REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE BARCELONA
Referencia:
REGISTRE DE BÉNS MOBLES DE BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 184 7è 5a 08038 BARCELONA
TEL. 93 508 14 39 / Fax 93 508 14 46
NIF E58902883

12545746

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ
COGNOMS, NOM / RAÓ SOCIAL :
P
R
E
S
E
N
T
A
N
T

NIF :
POBLACIÓ:

PROVÍNCIA :
VIA PÚBLICA :
ESC.:

NUM :
PIS :

PORTA:

C. POSTAL:
:

TELF :

PERSONA O ENTITAT A NOM DE QUI S’HA DE FER LA FACTURA (EN CAS DE NO SER EL/LA SOL·LICITANT)
COGNOMS, NOM / RAÓ SOCIAL :
F
A
C
T
U
R
A
C
I
Ó

NIF :
PROVÍNCIA :

POBLACIÓ :

VIA PÚBLICA :
NUM :

ESC.:

PIS :

PORTA:

C. POSTAL:
:

D'acord amb l'article 99 de la Llei d'IRPF, Llei 35/2006 de 28 de novembre, i article 95 del Reglament de l'IRPF, aprovat per Reial Decret
439/2007, de 30 de març, l'entitat pagadora és l'obligada a practicar la retenció. Aplicar retenció IRPF:

MATRÍCULA:
B
É

BASTIDOR/NUM FABRICACIÓ:

DESCRIPCIÓ ALTRES BÉNS:

DADES DE LA PERSONA DE QUI SE SOL·LICITA INFORMACIÓ (NOMÉS en el cas que no s’indiqui el bé)
COGNOMS, NOM/ DENOMINACIÓ SOCIAL:
NIF:

SOL·LICITA li sigui expedida CERTIFICACIÓ sobre el bé/persona abans indicat sent el motiu de la sol·licitud:
Investigació jurídic econòmica sobre crèdit, solvència o responsabilitat

Investigació per a contractació o interposició d'accions

Investigació jurídica sobre l'objecte, la seva titularitat o limitacions

El sol·licitant és titular d'algun dret sobre el bé

El sol·licitant ha estat advertit que l’expedició de la certificació sol·licitada donarà lloc a la cancel·lació de les càrregues caducades
d’acord amb el que disposa l’article 353 del Reglament Hipotecari.
NOTIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ A EFECTES DE L’ARTICLE 322 LLEI HIPOTECÀRIA
L'interessat autoritza i sol·licita expressament que a l'efecte del que preveu l'article 322 de la Llei Hipotecària, les notificacions que es
realitzin com a conseqüència de la qualificació negativa del document, s'efectuïn per via telemàtica i, en el seu defecte, mitjançant telefax,
assenyalant, a aquests efectes, els següents:
Fax:
Correu electrònic:
En cas de no haver-se pogut practicar la notificació de la qualificació negativa, es notificarà per correu postal al domicili del presentant. Tot
això sense perjudici que la notificació esmentada pugui realitzar-se en el moment de retirar el document a la mateíxa Oficina del Registre de
Béns Mobles de Barcelona (Carrer Gran Via de les Corts Catalanes 184, 7è 5a, 08038 Barcelona)
DATA:
SIGNATURA DEL PRESENTANT:

Per retirar el document serà necessari lliurar aquest
resguard, o autorització signada pel presentador autoritzant
a un tercer a retirar en el seu nom i fotocòpia del DNI de
tots dos.
En el supòsit de no practicar-se el/s acte/s sol·licitat/s,
l'interessat, un cop caducat l’assentament que va motivar el
document, podrà retirar la quantitat dipositada o la que sigui
procedent, mitjançant lliurament del resguard i signatura del
rebut.

RETIRAT I CONFORME AMB LIQUIDACIÓ
DATA:
SIGNATURA:

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 contingudes a la present sol·licitud seran objecte de tractament segons el que estableix la normativa registral en els supòsits previstos legalment i en l’expedició de factures, el
responsable de les quals n’és el Registrador. L’obtenció i tractament de les seves dades és condició necessària per a la prestació del servei sol·licitat per al qual dóna el seu consentiment.
Les dades es conservaran durant el període establert en la normativa registral i, en el cas de la facturació, conforme a la l egislació fiscal i tributària aplicable en cada moment. 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. El titular
registral té dret a ser informat del nom o denominació i adreça de les persones físiques o jurídiques que hagin demanat informació sobre el mateix. En e l 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).

