
 
 
EXEMPLE D’INTERLOCUTÒRIA 

 

Jutjat de Primera Instància núm. 62  
de Barcelona 
Via Laietana, 8-10, 9a planta 
08071 Barcelona 
 
 
Judici executiu núm. 123/05 
 
Part demandant: Pau Ros Soler 
Procuradora:   Roser Vilar Sant 
Advocada:  Cristina Roure Rius 
 
Part demandada: Miquel Cirera Pi 
Procuradora:   Eulàlia Capdevila Pons 
Advocada:   Rosa Castells Martí 
 
 
INTERLOCUTÒRIA 
Magistrada jutgessa: Elisa Márquez Fonts 
 
Barcelona, 30 de juny de 2005 
 
FETS 
 
Únic. La procuradora Roser Vilar Sant, en nom de Pau Ros Soler, va promoure una 
demanda de judici executiu i va sol·licitar que es despatxés l'execució contra Miquel Cirera 
Pi per la suma de cinc-cents dotze euros (512 €) de principal, més cent noranta-dos euros 
(192 €) pressupostats per als interessos i les costes. 
 
RAONAMENTS JURÍDICS 
 
Únic. Aquesta demanda, i el títol que l'acompanya, compleix els requisits que estableixen els 
articles 549 i 550 de la Llei d'enjudiciament civil per despatxar execució. 
 
 
 
 
 



 
 

PART DISPOSITIVA  
 
Tinc per comparegut i part Miquel Cirera Pi, representat per la procuradora Eulàlia Capdevila 
Pons, d'acord amb l'escriptura de poders que aporta degudament validada. Uniu-ne una 
testimoniança literal a les actuacions. Despatxeu amb aquesta procuradora les diligències 
successives. 
 
Ordeno despatxar execució contra els béns i les rendes de Miquel Cirera Pi. Per a aquest 
efecte, lliureu un manament al Servei d'Actes de Comunicació, per tal que requereixi la part 
demandada perquè en el mateix acte satisfaci la suma de cinc-cents dotze euros (512 €), 
import del capital, i els interessos i les costes, que, provisionalment, fixo en la quantitat de 
cent noranta-dos euros (192 €). 
 
Si la part demandada no efectua el pagament en el mateix acte de requeriment, se li han 
d'embargar béns en quantitat suficient per cobrir el deute, que s'han de dipositar d'acord 
amb el dret. 
 
Seguidament, s’ha de citar a execució la part demandada, lliurant-li la cèdula, juntament 
amb les còpies de la demanda i els documents presentats, a fi que en el termini de tres dies 
pugui oposar-se a l'execució i comparegui a les actuacions per mitjà d'advocat/ada i 
procurador/a. 
 
Així ho mano i signo.            En dono fe. 
La magistrada jutgessa    La secretària judicial 
 
 
 
 

 

 


