SOL·LICITUD D’EXECUCIÓ
SAIG:
1. Dades de la persona sol·licitant / executant
Nom i cognoms o raó social:

NRT:

Adreça:
Tel.:

@:

Representant legal (si és societat)
Vulguin notificar-me al correu electrònic:

@

2. Dades del representant del sol·licitant / executant (només
Advocat amb poders o Procurador)
Despatx professional:
Nom i cognoms:

NRT:

Adreça:
Tel.:

@:
Vulguin notificar-me al correu electrònic:

@

3. Tutela que es vol exercitar
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4. Dades de la persona executada
Nom i cognoms o raó social:

NRT:

Adreça:
Tel.:

@:

Representant legal (si és societat):
Domiciliació bancària: Entitat

Oficina:

Titular del compte:
IBAN:
Dades del representant: Despatx professional
Nom i cognoms:

NRT:

Adreça:
Tel.:

@:

5. Quantitat per la qual sol·licita l’execució forçosa

Quantitat principal:
Interessos legals / fixats per l’ABA, contractuals, etc.:
Honoraris d’advocat:
Honoraris de procurador:
Honoraris pèrit:
Taxes judicials:
Altres conceptes:

TOTAL EXECUCIÓ:
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6. Actes concrets necessaris per acomplir l’obligació
continguda en la resolució i els actes escaients en cas
d’incompliment

7. Dades bancàries per ingressos provinents de l’execució
Entitat:

Oficina:

Titular del compte:
Nº IBAN:
Nom persona de contacte:

Tel:

@:

8. Resolució a executar
Núm. Causa Sentència i/o Aute:

Data:

Núm. Causa TSJC:

Data:

Núm. Causa Aute Execució:

Data:

Certificat de fermesa:

Data:
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9. Documentació que s’adjunta

o Còpia

autenticada de la/les resolució/ns judicial/s o l’acte administratiu de
caràcter executori.

o Còpia autenticada de l’Aute d’execució de la resolució judicial o la provisió de
constrenyiment (en cas d’existir).

o En el cas de l’execució forçosa d’una resolució judicial, l’original de la certificació
estesa per l’òrgan jurisdiccional competent que faci constar que aquesta resolució
és ferma, i que fixi les quantitats que hagin estat dipositades, consignades i/o
satisfetes durant la tramitació del procés.

o Minutes d’honoraris de procurador, Advocat, perits i taxes i/o d’altres despeses
generades en el marc de la causa.

o Còpia autenticada dels poders “apud acta” estesa per la Batllia, si és el cas, i/o
còpia dels poders notarials.

10. Peticions i dades
a) Béns i drets de la persona executada susceptibles de ser embargats i si els considera
suficients per garantir l’execució.
b) Mesures de localització i investigació dels béns i drets de la persona executada.
c) Mesures executives que la persona executant consideri adients per complir amb el
què disposa la resolució judicial.
d) L’ampliació de l’execució als terminis de venciment futur, facilitant un resum dels
terminis i les quantitats que venceran en el futur.

11. Annex sol·licitant/executant
Nom i cognoms o raó social:

NRT:

Adreça:
Tel.:

@:

Representant legal (si és societat):
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12. Dades del representant del sol·licitant / executant (només
Advocat amb poders o Procurador) en cas de ser diferent al
del primer executant
Despatx professional:

NRT:

Nom i cognoms:
Adreça:
Tel:

@:

13. Annex persona executada
Nom i cognoms o raó social:

NRT:

Adreça:
Tel.:

@:

Representant legal (si és societat):

AVÍS LEGAL

L’informem que, d’acord amb la Llei Qualificada de Protecció de Dades i el Reglament (UE)
2016/679, les seves dades estan incorporades a un fitxer titularitat del Despatx de Saig on es lliuri
la sol·licitud, i seran utilitzades per complir amb les nostres obligacions legals i contactar amb vostè.
Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal.
Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació i portabilitat
enviant un correu electrònic al Saig que correspongui; dpsaigalonso@saigandorra.com,
xavigranyo@saigandorra.com, goretti@saigandorra.com.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.saigandorra.com

14. Data i signatura
Data:

El sol·licitant o representant:

5

