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 SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE SUCURSAL 

 
Denominació Social             

CIF      

Domicili Social (segons escriptura)          

Telèfon       Fax       

E-mail       

Domicili Sucursal             

Telèfon       Fax       

E-mail       

Objecte Social             

Data d’inscripció al Registre Mercantil          

Data i núm. de protocol de l’escriptura de constitució o adaptació      

Notari autoritzant             

Duració de la sucursal        

 
 
 Socis* 
 
1- Nom i cognoms             

Núm. col·legiació i Col·legi Professional          

Participació en el capital social     

Drets de vot  SI   NO  

2- Nom i cognoms             

Núm. col·legiació i Col·legi Professional          

Participació en el capital social     

Drets de vot  SI   NO  

3- Nom i cognoms             

Núm. col·legiació i Col·legi Professional          

Participació en el capital social     

Drets de vot  SI   NO  

 

 

* Si el nombre de socis és superior a tres, es continuarà la relació en un full a part. 

 

Model 3 
INSCRIPCIÓ DE SUCURSALS 

AL REGISTRE DE SOCIETATS 
PROFESSIONALS  

SOCIETATS PROFESSIONALS 

Núm. de Registre:    
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 Membres Òrgan d’Administració* 
 
1- Nom i cognoms             

Soci      SI   NO  

Professional   SI   NO 

Participació en el capital social     

Drets de vot  SI   NO  

2- Nom i cognoms             

Soci      SI   NO  

Professional   SI   NO 

Participació en el capital social     

Drets de vot  SI   NO  

3- Nom i cognoms             

Soci      SI   NO  

Professional   SI   NO 

Participació en el capital social     

Drets de vot  SI   NO  

 
* Si el nombre de membres de l’òrgan d’administració és superior a tres, es continuarà la relació en un full    
a part. 

 
 Pòlissa de Responsabilitat Civil de la Sucursal 
 

Companyia              

Número de pòlissa     Capital assegurat       

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

Responsable Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) 

CIF: Q-0863003-J 
Contacte DPD: dpd@icab.cat 

 

Finalitat Gestió d’inscripcions de societats professionals al Registre  de societats 
professionals de l’ICAB. 

Legitimació Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals i Estatuts de l’Advocacia de 
Barcelona. 

Destinataris ICAB només comunicarà les seves dades amb el seu consentiment inequívoc o en 
compliment de obligacions estatutàries i obligacions legals. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la 
informació addicional de la política de protecció de dades  
 

Informació 
adicional 
 

Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consular més abaix. 

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat:  Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) 
 CIF: Q-0863003-J 
Adreça postal:  Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona 
Telèfon: 93 496 18 80 
Contacte del Delegat de Protecció de Dades:  dpd@icab.cat 

mailto:dpd@icab.cat
mailto:dpd@icab.cat
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Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

En ICAB tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat de gestionar i tramitar les inscripcions de societats 
professionals al Registre de societats professionals de l’ICAB i que aquest pugui exercir sobre aquelles les 
competències que li atorga l'ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats. 
 
Per quant temps conservarem les seves dades?  

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que siguin necessàries per complir amb obligacions 
legals i estatutàries com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament 
realitzat. 
 
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La base legal per al tractament de les seves dades pel tractament amb la finalitat  indicada és Llei 2/2007, de 15 de 
març, de societats professionals i Estatuts de l’Advocacia de Barcelona. 
 
Les categories de dades que es tracten són: 

Dades de carácter identificatiu, número de col.legiat, dades de contacte, dades professionals, infraccions i sancios 
administratives, dades econòmiques i fianceres i d’assegurances. 
 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si ICAB estem tractant dades personals que li 
concerneixin, o no. 

 Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la 
rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades 
ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. 

 En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves 
dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 

 En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran 
oposar-se al tractament de les seves dades.  L’ICAB deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims 
imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

 Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre 
responsable en els sipòsits de tractaments que permet el RGPD. 

 Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment 
d'obligacions legals. 

 
Les dades que ha facilitat es tractaran per l’ICAB d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en 
aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu 
tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment a 
la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una 

reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 
214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, i telèfon 935527800.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura del/la representant 
legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
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