AO XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA DE CORCUBION

D. /Dna__________________________________________ con DNI_____________________________
maior de idade, estado civil________________ e domiciliado/a en______________________________
___________________________________________________________

Ante o Xulgado comparezo e como mellor proceda en dereito, DIGO:
Que a medio do presente escrito insto PROCEDEMENTO MONITORIO contra a mercantil
_____________________________________________________________________________________
Con docmicilio social na cidade de ______________________________ CP________________________
Rúa____________________________________________________Nº____ e CIF__________________
Baséase esta pretensións nos seguintes:

FEITOS
En data____ de____________________ de 201_, esta parte presentou reclamación fehaciente á
empresa demandada a medio de ___________________________________________
Acompáñase como DOCUMENTO Nº1, copia da dita reclamación e xustificación da súa presentación.
Tendo transcorrido o prazo de 15 días hábiles sen que a empresa teña respondido á reclamación é polo
que, de acordo co establecido no RD 1955/2000 nos seus artigos 103.2 d) e 105.6 corresponde a dita
mercantil o abono a esta parte da maior das seguintes cantidades: 30,00 € ou o 10% da primeira
facturación completa. Neste caso reclámase concretamente a cantidade de______ € ______ céntimos
por ser a maior das cantidades ás que legalmente pódese optar. Acompáñase como DOCUMENTO Nº2
copia da primeira factura emitida con posterioridade á finalización do prazo legalmente establecido para
contestar a reclamación presentada, facendo constar que a mesma non inclúe o abono da cantidade
que agora se reclama e cuxo pago xa foi requirido ao tempo de presentación da reclamación inicial
contra a demandada.

FUNDAMENTOS
I. COMPETENCIA: Conforme ao art. 813, será exclusivamente competente para o procedemento
monitorio o Xuíz de Primeira Instancia do domicilio ou residencia do debedor.
II. PROCEDEMENTO: é o procedemento monitorio regulado no art.812 e seguinte s da LEC.
III. MATERIAIS OU DE FONDO: Cúmprese os requisitos de cantidade dineraria determinada, vencida e
esixible, conforme ao art 812.1 LEC
Polo exposto,
SUPLICO AO XULGADO: Que tendo por presentado este escrito, admítao e teña por promovido o
PROCEDEMNTO MONITORIO, acordando dar traslado con requerimiento de pago ao debedor; e en caso
de desatención do mesmo e previa petición de parte, díctese Auto despachando execución, pola
cantidade de_____ € ____ céntimos, seguindo posteriormente o trámite sinalado para a execución de
sentenzas, ata o completo e cumprido pago ao que subscribe da dita cantidade como principal, máis os
xuros a que refire o art. 576 LEC.
É de Xustiza que se pide en
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