
PRÀCTICUM: 
PAC 1 PREPARACIÓ D’ESCRIT DE SOL·LICITUD D’EXECUCIÓ DINERÀRIA 
1r SEMESTRE 2011/12 
ALUMNE: XANDRI I MOLAS, LLUÍS 

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. 1 DE BARCELONA 
 
Na Aurora Aris Salònica, procuradora dels Tribunales, en nom i representació de 
VENDEMUS SL, amb domicili social a la ciutat de (08220) Terrassa, a l’Avda. Bases 
de Manresa número 455, i CIF B11111111, segons s’acredita mitjançant escriptura 
de poder que s’acompanya com a Document núm. 1, davant d’aquest Jutjat 
compareixo i respectuosament  
 

DIC: 
 
Primer.- Que mitjançant el present escrit, en la representació que ostento i amb 
l’assistència lletrada de l’advocat _____________, número de col·legiat _____ de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, insto DESPATX D’EXECUCIÓ DINERÀRIA 
contra el deutor LAUREAMUS SL, amb CIF B22222222 i amb domicili a aquests 
efectes a la ciutat de (08201) Sabadell, al carrer San Martín número 555, en base 
als fets i fonaments jurídics següents: 
 
Segon.- Que en data 12 de setembre, el Secretari Judicial del Jutjat de Primera 
Instància número 1 de Barcelona, d’acord amb el que preveu l’article 816.1 de la 
LEC, va dictar Decret donant per acabat el procés monitori núm. 63/2011, 
donant-se trasllat a la meva representada, en qualitat de creditora, per tal si ho 
creia oportú instés el despatx d’execució, còpia del qual s’adjunta com a 
Document número 2. 
 
Segon.- Que a la data de presentació d’aquest escrit el deutor no ha abonat a la 
mercantil que represento cap quantitat de l’import de 85.465,04 Euros de 
principal, més interessos, que es reclamava en la petició inicial de judici moratori. 
 
Tercer.- Que d’acord amb el que preveu l’article 549.2 de la LEC, la demanda 
executiva es podrà limitar a la sol·licitud de despatx de l’execució quan el títol 
executiu sigui una sentència o resolució dictada pel tribunal competent per 
conèixer de l’execució 
 
Quart.- Que atesa la inexistència de pacte i de disposició legal especial, l’interès 
meritat fins a la data de la resolució judicial que es reclama juntament amb el 
principal és de 1.835,75 euros, calculat des de la data d’inici de la mora fins a la 
data de la sol·licitud de despatx d’execució dinerària, per aplicació de l’article 
1108 del CC, segons el següent detall: 
 

Principal Data venciment Tipus d’interès Interessos meritats 
42.732,52Euros 01/02/2011 Legal 4% 1.128,61 Euros 
42.732,52Euros 02/05/2011 Legal 4% 707,14 Euros 

TOTAL D’INTERESSOS MERITATS 1.835,75 Euros 
 
S’adjunten com a documents 3, 4 i 5 la factura acreditativa del principal i els dos 
pagarés que resultaren impagats. 
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Cinquè.- La quantitat per la qual es despatxa l’execució meritarà l’interès legal 
previst a l’article 576 de la LEC. 
 
Per tot el que s’ha exposat, 
 
SOL·LICITO AL JUTJAT que tenint per presentat aquest escrit i per fetes les 
manifestacions que en ell s’hi contenen, les admeti i dicti INTERLOCUTÒRIA 
DESPATXANT L’EXECUCIÓ contra béns de LAUREAMUS SL, i en quantitat suficient 
per cobrir la suma de 87.300,79 Euros, així com els interessos que es meritin durant 
l’execució i les costes del procés, a quin efecte i sens perjudici de ulterior 
liquidació es fixa la quantitat de 26.190,23 Euros, requerint a la part executada per 
tal que manifesti relacionadament béns i drets suficients per a cobrir la quantia de 
l’execució, amb les prevencions legalment previstes, i en el cas que l’esmentat 
requeriment sigui infructuós, es realitzin les mesures de localització i esbrinament 
de bens de l’executat sol·licitades, i en cas que se’n trobessin, s’acordi 
l’embargament de bens concrets, per les quantitats expressades, nomenant-se 
dipositari i lliurant-se els manaments oportuns per a la pràctica de les anotacions 
que corresponguin en els Registres que s’escaiguin, tot amb expressa imposició de 
costes a l’executat. 
 
Barelona, a 30 de setembre de 2011 
 


