació del que disposa l’article 27.1 de la LJCA, l’òrgan jurisdiccional ha dictat interlocutòria en què planteja la qüestió d’il·legalitat dels articles ........... del Decret .../....., de .... de ...., aprovat pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, i ha citat les parts perquè compareguéssim en el termini de quinze dies davant d’aquesta Sala i formulem les al·legacions adients.
3.	Que, dins del termini concedit, en la representació que tinc acreditada, em constitueixo com a part en les actuacions sobre la qüestió d’il·legalitat plantejada i formulo aquest escrit d’al·legacions.

I. INTRODUCCIÓ.
La qüestió que es planteja, a l’empara del que disposa l’article 27.1 de la LJCA, és la nul·litat d’una disposició reglamentària, amb motiu d’una sentència ferma dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. ..... de ............ en un recurs contenciós administratiu indirecte interposat contra .............., basat en la il·legalitat dels articles ............. de la disposició esmentada.
La sentència que posarà fi a aquest procediment haurà, per tant, de cenyir-se exclusivament als preceptes reglamentaris concrets la il·legalitat dels quals serveix de base per estimar la demanda, tal com exigeix l’article 123.1 de la LJCA.
Considero que aquestes normes .................... (indiqueu si les normes qüestionades van incórrer en la il·legalitat denunciada o no).
II. LES NORMES SOBRE LES QUALS ES PLANTEJA LA QÜESTIÓ D’IL·LEGALITAT INFRINGEIXEN / NO INFRINGEIXEN L’ORDENAMENT JURÍDIC.
......................................... (Exposeu els arguments a favor o en contra de la il·legalitat de la disposició general qüestionada.)

III. DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA (OPCIONAL)
Als efectes d’acreditar els arguments exposats i poder enjudiciar correctament la legalitat / il·legalitat de la disposició qüestionada, adjunto la documentació següent:
	a) ...
	b) ...

Per això, 

SOL·LICITO:
1.	Que admeteu aquest escrit i les seves còpies i els documents que hi annexo.
2.	Que em tingueu per part en el procediment incoat per a la resolució de la qüestió d’il·legalitat plantejada.
3.	Que, una vegada seguits els tràmits preceptius, dicteu sentència per la qual estimeu / desestimeu la qüestió d’il·legalitat.
4.	Que declareu que els articles .................. infringeixen / no infringeixen ................ i, per tant, són nuls / s’ajusten a la legalitat.
5.	Que comuniqueu la sentència al Jutjat Contenciós Administratiu núm. .......... de ............., el qual va plantejar la qüestió.


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


