
SOL·LICITUD DE SERVEI DE PRESENTACIÓ DE LLIBRES AL 
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA 

Castellbisbal  – Gallifa  – Matadepera  – Olesa de Montserrat – Rellinars  – Rubí  – Sant Cugat del Vallés – Sant Llorenç Savall 

– Terrassa  – Ullastrell  – Vacarisses  - Viladecavalls

Blasco de Garay, 29-49 
08224 TERRASSA 
Tel. 93 733 98 33 
info@cambraterrassa.es 
www.cambraterrassa.es 

_____ 

Delegació 
Vallespir, 19, 1a Planta 
08173 SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 
Tel. 93 733 98 33 
delegacio@cambraterrassa.es 

Responsable del tractament de dades: La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa (d’ara endavant, “La Cambra”), c/. Blasco de Garay, nº 29-49, 08224 – 
Terrassa, telèfon: 93.733.98.33, CIF: Q0873004F, e-mail: protecciodades@cambraterrassa.org. Informació Legal sobre la Cambra: com a corporació de Dret públic La Cambra 
es regeix per la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de 
comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. Finalitats: gestió de sol·licituds d’expedició de Certificats d’Origen i/o legalització de 
documents; veure més informació en la informació addicional. Legitimació: gestió de sol·licituds d’expedició de Certificats d’Origen i/o legalització de documents; veure més 
informació en la informació addicional. Destinataris: no es preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, 
sol·licitar la portabilitat i la limitació o oposar-se al tractament. Informació addicional: veure pàgina web: www.cambraterrassa.org.

L’empresa sol·licita a La Cambra de Comerç de Terrassa el servei de presentació de llibres per a la seva 
legalització al Registre Mercantil de Barcelona i per aquest motiu facilita la següent informació, i 
L’AUTORITZA com a PRESENTANT davant del Registre Mercantil de Barcelona: 

   IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESARI O ENTITAT QUE FA LA SOL·LICITUT 

Nom o 
Denominació 
Social: 

N.I.F/C.I.F: 

Domicili: Codi Postal 

Municipi: Província :  Fax: Telèfon: 

Data de la sol·licitud :  /  /  (dd/mm/aaaa) 

Núm.  total de llibres presentat :  (el núm. de llibres ha de coincidir amb el núm. d’arxius adjunts) 

Dades 
Registrals 

Tomo: Foli: Full: Altres: 

IDENTIFICACIÓ DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms persona de contacte: 
Telèfon:   Email: 

SOL·LICITA 

La legalització dels següents llibres de la seva activitat empresarial presentats en algun dels 
formats requerits pel Registre Mercantil: [ Excel, Word, Acrobat Reader,  Rich text Format, Lotus 1-2-3 i 
QuatroPro ] 

Tipus Núm. 
Ordre 

Nom arxiu Format Data 
obertura 

Data 
tancament 

Data darrer 
tancament 

Tipus Format 

Tipus Format 

Tipus Format 

Tipus Format 

Tipus Format 

Tipus Format 

Tipus Format 

Tipus Format 

Tipus Format 

Sol·licitud de retenció de I.R.P.F.    si    no  

I ACCEPTA: 

 Que el número màxim de llibres que es podran presentar per cada tramesa és de 9 llibres.

 Que en el cas que el Registre Mercantil requereixi esmenar o completar alguna informació La Cambra
tramitarà amb la informació que faciliti l’empresa la resposta al mateix, meritant nous honoraris.

 Que els arxius facilitats per l’empresa, un cop presentats al Registre Mercantil, seran retornats o
destruïts per la Cambra en un termini de tres mesos.

Signatura de l’empresa. 
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