
 

 
 
 
 
 

Passos a seguir per a sol·licitar-lo 
 
 

 

1.  Lliura aquesta documentació a la teva sucursal 
 

1.  Poder notarial especial per a la tramitació i obtenció del NIE, que cal otorgar a favor 

de: 

• Durá Gregori abogados y asociados, SCP, CIF J54203609, amb domicili social 

al carrer Filarmónica nº1-1ºA, 03590 (Altea-Alacant) 

• Sara Gregori Sendra, DNI 48323305Y, major d’edat, advocada, casada, amb 

domicili al carrer Filarmònica nº1-1ºA, de 03590 Altea (Alacant) 

• Rafael Durá Soto, DNI 21.488.388V, major d’edat, advocat, casat, amb 

domicili al carrer Filarmònica nº1-1ºA, de 03590 Altea (Alacant). 

•  Neus Algado Giner, mayor de edad, abogada, provista de DNI 48338354J, 
   con domicilio en Avenida Carretera de Benidorm nº41, de 03509- Finestrat 

(Alicante). 

2.  Original i còpia simple del poder 

• Si el poder es realitza a l'estranger, aquest ha d'estar a doble columna 
(espanyol/idioma del client), amb la postil·la corresponent. 

• És necessari un Certificat de Traductor jurat, que indiqui que el contingut del poder 

correspon amb la traducció, utilitzant per això i amb cost a part els nostres serveis 

de traducció o bé fer-ho externament. 

3.  Protocolització notarial del passaport, que es realitzarà de la següent manera: 

• En cas de ciutadà extracomunitari, passaport complet (incloent-hi fulls en 

blanc) 

• En cas de ciutadà de la UE, només els dos primers fulls del passaport o del 

document d’identitat (si no té passaport) 

4.  Formularis NIE i TIE emplenats i signats 

5.  Full d’encàrrec TIE + NIE signat pel client 

6.  Fotografia tipus carnet. 

7.  Resguard del pagament d’honoraris a favor del Despatx d’Advocats 

(CCC ES 36 2100 2158 6202 0045 3854. Objet NIE + nom du client). 

Cost del servei                     199,65 € (IVA inclòs) 

Taxa                                       25,66 € 

Total                                     225,31 € (IVA inclòs) 
 

2.  Enviament de documentació 
 

• Cada sucursal enviarà per valisa interna la documentació a la Oficina CaixaBank 

Alicante (oficina 2158). La documentació de cada client es remetrà en sobre 

independent indicant-hi oficina d’origen i adjuntant còpia del resguard de l’ingrés. 
 
 

3.  Devolució de documentació 
• L’oficina CaixaBank Alicante (oficina 2158) remetrà igualment per valisa interna la 

documentació tramitada per a cada client, adjuntant-hi factura del servei prestat i 

còpia del justificant de pagament de la taxa corresponent. 


