Sol·licitud d’aixecament i/o modificació de les mesures restrictives
Base jurídica: article 54 de la Llei 14/2017, el qual estableix que la Comissió Permanent ha
d’avaluar i resoldre de manera motivada sobre les peticions formulades per les parts
concernides o per tercers de bona fe d’aixecament o modificació de mesures restrictives,
així com pot autoritzar, a instància de part, que els fons i recursos econòmics bloquejats
puguin ser utilitzats, totalment o en part, per les persones o entitats llistades o per familiars
propers, per satisfer necessitats bàsiques de supervivència.
1. Data i número de la Resolució de la Comissió Permanent de la que deriva la mesura
restrictiva

2. Dades identificatives i de contacte de la persona que presenta la sol·licitud
2.1 – Persona física
- Nom i cognoms
- Document d’identificació (passaport, DNI o altre):
- Núm del document d’identificació:
- Nacionalitat:
- Lloc i data de naixement:
- Professió:
- Adreça de residència:
- País de residència:
2.2 – Persona jurídica
- Denominació social:
- Documents d’identificació (NRT, Registre de Societats o altre):
- Núm. del document d’identificació:
- Forma jurídica:
- Any de constitució:
- Objecte social:

- Adreça:
- País:
- Nom i cognoms dels representants legals:

3. Dades identificatives i de contacte de la persona afectada per les Mesures
Restrictives1
3.1 – Persona física
- Nom i cognoms
- Document d’identificació (passaport, DNI o altre):
- Núm del document d’identificació:
- Nacionalitat:
- Lloc i data de naixement:
- Professió:
- Adreça de residència:
- País de residència:
3.2 – Persona jurídica
- Denominació social:
- Documents d’identificació (NRT, Registre de Societats o altre):
- Núm. del document d’identificació:
- Forma jurídica:
- Any de constitució:
- Objecte social:
- Adreça:
- País:
- Nom i cognoms dels representants legals:

1

Complimentar únicament en aquells casos en els quals la persona que presenta la sol·licitud i la que es veu afectada
per les mesures restrictives difereixin.

4.Motiu pel qual es sol·licita l’aixecament i/o modificació de les mesures restrictives
o la disposició total o parcial de fons bloquejats per satisfer necessitats bàsiques de
supervivència2

2
En el cas de la disposició total o parcial de fons bloquejats per motius de supervivència, aquestes necessitats hauran
d’estar d’acord amb l’establert per l’article 54 de la Llei 14/2017. Així mateix, caldrà especificar la quantitat a pagar,
la forma i periodicitat del pagament i les dades que identifiquin la persona a qui s’ha de satisfer el pagament.

5. Altra informació que pugui ser rellevant o d’interès 3

3

Descrigui en aquest apartat tota aquella informació addicional que consideri que pugui ser rellevant o d’interès per
justificar la sol·licitud d’aixecament i/o modificació de les mesures restrictives o la disposició total o parcial de fons
bloquejats per satisfer necessitats bàsiques de supervivència, com ara la seva ocupació i/o activitat professional o
informació sobre el seu patrimoni i/o actius en possessió.

6. Documents que puguin justificar la sol·licitud4

7. Data, signatura i segell
______________________, _______d_______________ del_______________________
Signatura

Segell

4
Llisti en aquest apartats els documents als quals es faci referència o dels quals se n’adjunti còpia a aquest formulari,
indicant, quan escaigui, els motius pels quals considera que justifiquen la presentació de la sol·licitud d’aixecament i/o
modificació de les mesures restrictives.

