FORMULARI DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DE COMERCIANT INDIVIDUAL A EFECTES
DE L’ARTICLE 638 R.D.L. 1/2020

El Sr./La Sra. ...…………………………………………………………………………………..............
amb domicili ....…………………………………………………………………………………………..
telèfon. ……………………………………………. E-mail ………………………………………………
d’estat civil* ………………………………………………. major d’edat (en cas contrari indicar
data de naixement del menor ………………………….. i, si s’escau, la condició
d’emancipat……………) amb DNI ………………………. Si es tracta d’un estranger:
nacionalitat…………………………………………, amb……………………………… (expressar
document de identitat: NIE, passaport, targeta de residència, o qualsevol altre document
legal d’identificació) número …………………………, vigent.

* Si el sol·licitant és persona casada, hauran d’expressar-se les dades següents:
IDENTITAT DEL CÒNJUGE: major d’edat, amb DNI número ……………………… (si
es tracta d’estranger/a, expressar nacionalitat i número de document

legal

d’identificació: ………………………………………………………………………………………
Nom: ...…………………………….………….……. Cognoms: ………………………..........
……………………………………………………………………………………………………….
RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL…………………………………………………............
DADES DEL MATRIMONI
Data de celebració: ..… d’/de ……………. de ………. Lloc de celebració
……………………………………………...

Dades

d’inscripció:

Registre

Civil

de

……………………………………………….... Volum: …………….. Pàgina: …………......

EXPOSA:
1.- Que conforme a allò que disposa l’article 638 del R.D.L. 1/2020 de 5 de maig pel qual
1
s’aprova el text refós de la Llei Concursal ,
 a) exerceix activitat professional;
 b) té la consideració d’autònom a efectes de la Legislació de la Seguretat Social;
 c) ha dut a terme el comerç conforme allò que disposa l’article 4 del Codi de Comerç;
 d) altres (s’adjunta com ANNEX núm. 1 escrit detallant la causa en virtut de la qual
considera que concorren les circumstàncies exigides per la Llei concursal).
2.- L’activitat la porta a terme a l’establiment ubicat a ……………........................... núm. ………..
pis……….........., CP…………… Població……………………..........................................................
3.- Que utilitza com a nom comercial el següent .......……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.- Que té com a rètol de l’establiment ............………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
1

Marcar la casella que correspongui.
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5.- Que té obertes les següents sucursals (indicar localitat, situació i C.P.) …………..
………………………………………………………………………………………………………………
6.Que
l’objecte
de
la
seva
activitat
és
el
següent
.................................................................:……………………………………………………...............
L’activitat s’inscriu en l’epígraf de la CNAE (quatre dígits):………………
7.- Que ha començat l’activitat el dia : ……………………………………
S’ acompanya la declaració d’inici d’activitat a la qual es refereix l’article 89 del Reglament del
Registre Mercantil. (aportar declaració censal d’inici d’ activitat –original, còpia testimoniada o
bé còpia amb codi segur de verificació al portal de l’Agència Tributària-).

S’acompanya
escriptura
de
capitulacions
matrimonials
atorgada
a………..……………………… davant el Notari …………………………………………………., el
dia ……………………………….. degudament inscrita al Registre Civil.
I SOL·LICITA: es practiqui la inscripció d’empresari de qui subscriu de conformitat a allò que
disposa l’article 640.2 de la Llei Concursal i l’article 88 del R.R.M.
Barcelona, ………………………………..

Firma o ratificació davant el Registrador o bé
legitimada notarialment (article 93.1 del RRM).

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).
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