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ALUMNE: XANDRI I MOLAS, LLUÍS 

 
AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA NÚM. _____ DE BARCELONA 

 
Na Aurora Aris Salónica, Procuradora dels Tribunals, en nom i representació de 
PING SLU, amb domicili social a la ciutat de Sevilla, al carrer _____________________ 
número _______, i CIF ______________, segons s’acredita mitjançant escriptura de 
poder que s’acompanya com a Document núm. 1, compareixo davant d’aquest 
Jutjat i respectuosament  
 

DIC: 
 
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, formulo DEMANDA DE JUDICI 
ORDINARI DE RECLAMACIÓ DE QUANTITAT contra BANC D’INVERSIONS SA, amb 
CIF _____________________ i amb domicili a aquests efectes a la ciutat de 
Barcelona, al carrer _________________ número ______________, la qual cosa 
fonamento en els següents  
 

FETS: 
 
Primer. La meva mandant es una empresa que es dedica a la distribució a 
Espanya de productes fabricats a la República Popular de la Xina. 
 
Segon. Dita empresa va tancar, el gener de 2011, un contracte amb la mercantil 
VAPLPY HOTELS SA –còpia del qual s’adjunta a la demanda com a Document 
número 2- per la qual la primera s’obligava a subministrar a la segona diferents 
productes destinats al moblament d’un nou hotel que aquesta està construint 
actualment a la ciutat de Barcelona. 
 
Tercer. Aquest contracte, sotmès per voluntat de les parts expressament al Dret 
Espanyol, preveia que la venda del productes es realitzés en condicions “CFR 
(Barcelona) (ed. 2010), i que el transport es realitzés via marítima des del port de 
Shangai (RPX) fins al de Barcelona, agrupats en sis contenidors documentats 
individualment pel respectiu coneixement d’embarcament (B/L), emès per 
Shangai Shipping Lines LTD, empresa encarregada de dur a terme el transport. 
 
Quart. Que el preu pactat per a la compraventa fou de 850.000 Euros, el qual 
s’havia de fer efectiu mitjançant CRÈDIT DOCUMENTARI emès per la demandada 
BANC D’INVERSIONS SA a favor de la meva mandant, tal i com s’acredita amb el 
Document número 3 que s’adjunta. 
 
Cinquè. Que l’esmentat crèdit documentari, per import del total de la 
compraventa, està sotmès, quan a la seva regulació, a les Regles i Usos Uniformes 
Relatius als Crèdits Documentaris (RUUCD) de la Cambra de Comerç Internacional 
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(CCI), revisió de 2007 (UCP 600). 
 
Sisè. Dita operació de crèdit documentari fou igualment sotmesa expressament al 
Dret Espanyol. 
 
Setè. Que en data _______, la meva mandant va procedir –en temps i forma- a la 
presentació davant de BANC D’INVERSIONS SA de la documentació requerida 
per al cobrament del crèdit documentari, d’acord amb el justificant de recepció 
que s’adjunta com a Document número 4. 
 
Vuitè. Que transcorregut el termini establert a l’article 14.b de la UCP 600 sense 
manifestar disconformitat quan a la documentació presentada, BANC 
D’INVERSIONS SA no ha abonat al meu mandant l’import del crèdit documentari. 
 
Novè. Que com a conseqüència d’aquesta actuació dolosa per part de la 
demandada, la meva representada ha patit danys i perjudicis per un import de 
XX.XXX euros, segons resulta del detall següent: 
 
- 
- 
- 
- 
 
Danys i perjudicis que resulten acreditats en els documents que s’acompanyen 
amb els números 5, 6, 7 i 8. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. COMPETÈNCIA 
Són competents els Jutjats de Primera Instància d’aquesta ciutat, per ser el lloc de 
compliment de l’obligació, a l’empara de l’article 51.1 de la LEC. 
 
2. PROCEDIMENT 
D’acord amb la pretensió que s’exercita, de reclamació de quantitat, la 
tramitació que correspon és la de judici que correspongui per raó de la seva 
quantitat, que en aquest cas –en excedir de 6.000 euros- és el judici ordinari, 
d’acord amb l’article 249.2 de la LEC. 
 
3. LEGITIMACIÓ ACTIVA 
La meva representada està legitimada activament, ja que és creditora de la 
contraprestació i ha complert en temps i forma les seves obligacions contractuals, 
d’acord amb els articles 1088 i 1089 del Codi Civil. 
 
4. LEGITIMACIÓ PASSIVA 
La demandada està legitimada passivament, per ser el banc emissor del crèdit 
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documentari, d’acord amb l’article 7 a) i b) de la UCP 600. 
 
5. CONDICIÓ DEL DEMANDANT 
La meva representada ostenta la condició de creditora, ja que ha complert amb 
les obligacions que resulten d’allò pactat, concretament pel que fa al 
sotmetiment del crèdit documentari a les normes UCP 600 
 
6. DANYS I PERJUDICIS 
La meva representada, d’acord amb l’article 1.101 del Codi Civil, i com a 
conseqüència de l’incompliment dolós de les obligacions per part de la 
demandada, té dret al rescabalament dels danys i perjudicis causats per aquest 
fet. 
 
7. COSTES 
A l’empara de l’article 394 de la LEC, les costes han d’imposar-se a la part les 
pretensions de la qual siguin totalment desestimades. 
 
Per tot el que s’ha exposat 
 

SUPLICO AL JUTJAT 
 
Que tingui per presentat aquest escrit, així com la resta de documents que 
l’acompanyen, l’admeti a tràmit, i tingui per formulada DEMANDA DE JUDICI 
ORDINARI en reclamació de la quantitat contra l’entitat demandada -les 
circumstàncies de la qual consten en l’encapçalament d’aquest escrit- i després 
dels tràmits processals oportuns es dicti Sentència estimatòria de la demanda, 
condemnant a la demandada a abonar la quantitat de 850.000 euros més XX.XXX 
euros en concepte de danys i perjudicis, els interessos legals que corresponguin 
per ambdues quantitats i les costes del procés. 
 
Barcelona, 28 d’octubre de 2011 


