REGISTRE MERCANTIL DE LLEIDA
SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
___________________________________________________________________________
PRESENTANT:

N.I.F. _______________
Cognoms i nom o raó social __________________________________________________________________
Vía pública ___________________________________________________________ número _____________
Codi Postal ________________ Municipi _______________________ Telèfon ______________________

INTERESSAT:
N.I.F. _______________
Cognoms i nom o raó social __________________________________________________________________
Vía pública ___________________________________________________________ número _____________
Codi Postal ________________ Municipi _______________________ Telèfon ______________________

___________________________________________________________________________
DOCUMENT PRESENTAT:
Públic
Privat

❏
❏

Administratiu ❏
Judicial ❏

Notari o Autoritat

Número

Data

_____________________________ ________ ________

A efectes del procediment registral:
1er.- Sol·licita la qualificació i inscripció dels documents que presenti un cop que, donat el cas, siguin
reintegrats al Registre després de complimentar el requisit previ de la liquidació o autoliquidació de l’Impost
corresponent i aporti, donat el cas, els documents complementaris o títols previs pendents d’inscripció (art. 255
y 18 C.Com.)
2on.- Dóna el seu consentiment per què es practiqui la inscripció parcial de conformitat amb allò que disposa
l’article 63 del Reglament del Registre Mercantil..
3er.- De conformitat amb allò que disposa l’article 322 de la Llei Hipotecària, designa com a domicili hàbil a
efectes de notificacions el de _______________________________________________________
acceptant també la notificació efectuada per:
a) Telefax número: _________________________________
b) Correu electrònic: _________________________________
En el suposat cas de què el document sigui qualificat amb defectes, manifesta la seva conformitat a què, si no es
retira o es completa la documentació exigida en el termini de deu dies contats des de la notificació dels
mateixos, li sigui remès al seu càrrec sense despatxar per què esmeni els defectes observats.
En cas de qualificació favorable dóna la conformitat a la pràctica de la inscripció corresponent dins del termini
de vigència de l’assentament de presentació.
4.- OBLIGACIÓ DE RETENIR: Segons estableixen els articles 99 de la LIRPF i 76 i 108 del RIRPF, les
entitats i persones jurídiques, comunitats de béns, entitats en atribució de rendes o persones físiques que
exerceixin una activitat econòmica, i les demés persones assenyalades en els esmentats preceptes, estan
obligades a practicar la retenció corresponent. L'incompliment d'aquesta obligació serà exclusiva responsabilitat
del pagador.
APLICAR RETENCIÓ, EN EL SEU CAS:
Lleida, a

SI

❏

NO

❏

Signatura

