MODEL SUSPENSIÓ VISTES. SITUACIONS COMPRESES EN LES MESURES
ADOPTADES PEL GOVERN I LES CCAA PER EVITAR LA PROPAGACIO DEL
COVID-19 (CORONAVIRUS)
JUTJAT 1ª INSTÀNCIA NUM.
…………………..
PROCEDIMENT

AL JUTJAT

En/Na…………………………… Procurador/a dels tribunals, en nom i representació de
En/Na……………………………. segons consta acreditat en les actuacions referenciades, davant el
jutjat comparec i com a millor en dret procedeixi, DIC:

Que, de conformitat amb els art. 183 i 188 de la Llei d'Enjudiciament Civil, mitjançant el present
escrit vinc a sol·licitar la SUSPENSIÓ i NOU ASSENYALAMENT de la vista assenyalada per al proper
dia…………………….., en base a les següents,
AL·LEGACIONS:

Primera. - Disposa l'article 188 sobre suspensió de les vistes, en el seu apartat 4t que procedeix
la suspensió: Per impossibilitat absoluta de qualsevol de les parts citades per a ser interrogades
en el judici o vista, sempre que aquesta impossibilitat, suficientment justificada segons el parer
del Lletrat/da de l'Administració de Justícia, s'hagués produït quan ja no fos possible sol·licitar
nou assenyalament conforme al que disposa l'article 183.
Així mateix, l'apartat 1 de l'article 183 de la LEC contempla l'opció de sol·licitar nou
assenyalament per causa de força major 1. “Si a qualsevol de les persones que haguessin d'acudir
a una vista li resultés impossible assistir-hi en el dia assenyalat, per causa de força major o un
altre motiu d'anàloga entitat, ho manifestarà immediatament al Tribunal, acreditant
complidament la causa o motiu i sol·licitant assenyalament de nova vista o resolució que atengui
a la situació”. I, en els següents apartats contempla la impossibilitat d'acudir a la vista bé del
lletrat d'una de les parts; bé de la part quan fos necessària la seva presència personal; bé quan
un testimoni o perit quan acreditin la situació d'impossibilitat.
Segona. – En el present procediment, es va assenyalar la vista mitjançant Diligència de data……..,
per al proper dia………………
La situació actual de la ciutat (de residència/de celebració del judici), segons el parer del
Govern/presidència de la CCAA/Ajuntament, és que està aplicant les següents mesures de
contenció reforçada per a evitar la propagació del COVID-19:
Les mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat/ Presidència de la CCAA/Ajuntament, són les
següents:
(viatges/ confinament/ malaltia)

En aquest sentit, en………………. (part/lletrada/testimoni/perit) entén que és impossible la seva
personació/ el seu desplaçament des de…………….., tenint en compte les següents circumstàncies
personals:
-

Desplaçament entre ciutats
Confinament domiciliari
Cura de menors al seu càrrec

S’acompanya com a documents………………. (certificat mèdic/certificat residència/llibre de
família….)
Per tot això,
AL JUTJAT SOL.LICITO: Que tenint per presentat aquest escrit, se serveixi admetre'l i, en mèrits
a l'exposat SUSPENGUI la vista assenyalada per al proper dia……………………… amb
assenyalament, en el seu cas de nova data.
A………………………………………………

