
SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ PER A TRASLLAT DE DOMICILI 

 
 
 
DADES SOL·LICITANT  

NOM I COGNOMS                                                                                                                                     NIF 
DOMICILI                                                                                                                             PROVÍNCIA 
POBLACIÓ                                                                                                                              TELÈFON 
E-mail  

 

EXPOSA 

Que la societat                                                                                                            NIF 

 

ha adoptat l'acord de traslladar el seu domicilio social a la província de 

Aquest acord consta elevat a públic en l'escriptura que s'acompanya a la present. 

 

 

I SOL·LICITA  

□ S'inscriga la totalitat dels acords que  consten en l'escriptura que s'acompanya i s'expedisca certificació 
literal per al seu trasllat conforme a l'article 19 del Reglament del Registre Mercantil. 

□ S'expedisca exclusivament cer6ficació literal per al seu trasllat conforme a l'ar6cle 19 del Reglament 
del Registre Mercantil. 
 

 

    A l'efecte del RGPD 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció dels persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació  d'aquestes dades, queda informat dels següents aspectes: 1. Els dades personals continguts 
en la present sol·licitud seran objecte de tractament, el responsable del qual és el Registrador, sent l'ús i fi del tractament el previst expressament 
en la normativa registral. La informació en ells continguda només serà tractada en els  supòsits previstos legalment i amb la finalitat de facturar, si 
escau, els  serveis sol·licitats. 2. Conforme a l'article 6 de la Instrucció de la DGRN de 17 de febrer de 1998, el titular dels dades queda informat que 
aquests seran cedits a fi de satisfer el dret del titular del dret inscrit en el Registre a ser informat, a la seua instància, del nom o de la denominació i 
domicili dels persones físiques o jurídiques que han recaptat informació respecte de la seua persona o béns. 3. Quan resulte compatible amb la 
legislació específica del Registre, és reconeix als interessats els  drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, podent 
exercitar-els dirigint un escrit a Gran Via Marqués del Turia núm. 57-baix, València-46005. L'usuari també podrà reclamar davant l'AEPD: 
www.agpd.es. Sense perjudici d'això, l'interessat podrà posar-s'en contacte amb el DPO del Registre, dirigint un escrit a l'adreça dpo@corpme.es. 
4. El període de conservació dels dades és determinarà d'acord als criteris establits en la legislació registral, resolucions de la DGRN i instruccions 
col·legials i en el cas de la facturació conforme a la legislació fiscal i tributària aplicable a cada moment. En tot cas, el Registre podrà conservar els 
dades de la sol·licitud per un temps superior als indicats conforme a aquests criteris en aquells supòsits en què seguisca necessari per l'existència 
de responsabilitats derivades de la prestació servei. 5. L'obtenció i tractament dels seues dades, en la forma indicada, és condició necessària per a 
la prestació dels serveis, per a això presta el seu consentiment. 
 

                             En                                  , el            de                                de                                                                                                  

                                                              Signat: Sr. 
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