REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA
SOL·LICITUD DE CONVOCATÒRIA DE JUNTA o de l’ASSEMBLEA D’OBLIGACIONISTES PEL
REGISTRADOR MERCANTIL (S’ha de presentar per triplicat –els tres originals-)
En/Na......................................................................................................................................................................................
amb D.N.I. ........................................................domiciliat/da a efectes de notificacions a ....................................................
................................................................................................................................................................................................
amb telèfon .........................Fax......................... i adreça de correu electrònic ...................................................................
ACTUA en relació amb l’entitat ......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
domiciliada a la província de Barcelona i la seva constitució consta inscrita en el Registre Mercantil de la mateixa, al
Volum......................, Llibre........................, Foli.................., Full número..........................., inscripció 1a.

EXPOSA
FETS:

PRIMER.- Que es produeix alguna de les següents situacions: (marcar segons procedeixi)


Omissió de convocatòria de Junta general o les Juntes especials previstes en els estatuts dins del termini
legal o estatutàriament establert segons el que es relaciona en l’expositiu fàctic següent.



Omissió del deure de convocatòria de la junta general per sol·licitud de la minoria segons es relaciona en
l’expositiu fàctic següent i amb acreditació de la sol·licitud prèvia de convocatòria.



Convocatòria en casos especials segons el relat fàctic contingut en l’apartat següent.




Mort o cessament d’administrador únic, tots els administradors solidaris, d’algun dels administradors
mancomunats, o la majoria dels membres del consell d’administració sense que existeixin suplents.
Cobertura de vacants en cas de defunció o cessament de liquidadors.



Convocatòria de l’assemblea d’obligacionistes.



Convocatòria de Societat Anònima Europea en el sistema dual.

SEGON.- Que els fets a què es refereix l’apartat anterior són els següents: .............................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(s’hauran de relacionar documents annexes de prova que acompanyen a la sol·licitud)

TERCER.- Que la seva legitimació per sol·licitar la convocatòria de Junta deriva de la seva condició
de............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(s’haurà d’acompanyar d’un principi de prova de la seva legitimació i el document d’on resulti la mateixa, i relacionar entre els
acompanyats en annex)

QUART.- Que les regles aplicables de convocatòria legals o estatutàries són les que es transcriuen a continuació
(amb referència als estatuts inscrits vigents): ................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

FONAMENTS DE DRET AL·LEGATS: (marcar segons procedeixi)


Art. 169.1 LSC en relació amb els articles 164.1 i 167 de la citada Llei.



Art. 169.2 LSC en relació amb l’article 168 LSC.



Art. 171 LSC.



Art. 377 LSC.



Art. 422 LSC.



Art. 492 LSC.



Altres .......................................................................................................................................................

SOL·LICITA (marcar segons procedeixi)
Es procedeixi a la convocatòria de:


Junta

Assemblea d’obligacionistes
en virtut dels Fets i Fonaments de Dret al·legats amb l’ordre del dia que s’adjunta en document ANNEX
degudament subscrit.





Que es nomenin President i/o Secretari de la Junta amb independència del que estableixen els estatuts
socials.

Barcelona, ...............................................
Signatura,

ILTRE. SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica
3/2018 de Protecció de Dades Personals, queda informat:
Les dades personals expressades en les instàncies i documents presentats seran objecte de tractament i incorporades
als Llibres i Arxius del Registre, el responsable dels quals n’és el Registrador. Només seran utilitzades en els supòsits
previstos legalment, així com en l’expedició de publicitat formal conforme a la normativa registral, la qual serveix de
base legitimadora d’aquest tractament. L’obtenció i tractament de les seves dades en la forma indicada, és condició
imprescindible per a la prestació dels serveis. Les dades es conservaran durant el període establert en la normativa
registral. En qualsevol cas, el Registre podrà conservar-les per un temps superior en aquells supòsits on sigui
necessari per l’existència de possibles responsabilitats derivades de la prestació del servei. En el que sigui compatible
amb la normativa registral, els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i
portabilitat dirigint un escrit a l’adreça del Registre o posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del
Registre al correu dpo@corpme.es. També podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.(www.aepd.es).

