
 
 
EXEMPLE DE DEMANDA 

(amb advocat i procurador) 
 

AL JUTJAT  
 
Miquel Pons i Pou, procurador dels tribunals, en nom de l’entitat mercantil Maquetes, SA, 
amb domicili social al carrer de la Rosa dels Vents, s/n, de Badalona, la representació de la 
qual acredito mitjançant l’escriptura de poders que adjunto, comparec davant d’aquest Jutjat. 
L’assisteix l’advocat Lluís Puertas Sol. 
 
MANIFESTO: Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo demanda de judici 
ordinari per a la reclamació de cinc mil cent vint euros (5.120 €) contra Ramon Feliu i Sants, 
amb domicili al carrer del Camasec, 76, de Vic.  
 
FETS 
 
1. El dia 23 de maig de 2004, Francesc Grau i Poma, treballador de l’empresa Maquetes, 

SA, va fer el pressupost de les obres encarregades per Ramon Feliu, que pujava a 
5.120€; aquest pressupost incloïa les despeses de la mà d’obra de Francesc Grau i el 
material aportat per realitzar les obres. Ramon Feliu va signar el pressupost i hi va donar 
la conformitat. Adjunto com a document número 1 el pressupost elaborat per Francesc 
Grau i signat per Ramon Feliu. 

 
2. El dia 28 de maig de 2004, Francesc Grau va començar les obres de millora al domicili 

de Ramon Feliu i les va acabar l’11 de juny de 2004. 
 
3. El dia 18 de juny de 2004, Francesc Grau va fer una factura a Ramon Feliu de 5.120 €, 

tal com havien pactat al pressupost elaborat anteriorment, però Ramon Feliu no va voler 
pagar aquesta quantitat i va al·legar que les obres realitzades a casa seva no es 
corresponien amb les obres que detallava el pressupost. Adjunto com a document 
número 2  la factura elaborada per Ramon Feliu. 

 
4. El dia 20 de juny, després d’una llarga discussió, Ramon Feliu va signar un xec 

nominatiu a l’empresa Maquetes, SA per valor de 4.000 € i va al·legar que no volia pagar 
la quantitat restant, perquè considerava que no s’havien realitzat totes les obres que es 
detallaven al pressupost. Adjunto com a document número 3 el xec de Ramon Feliu. 

 
5. El dia 21 de juny de 2004, Francesc Grau va ingressar el xec al compte de l’empresa 

Maquetes, SA, però el xec no va ser abonat, atès que no hi havia fons per poder-lo 
pagar. Adjunto com a document número 4 el certificat del banc on consta la no 
conformitat del xec de Ramon Feliu. 

  
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. Articles 249 i 399 a 436 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, que 

regulen el procediment que s’ha de seguir en judicis ordinaris. 
 
2. Articles 1094 a 1112 del Codi civil, que regulen l’efecte de les obligacions i la 

responsabilitat en cas d’incompliment.  
 
 



 
 

 
DEMANO 
 
1. Que admeti aquest escrit amb les còpies i els documents que hi annexo. 
 
2. Que em tingui per comparegut i em consideri part com a representant de l’entitat 

Maquetes, SA. 
 
3. Que tingui per formulada en nom de Maquetes, SA demanda de judici ordinari contra 

Ramon Feliu i Sants per a la reclamació de la quantitat de cinc mil cent vint euros 
(5.120€ ). 

 
4. Que, un cop acomplerts els tràmits legals corresponents, dicti sentència per la qual 

condemni el demandat Ramon Feliu i Sants al pagament de 5.120 € més els interessos 
legals i les costes.  

 
 
ALTRESSÍ 
 
EXPOSO: Que adjunto una còpia de l’escriptura de poders per inserir-la a les actuacions. 
DEMANO: Que em retorni l’escriptura de poders després de confrontar-la amb l’original. 
 
Vic, 25 de juny de 2004 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
 
   Advocat         Procurador 


