PROCESO MONITORIO
Ó XULGADO DO SOCIAL

DATOS DO/A DEMANDANTE
NOME
DNI/NIF/CIF
Actuando por sí mesmo/a
Actuando por representación de
Con poder ou escritura pública n.º

da data

Otorgada ante notario D./Dª
Cos seguintes datos de localización en España a efectos de notificacións:
Provincia

Cidade

Rúa
Teléfonos:
FAX:

CP
n.º

piso

/

porta
/

/

Dirección electrónica:
Outros datos
Localización que declaro ós efectos de recibir as notificacións do presente
procedemento e facilitados ó amparo do disposto no artígo 53.2 da Lei 36/2011 de 10
de outubro, reguladora da xurisdicción social, cá finalidade de que surtan plenos
efectos a notificacións intentadas en tal dirección, e ata entón non sexan facilitados
outros datos alternativos, reconocendo a carga procesal de mantelos actualizados ós
efectos previstos no propio artigo 53.2, e reconocendo igualmente o compromiso de
comunicar ó xulgado os cambios relativos o meu nº de teléfono, FAX, dirección
electrónica ou similares, sempre que estos últimos estén sendo utilizados como
instrumentos de comunicación có tribunal.

Pola presente formulo petición inicial de PROCESO MONITORIO, ó amparo do que
dispón o artigo 101 da Lei 36/2011 de 10 de outubro, reguladora da xurisdicción social,
en reclamación de CANTIDADE, fronte a
DATOS DO/A DEMANDADO/A
NOME
DNI/NIF/CIF
NOMBRE COMERCIAL:
Escritura de constitución da entidade ou poder otorgado o representante legal:
Nº de protocolo

data

Notario: D/Dª
Apoderado ou representante legal: D
Con DNI/NIF:
Domicilio: Provincia

Cidade

Rúa

CP
número

piso

piso

porta

DIRECCIÓN DA ENTIDADE MERCANTIL:
Rúa
Teléfonos:
FAX:

n.º
/

/
/

Dirección electrónica:
Outros datos
Datos e dirección do/a demandado/a, que declaro ós efectos de que poidan realizarse
polo xulgado os actos de comunicación según dispoñen os artigos 56 e 57 da lei da
xurisdicción social, polos seguintes medios posibles: Correo certificado con acuse de
recibo, servizo de telégrafo, FAX, correo electrónico ou por calquer outro medio
idóneo de comunicación ou de transmisión de textos, medios electrónicos, telemáticos,
infotelecomunicacións ou de outra clase semellante, que permitan o envío e a recepción
de escritos e documentos, de forma tal que esté garantizada a autenticidade da
comunicación e do seu contido, e quede constancia veraz da remisión e recepción
íntegras, e do momento en que se fixeron; e ata entón non conste outra dirección
facilitada pola propia persoa ou entidade demandada, ós efectos e cás responsabilidades
contidas no artígo 53.2 da lei da xurisdicción social, xa reseñado.

CANTIDADE RECLAMADA
Formulase reclamación de cantidade, por medio do proceso monitorio do artigo 101 da
lei reguladora da xurisdicción social, derivada da relación laboral existente entre as
partes e polo concepto concreto de

Correspondente ó seguinte ou seguintes periodos que se detallan:

Reclamándose as seguintes cantías que se desglosan, e en relación cós conceptos e
periodos descritos:

Sendo a cantía total reclamada:

(non debe exceder de 6.000 €)

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN
En relación cós datos anteriormente reseñados, apórtanse cá presente petición os
seguintes documentos:
-Copia do contrato acreditativo da relación laboral.
-Recibos de salarios.
-Comunicación empresarial ou recoñecemento de débeda.
-Certificado ou documento de cotización.
-Informe de vida laboral.
-Outros documentos que se detallan a continuación:
-Documento xustificativo de ter intentado previamente a presentación desta solicitude,
conciliación ou mediación.
Manifestando que os anteriores documentos postúlanse como principio de proba da
relación laboral existente entre as partes e da cantía da débeda.
SOLICITO
Que se requira á empresa demandada para que no prazo de dez días pague as
cantidades reclamadas, acreditándoo ante o xulgado, ou compadeza e alegue
sucintamente en escrito de oposición as razóns polas que, ó seu entender, non debe, en
todo ou en parte, a cantidade reclamada; con apercibimento de que, de non pagar dita
cantidade nin compadecer alegando as razóns da negativa ó pago, despacharase
execución contra ela.
Solicito que se de traslado da presente petición ó Fondo de Garantía Salarial, e todo elo
a través do trámite previsto no artigo 101 da lei 36/2011 de 10 de outubro, reguladora
da xurisdicción social.
Data:

Sinatura:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
(Regulamento Xeral de Protección de Datos)

O Órgano Xurisdicional ou Oficina Xudicial ante o que se presenten as demandas, as denuncias ou os atestados, e os escritos de trámite, é o responsable do tratamento
encargado da xestión dos procedementos xudiciais, e utilizará os datos de carácter persoal coa finalidade que derive da aplicación das leis procesuais.
Os prazos e criterios de conservación serán os previstos nestas leis.
Só se poderán ceder e/ou comunicar datos a terceiros (incluídos Órganos Xudiciais internacionais) cando así o esixa o trámite do procedemento xudicial ou por obriga legal.
O dereito de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos datos de carácter persoal, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, realizarase de conformidade coas leis
procesuais, debéndose exercer tal dereito ante os xulgados e tribunais. Así mesmo, tamén se poderá exercer o dereito a reclamar ante o Consello Xeral do Poder Xudicial, que
é a autoridade de Control para tratamentos con fins xurisdicionais.

