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Edicte
Goretti LÓPEZ JÁUREGUI, saig del Principal d’Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer Pau 
Casals, núm. 8, Edifici Cornella II, 5è-6a, de la Parròquia d’Andorra la Vella, en virtut del Decret de nome-
nament del 27 d’abril del 2016 i en compliment de les funcions que m’atorga la Llei 43/2014, del 18 de 
desembre, del saig, modificada per Llei 8/2017, del 20 d’abril.

A SOL·LICITUD DE M.I GOVERN D’ANDORRA, SERVEI DE POLICIA, havent designat aquest despatx professi-
onals com a domicili a efectes de notificació.

EN EXECUCIÓ DE:

Les sancions imposades pel Servei de Policia que es relacionen en el llistat que es publica a continuació.

Faig saber
Que el 18 d’agost del 2017, mitjançant Acord d’embargament, notifico que he acordat

L’EMBARGAMENT:

Sobre els béns i drets de les persones físiques i/o jurídiques que es relacionen a continuació:

IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA 
EMBARGADA

IMPORT OBJECTE 
D’EMBARG

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTE 
ADMINISTRATIU QUE S’EXECUTA EXPEDIENT SAIG

TÈCNIQUES DEL SOL I AIGUA, SL 
L-705027-D 88,02 Sanció núm. 

528118 de 08/05/2017 EX-AD/17-003400-G

RAMIREZ MARCELO I VIEIRA, SLU 
L-708023-J 59,94 Sanció núm. 

538923 de 14/07/2016 EX-AD/17-004012-G

Fabio Andre RODRIGUES FERREIRA 
268057A 83,84 Sanció núm. 

234617 de 14/09/2016 EX-AD/17-004023-G

Manel SORIANO FORTES 
024218K 83,84 Sanció núm. 

237155 de 28/07/2016 EX-AD/17-003252-G

Enric Sangrà Tomàs 
031458X 59,94 Sanció núm. 

538064 de 05/06/2016 EX-AD/17-003252-G

Mercè QUIROS VILA 
176801C 83,84 Sanció núm. 

238321 de 16/09/2016 EX-AD/17-004010-G

Alexia RIUS RATES 
272198W 70,56

Sanció núm. 
538925 de 14/08/2016 
538926 de 18/08/2016

EX-AD/17-004018-G

Rute Manuela OLIVEIRA QUEIROS 
276664Y 59,94 Sanció núm. 

538912 de 01/08/2016 EX-AD/17-003994-G

Lluis Manel SANVICENTE DA ROCHA 
051221B 83,84 Sanció núm. 

539124 de 09/07/2016 EX-AD/17-004034-G

Juan Carlos PORTA ALFONSIN 
157943J 83,84 Sanció núm. 

528209 de05/05/2015 EX-AD/17-003337-G

Maria del Carmen RIVERA ACEITUNO 
220973U 59,94 Sanció núm. 

537891 de 27/06/2016 EX-AD/17-003104-G

Silcia Laura RIBAS MORAD 
190055V 601,62 Sanció núm. 

234713 de 06/07/2015 EX-AD/17-003346-G

Jose Antonio ORNA GINESTAR 
171974W 126,32

Sanció núm. 
528094 de 30/04/2015 
528096 de 11/05/2015 
528095 de 11/05/2015

EX-AD/17-003323-G

Notificacions
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En virtut del que estableix l’article 5, apartat 3, de la Llei 44/2014, de 18 de desembre, de l’embargament, 
en qualsevol moment, el saig d’una banda i la persona embargada, d’altra banda, poden posar-se d’acord 
en l’ordre d’embargament dels béns o drets.

Motiu pel qual l’informo mitjançant la present publicació, que pot proposar un ordre d’embargament dels 
seus béns i drets que garanteixi el cobrament del deute amb la mateixa eficàcia que els altres béns i drets 
susceptibles d’embargament.

A manca de proposta i/o d’acord, procediré a embargar els béns i drets de les persones que es relacionen, 
seguint l’ordre fixat a l’article 108 de la Llei de Bases de l’Ordenament tributari, tot i tenint en compte la 
proporcionalitat entre el valor dels béns i drets i l’import que és objecte de l’embargament, la més gran 
facilitat de realització i la mínima onerositat per a la persona embargada.

MOLT IMPORTANT

Un cop publicat el present acord d’embargament i en mèrits del que disposa l’article 40, apartat 1r, de la 
Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificat per l’article 4 de la Llei 8/2017, del 20 d’abril, proce-
diré a practicar, si és el cas, l’embargament sobre els béns i drets de la persona embargada en el termini 
màxim de cinc (5) dies hàbils, a comptar de la present publicació, en quantia suficient per cobrir els imports 
especificats més amunt.

En virtut del que disposa l’article 12, de la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, en qual-
sevol moment anterior o posterior a la pràctica de l’embargament, i fins a l’adjudicació definitiva dels béns 
o drets embargats, la persona embargada pot evitar l’embargament o deixar-lo sense efecte, mitjançant 
la consignació prop d’aquest despatx professional de saig, de l’import que és objecte de l’embargament.

Finalment i en mèrits del que disposa l’article 39, apartat 3r, de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del 
saig, modificat per l’art. 3 de la Llei 8/2017, del 20 d’abril, l’informo que el present acord d’embargament 
pot ser impugnat davant del batlle o del Tribunal que ha dictat la resolució judicial que es pretén executar, 
en el termini màxim de tretze (13) dies hàbils, d’ençà la seva publicació.

No obstant l’exposat, amb independència que l’acord d’embargament sigui impugnat, practicaré igualment 
l’embargament dels béns i drets de la persona embargada, llevat que l’òrgan competent decideixi suspendre 
el procés d’execució.

I als efectes de notificació, havent estat infructuosa la notificació personal del requeriment del saig a les 
persones relacionades, es publica aquest edicte.

Andorra la Vella, el 18 d’agost del 2017

La Saig 
Goretti LÓPEZ JÁUREGUI
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