ACTA DE APODERAMENTO
En …………. a …………de ………… de .……….
Ante min, don/a Secretario
……………………..,

Xudicial do xulgado de
COMPARECE

Don ….…………………………….. cuxa identidade me acredita exhibindo o
DNI/pasaporte/cartón de residencia número……………., nacido en…….………-fillo/a
de …………………..- e con domicilio en………………………..
O comparecente manifesta que, de acordo co disposto nos artigos 453.3 da
LOPJ e 25.1 da LEC, outorga PODER XERAL, para preitos, coas facultades
expresadas no mencionado precepto, ao procurador/a que a continuación se indica
para que lle/s represente/n na tramitación ordinaria do proceso, interpoñer todo tipo
de recursos incluído o de apelación e de casación e seguir todo o procedemento
incluída a súa

execución no seu caso, o cal, do mesmo xeito, se referencia a

continuación en canto ás partes intervenientes e Xulgados e /ou Tribunais
competentes:
1.- PROCURADOR, é apoderado D. ………….. con número de colexiado…………
..pertencente ao Ilustre Colexio de Procuradores de …………. para que no seu
nome e representación formule a correspondente demanda sobre …………………….
fronte á entidade/s……………
2.- PROCEDEMENTO para o que se confire o presente apoderamento “apud- acta”,
é para formular a demanda anteriormente indicada ante o Xulgado de ………………
de ……….
En leste mesmo acto, a parte poderdante, ademais do poder xeral para
preitos, en virtude do cal será notificadas ao Procurador citado todas as resolucións
que se diten no proceso referido, incluída a sentenza ou resolución final, confírelle
ademais neste acto, as FACULTADES ESPECIAIS establecidas no apartado 2 do
art. 25 da LEC, e en particular, facultades para a renuncia, a transacción, o
desistimiento, a mediación, o sometemento, a arbitraxe e as manifestacións que

poidan comportar sobresemento do proceso por satisfacción extraprocesal ou
carencia sobrevida de obxecto, no procedemento que se estableza contra …………
….
Instruída a persoa apoderante dos efectos do apoderamento conferido,
acórdase por min, o Secretario Xudicial, unir a presente aos autos orixinais da súa
razón en caso de ser este Xulgado ou Tribunal o que coñece do proceso; e (en caso
de remitir) acórdase expedir neste mesmo acto testemuño ou certificación completa
do presente apoderamento, o cal é entregado ao comparecente a fin de que poida
presentalo coa súa demanda, ou primeiro escrito que presente ante o xulgado ou
Tribunal que coñeza do proceso para o que se outorgou o presente apoderamento,
servindo a firma da presente de recibo da entrega, e quedando o orixinal custodiado
e incorporado ao atado desta Secretaria para os efectos legais procedentes.
Co cal se dá por terminado o acto, do que se estendeu a presente, que lida e
atopada conforme, é asinada polo comparecente, comigo o Secretario Xudicial do
que DOU FE.

2

