
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOU SISTEMA DE LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES MERCANTILS 
 
S'ha de remarcar la Instrucció de 12 de Febrer de 2015, de la Dirección General del Registre i del Notariat, sobre 
legalització de llibres d'empresaris, en aplicació de l'article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de Setembre, de recolzament als 
emprenedors i la seva internacionalització. 
Per la seva rellevància creiem del tot important reproduir els nous criteris que es determinen en aquesta Instrucció 
sobre la tramitació en la legalització dels llibres dels empresaris: 
 
Primer. 
 
El sistema de legalització de llibres dels empresaris en format electrònic i presentats per via telemàtica en el Registre 
Mercantil competent, establert en l'article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i 
la seva internacionalització, serà d'aplicació als llibres obligatoris de totes classes respecte de exercicis oberts a partir 
del dia 29 de setembre de 2013, data d'entrada en vigor de la Llei. 
 
Segon. 
 
Conforme al citat article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, tots els llibres que obligatòriament han de portar els 
empresaris hauran d'emplenar en suport electrònic. 
 
Tercer. 
 
La presentació d'aquests llibres per a la seva legalització en el Registre Mercantil competent per raó del domicili, haurà 
de ser per via telemàtica, després del seu emplenament, dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici 
social. 
 
Quart. 
 
No podran legalitzar-se per als exercicis iniciats a partir del 29 de setembre de 2013, llibres enquadernats en blanc per a 
la seva posterior utilització o llibres no enquadernats, també en blanc, i formats per fulles mòbils. 
 
Cinquè. 
 
Respecte dels exercicis iniciats a partir del 29 de setembre de 2013 tampoc serà possible la legalització de llibres en 
suport paper o en suport electrònic de qualsevol tipus no presentats per via telemàtica. 
 
Sisè. 
 
Els llibres enquadernats en blanc i ja legalitzats només podran ser utilitzats per a comptabilitats, contractes i actes 
d'exercicis oberts abans del 29 de setembre de 2013. Una vegada finalitzat aquest últim exercici social, es procedirà al 
tancament dels mateixos mitjançant diligència que s'acreditarà, en el primer enviament telemàtic d'aquests llibres, amb 
la incorporació d'un arxiu que inclogui la certificació del òrgan d'administració que faci constar aquesta circumstància, 
tot això als efectes de l'article 334.2 del Reglament del Registre Mercantil i l'article 18.3 de la Llei 14/2013, de 27 de 
setembre. Si en aquests llibres s'han transcrit amb posterioritat al tancament de l'exercici social citat, assentaments 
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comptables, contractes o actes d'un exercici posterior, es procedirà igualment al tancament del llibre en qüestió, 
traslladant aquests assentaments, contractes o actes, al llibre corresponent que haurà d'enviar-se telemàticament. 
 
Setè. 
 
Totes les actes de reunions dels òrgans col·legiats de les societats mercantils, incloent les decisions adoptades pel soci 
únic, respecte dels exercicis socials iniciats a partir del 29 de setembre de 2013, hauran de reflectir-se en suport 
electrònic i ser presentats de forma telemàtica per a la seva legalització dins dels quatre mesos següents al tancament 
de l'exercici social. 
 
Vuitè. 
 
En cada exercici s'hauran de legalitzar les actes de l'exercici precedent. Aquest llibre podrà ser únic per a les actes de 
tots els òrgans col·legiats de la societat, o també un llibre per a cadascun dels òrgans col·legiats. Serà necessari que en 
cadascun d'aquests llibres consti la data d'obertura i tancament de l'exercici. 
 
Novè. 
 
En qualsevol moment de l'exercici social es podran legalitzar llibres de detalls d'actes amb actes de l'exercici corrent a 
efectes probatoris o de qualsevol altra natura, i sense perjudici de que en el llibre d'actes de tot l'exercici s'incloguin de 
forma obligatòria aquestes actes. 
 
Desè. 
 
Els llibres registres de socis o d'accions nominatives, ja legalitzats en blanc, podran ser objecte d'utilització per als 
negocis jurídics sobre participacions o accions celebrades amb anterioritat al 29 de setembre de 2013. 
 
A partir d'aquesta data es procedirà de forma similar a l'anteriorment establerta per al llibre d'actes incloent la 
diligència de tancament que ha d'incorporar-se als llibres en blanc ja legalitzats, als efectes de l'article 334.2 del 
Reglament del Registre Mercantil i 28.3 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre. En tot cas, una vegada inscrita la societat 
en el Registre Mercantil, s'haurà de legalitzar un llibre, que serà el primer d'ordre, en el que consti la titularitat inicial 
dels fundadors. Una vegada legalitzat aquest llibre inicial només serà obligatòria la legalització d'un nou llibre en els 
quatre mesos següents a la finalització de l'exercici en el que s'hagi produït qualsevol alteració en la titularitat inicial o 
successiva de les participacions o accions o s'haguessin constituït gravàmens sobre les mateixes. 
 
En aquests llibres haurà de constar la identitat completa dels titulars i la nacionalitat, en el seu cas, incloent igualment 
els seus domicilis. L'omissió de la constància de la nacionalitat o del domicili no impedirà la legalització del llibre de que 
es tracti, però en la nota de legalització es deixarà constància d'aquesta omissió. Les mateixes regles seran d'aplicació 
als llibres de contractes del soci únic amb la societat. 
 
Onzè. 
 
Podran ser objecte de legalització els llibres d'actes d'un exercici determinat sense que ho estigui l'immediatament 
anterior o anteriors. 
 
Dotzè. 
 
De la mateixa forma podran legalitzar-se llibres registres d'accions nominatives o llibres registre de socis, encara que 
resulti del llibre presentat a legalització que no ha estat legalitzat el llibre inicial. 
 
Tretzè. 
 
A efectes de rectificació de llibres de qualsevol classe ja legalitzats, s'haurà d'incloure en el fitxer corresponent de 
l'enviament de rectificació, un arxiu en el que consti certificació de l'òrgan d'administració per que s'adoni de l'error 
comés, en unió de l'arxiu rectificat en el que constaran les dades correctes. 
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Catorzè. 
 
En cas de pèrdua, substracció, destrucció física o informàtica, o robatori dels llibres de socis o accions nominatives, es 
podrà legalitzar un llibre amb el contingut dels llibres inutilitzats per qualsevol causa, sempre que s'acrediti per 
denúncia policial o per acta notarial els fets anteriorment assenyalats. A aquests efectes s'inclourà l'acta o la denúncia 
en fitxer annex a la petició de la legalització de els llibres. 
 
Quinzè. 
 
Les societats, sigui quina sigui la data de la seva constitució, que no haguessin legalitzat el seu llibre d'actes, de socis, 
d'accions nominatives o de contractes de soci únic amb la societat, en el moment posterior a la constitució de la 
societat, bé amb arreglo a la legislació anterior o a la que ara es desenvolupa, i així resulti dels arxius del registre, 
podran incloure en els primers llibres d'aquestes classes presentats telemàticament, totes les actes i vicissituds de la 
societat des de la data de la seva constitució fins a la data de tancament. El valor probatori d'aquests llibres serà 
apreciat, en el seu cas, pels Tribunals. A aquests efectes es podrà incloure, l'acta de la junta general de la societat en la 
qual es ratifiquen les actes no transcrites en el seu dia i la legalització del qual ara es sol·licita. 
 
Setzè. 
 
El suport electrònic al que al·ludeix l'article 18 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, haurà de complir els requisits 
tècnics que respecte al format i contingut dels diferents fitxers s'especifiquen en l'annex I. A aquests efectes s'assenyala 
la plataforma de tramitació telemàtica del Col·legi de Registradors, en la web registradores.org, com a mitjà 
d'enviament telemàtic. 
 
Dissetè. 
 
La informació presentada relativa a cada llibre tindrà un sistema de protecció amb l'objecte de garantir la no 
manipulació des de la creació del suport per l'entitat o subjecte presentant i fins que aquest s'incorpori al Llibre-fitxer de 
legalitzacions en el Registre Mercantil corresponent. La protecció es realitzarà mitjançant la utilització de l'empremta 
digital corresponent a cada llibre per mitjà de l'algoritme estàndard SHA256 (RFC 6234). 
 
Divuitè. 
 
Les signatures d'aquells que autoritzen la sol·licitud i la relació de signatures digitals generades pels llibres que la seva 
legalització es sol·licita, hauran de reunir els requisits establerts en la legislació vigent en matèria de signatura 
electrònica reconeguda i amb la preceptiva intervenció d'entitat prestadora de serveis de certificació. 
 
Dinovè. 
 
El Registrador qualificarà no només el contingut de la sol·licitud segons el que resulti dels fitxers presentats i els 
assentaments del seu Registre, sinó també que l'algoritme SHA256 generat pels corresponents fitxers coincideixen amb 
el que consta en la relació de llibres presentada. 
 
Vintè. 
 
El contingut dels fitxers legalitzats i de la resta de documents presentats s'ajustarà a l'establert en aquesta Instrucció. En 
cas contrari, el Registrador suspendrà la legalització dels llibres en la forma prevista en el Reglament del Registre 
Mercantil. 
 
Vint-i-unè. 
 
Si no intervinguessin defectes, el Registrador estendrà una certificació en la que, sota la seva signatura, identificarà a 
l'empresari, incloent, en el seu cas, els dades registrals i expressarà els llibres legalitzats, amb identificació de la seva 
classe i número, la signatura digital generada per cadascun d'ells i els dades de la presentació i de l'assentament 
practicat en el Llibre-fitxer de legalitzacions. En seu cas, haurà de constar que la legalització s'ha sol·licitat fora del 
termini legal conforme al que estableix l'article 333 del Reglament del Registre Mercantil. El Registrador haurà de fer 
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menció expressa en la certificació que l'empresari haurà de conservar una copia informàtica d'idèntic contingut i format 
dels fitxers corresponent als llibres presentats a legalitzar a efectes probatoris. 
 
Vint-i-dosè. 
 
Als efectes de l'establert en l'article 327 de la Llei de Enjudiciament Civil en matèria de prova, el Registrador Mercantil, 
una vegada li sigui presentat el corresponent suport informàtic amb els fitxers de contingut i format idèntic al dels 
llibres presentats a legalitzar, imprimirà una còpia en paper d'ells i certificarà, a sol·licitud de la part interessada o per 
mandat de l'autoritat judicial competent, que els fitxers continguts en el suport es corresponen amb els llibres 
legalitzats per generar la mateixa signatura digital, i tot això per referència als assentaments practicats en el Llibre-fitxer 
de legalitzacions. 
 
Vint-i-tresè. 
 
Quan per problemes tècnics no sigui possible la presentació dels fitxers a legalitzar per via telemàtica, excepcionalment 
es permetrà la presentació en el Registre mitjançant dispositius d'emmagatzematge de dades complint amb els 
següents requisits. 
 
a) Ha d'existir una impossibilitat manifesta que impedeixi la presentació per via telemàtica mitjançant la plataforma de 
tramitació telemàtica del Col·legi de Registradors. 
b) Hauran d'utilitzar-se suports de emmagatzematge de dades entre els més habituals en el mercat. 
c) Els fitxers dels llibres presentats per a la seva legalització hauran de complir els requisits tècnics que, respecte al 
format i contingut dels diferents fitxers, s'especifiquen en el annex I. 
d) S'haurà de presentar la instància de sol·licitud de legalització de llibres presentats en suport magnètic de l'article 330 
del Reglament del Registre Mercantil que s'ajustarà al model especificat en l'annex II. A la instància de legalització 
s'acompanyarà una relació de llibres la legalització dels quals es sol·licita amb indicació de la signatura digital generada 
per cadascun d'ells per aplicació de l'algoritme d'empremta digital SHA256 (RFC 6234). La relació s'ajustarà al modelo 
establert en l'annex III. 
 
Vint-i-quatrè. 
 
Sense perjudici de l'anterior, i en relació als exercicis iniciats amb posterioritat al 29 de setembre de 2013 i tancats fins 
el dia 31 de desembre de 2014, Quan per justa causa no sigui possible la presentació en format electrònic dels llibres 
obligatoris o d'algun d'ells, el registrador permetrà la presentació en format paper, en el termini establert legalment, de 
llibres formats per fulles enquadernades i complimentades en els termes de l'article 333 del Reglament del Registre 
Mercantil. 
 
Vint-i-cinquè. 
 
Els llibres no obligatoris que els empresaris desitgin legalitzar en cada exercici, hauran d'ésser de conformitat amb les 
regles establertes anteriorment 
 
Vint-i-sisè. 
 
Les anteriors regles seran també d'aplicació per a la legalització de llibres d'unions temporals d'empreses, comunitats de 
béns, associacions de qualsevol classe, fundacions o altres persones físiques i jurídiques obligades a portar una 
comptabilitat ajustada a les prescripcions del Codi de Comercio. 
 
Vint-i-setè. 
 
Qualsevol que sigui l'entitat respecte de la que es porti a terme la legalització dels llibres presentats, el registrador serà 
responsable del degut compliment de les obligacions derivades de la vigent legislació sobre protecció de dades. 
 
És important veure l'estructura i format dels continguts respecte dels fitxers que han de conformar els llibres a 
legalitzar. 
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ESTRUCTURA I FORMAT DELS CONTINGUTS 
 
En el suport electrònic de que es tracti, hauran de constar obligatòriament els fitxers que a continuació es detallen. 
 
 A) Llibres legalitzats: 
 
Llibres legalitzats que es correspondran amb la següent taula: 
 

Nom del llibre 

Diari 

Inventari i Comptes Anuals 

Balanços de comprovació (sumes i saldos) 

Inventari 

Balanços 

Memòria 

Major 

Llibre de Pèrdues i Guanys 

IVA 

Factures Emeses 

Factures Rebudes 

Detall del Diari 

Registre d'Accions Nominatives 

Registre de Socis 

Llibre d'Actes 

Llibre de Detall d'Actes 

Llibre d'Actes del Consell 

Llibre de Detall d'Actes del Consell 

Llibre-Registre de Contractes del Soci Únic amb la Societat Unipersonal 

Altres 
 
 B) Arxiu NOMS.TXT: 
 
Fitxer ASCII que conté els noms dels fitxers corresponents a cadascun dels llibres la legalització dels quals es pretengui. 
Els noms d'aquests fitxers i les seves extensions hauran d'ajustar-se als requisits que es detallen a continuació. Cada línia 
de text, separada amb Intro, indicarà el nom de cadascun dels llibres legalitzats. 
 
Només es permetrà la presentació d'un màxim de nou llibres correlatius per cada tipus (per exemple, del llibre de DIARI 
podrà presentar fins nou llibres). El nom d'aquests fitxers haurà de ser el corresponent al tipus de llibre, DIARI en aquest 
cas, concatenat amb _NNN (NNN el n.º corresponent a cadascun dels llibres presentats d'aquests tipus). En cas de 
presentar-se tipus de llibres que no corresponguin a cap nom de la taula anterior, els seus fitxers corresponents es 
nombraran tots com ALTRES_ al que se li concatenarà un número correlatiu X (del 1 al 9) que els distingeixi. 
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Els noms dels fitxers s'ajustaran a la següent taula: 
 

Nom del llibre Nom del fitxer en l'arxiu NOM.TXT 

Diari DIARI_NNN.<extensió> 

Inventari i comptes anuals INV_CUEN_NNN.<extensió> 

Balanços de comprovació (sumes i saldos) BAL_SUMS_NNN.<extensió> 

Inventari INVENTAR_NNN.<extensió> 

Balanços BALANÇOS_NNN.<extensió> 

Memòria MEMÒRIA_NNN.<extensió> 

Major MAYOR_NNN.<extensió> 

Llibre de Pèrdues i Guanys PER_GAN_NNN.<extensió> 

IVA IVA_NNN.<extensió> 

Factures Emeses FAC_EMIT_NNN.<extensió> 

Factures Rebudes FAC_RECI_NNN.<extensió> 

Detall del Diari DET_DIA_NNN.<extensió> 

Registre d'Accions Nominatives ACCIONS_NNN.<extensió> 

Registre de Socis SOCIS_NNN.<extensió> 

Llibre d'Actes ACTESCON_NNN.<extensió> 

Llibre de Detall d'Actes ACTESDET_NNN.<extensió> 

Llibre d'Actes del Consell ACTELCON_NNN.<extensió> 

Llibre de Detall d'Actes del Consell ACTECODE_NNN.<extensió> 

Llibre-registre de Contractes del Soci Únic amb la Societat Unipersonal SOCUNIC_NNN.<extensió> 

Altres ALTRES_NNN.<extensión> 
 
 
 
Les extensions dels fitxers s'ajustaran a la següent taula: 
 

Format Extensions vàlides 

Excel XLS o XLSX 

QuatroPro WQ1 

Lotus WK1 

Word DOC o DOCX 

Rich Text Format RTF 

Acrobat Reader PDF 

Open Office ODS i ODT 
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 C) Arxiu DADES.TXT: 
 
Fitxer de dades (cada dada ocupant un registre d'aquest fitxer) corresponents a la sol·licitud i a la certificació, ajustant-
se a l'estructura següent: 
 

Codi de campo Format Longitud Contingut del camp 

101 Alfanumèric 8 Data de la sol·licitud (ddmmaaaa) 

102 Alfanumèric 100 Nom o Denominació Social de l'empresari 

103 Alfanumèric 32 Primer cognom 

104 Alfanumèric 32 Segon cognom 

105 Alfanumèric 9 NIF 

106 Alfanumèric 32 Domicili 

107 Alfanumèric 32 Ciutat 

108 Numèric 5 Codi Postal 

109 Numèric 2 Codi de la Província 

110 Alfanumèric 10 Fax 

111 Alfanumèric 10 Telèfon 

112 Numèric 5 Codi de Registre 

201 Alfanumèric 6 Tomo (Dades Registrals) 

202 Alfanumèric 6 Llibre (Dades Registrals) 

203 Alfanumèric 6 Secció (Dades Registrals) 

204 Alfanumèric 6 Foli (Dades Registrals) 

205 Alfanumèric 32 Tipus de Registre Públic 

206 Alfanumèric 6 Fulla (Dades Registrals) 

207 Alfanumèric 32 Altres (Dades Registrals) 

301 Alfanumèric 100 Nom o Denominació Social del presentador 

302 Alfanumèric 32 Primer cognom presentador 

303 Alfanumèric 32 Segon cognom presentador 

304 Alfanumèric 9 DNI presentador 

305 Alfanumèric 32 Domicili presentador 

306 Alfanumèric 32 Ciutat presentador 

307 Alfanumèric 5 Codi postal presentador 

308 Alfanumèric 32 Província del presentador 

309 Alfanumèric 10 Fax presentador 

310 Alfanumèric 10 Telèfon presentador 

311 Alfanumèric 60 Correu electrònic presentador 

401 Alfanumèric 2 Sol·licita retenció (SI/NO) 

501 Numèric 3 Número total de llibres presentats 
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I per a cadascun dels llibres, en conjunt de sis registres: 
 

Codi de camp Format Longitud Contingut del campo 

xxx01 Alfanumèric 100 Descripció del llibre 

xxx02 Numèric 3 Número del llibre 

xxx03 Alfanumèric 8 Data d'obertura del llibre (ddmmaaaa) 

xxx04 Alfanumèric 8 Data de tancament del llibre (ddmmaaaa) 

xxx05 Alfanumèric 8 Data últim tancament (ddmmaaaa) 

xxx06 Alfanumèric 64 Empremta digital del llibre 
 
On xxx canviarà per a cada llibre, i per tant per a cada grup d'aquests quatre registres, anant des del 001 per al primer 
grup (el primer llibre), fins al 180 en cas de presentar-se el màxim número possible de llibres (9) per a cadascun dels 20 
tipus possibles d'aquests llibres. El valor xxx ha de coincidir amb l'ordre de línies del fitxer NOMS.TXT 
 
 
 D) Rutina càlcul empremta digital: 
 
Per a generar l'empremta digital corresponent a cada llibre, s'aplicarà al fitxer d'aquest llibre l'algoritme estàndard 
SHA256 (RFC 6234) el qual produirà un hash de 256 bits (32 bytes), aquest conjunt de bits a la seva vegada es codificarà 
per a la seva conversió en text segons l'estàndard base64 (RFC 4648). 
 
Format ZIP: 
Tots els fitxers que componen la legalització es trobaran comprimits en un arxiu amb extensió.ZIP. La tecnologia de 
compressió per aconseguir el fitxer.ZIP serà la de la versió 2.0 o anteriors. Tots els fitxers inclosos en el.ZIP penjaran 
directament de l'arrel (sense estructurar-los en directoris). L'algoritme de compressió serà el Deflate estàndard (no el 
Deflate 64) i no s'utilitzaran xifrats ni signatures. 
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ANNEX II 

 
Model d'instància de sol·licitud 

 
SOL·LICITUD PER A LA LEGALITZACIÓ DE LLIBRES EN EL REGISTRE MERCANTIL DE:  
____________________________________________________________________________ 
 
  
IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESARI QUE FA LA SOL·LICITUD  
 
Nom i Cognoms: ______________________________________________________--___  
 
N.I.F.: ___________ Domicili: ________________________________________________  
 
Ciutat: ______________________ Codi Postal: _______ Sol·licita Retenció __ (Si-No)  
 
Data de sol·licitud: __ __ ____ (dd mm aaaa) Número de Llibres Presentats: ___________  
 
 
IDENTIFICACIÓ DEL PRESENTADOR QUE FA LA SOL·LICITUD  
 
Nom i Cognoms: ___________________________________         Signatura del Presentador  
 
D.N.I: __________ Domicili: ____________________________     
 
Ciutat: _____________________ Codi Postal: ____________  
 
Província: _______________________ Fax: ________________  
 
Telèfon: _________ Correu Electrònic: __________________ 
 
 
Codificació per al pagament en entitats bancàries   Espai per a el codi de barres 
IBAN IMPORT 

  
 
Codificació per al Registre  Espai per a el codi de barres 

  NIF DATA TIPUS IMPORT 
    

 
Número d'entrada en el Registre: ________________ 
 
Data d'entrada en el Registre: _________________  
 
Import equivalent en euros: ___________________  
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NOTES AL MODEL D'INSTÀNCIA:  
 
Referència 1: NIF de l'empresari sense dígit de control.  
 
Referència 2: Data de la sol·licitud en format ddmmaaaa.  
 
Tipus: 20 caràcters amb la codificació dels llibres presentats. Cadascuna de les 20 posicions, d'esquerra a dreta, es 
correspon amb un tipus de llibre segons l'ordre següent de llibres: Diari (1), Inventari i Comptes anuals (2), Balanços de 
comprovació (sumes i saldos) (3), Inventari (4), Balanços (5), Memòria (6), Major (7), Llibre de Pèrdues i Guanys (8), IVA 
(9), Factures Emeses (10), Factures Rebudes (11), Detall del Diari (12), Registre d'Accions Nominatives (13), Registres de 
Socis (14), Llibre d'Actes (15), Llibre detall d'Actes (16), Llibre d'Actes del Consell (17), Llibre de Detall d'Actes del Consell 
(18), Llibre-Registre de Contractes del Soci Únic amb la Societat Unipersonal (19) i Altres (20). En cada posició s'indicarà 
el número de llibres de cada tipus que es presenten. Per exemple: 10003000100020000005 significa que es presenten 
per a la seva legalització: 1 Llibre Diari, 3 Llibres de Balanços, 1 d'IVA, 2 Llibres Registre d'Accions Nominatives i 5 Altres.  
 
IBAN: Compte en la es podrà fer efectiu el pagament, sempre i quan el Registre Mercantil en que es presenti la 
sol·licitud disposi de tal número. En cas contrari haurà d'entendre's que no hi ha possibilitat de realitzar el pagament 
d'aquesta forma i no es generaran els camps corresponents.  
 
Hauran de presentar-se dues còpies d'aquesta instància, una de les quals serà tornada pel Registre Mercantil al 
presentador. 
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ANNEX III 

 
Relació de llibres amb indicació de la seva signatura digital 

 
La signatura digital del fitxer de cada llibre es generarà per aplicació de l'algoritme estàndard SHA256 (RFC 6234). 
Si es presenten per a la seva legalització diversos llibres d'un mateix tipus, el suport contindrà els corresponents 
fitxers diferenciats i la relació inclourà l'empremta digital de cada llibre del mateix tipus. Es generaran tantes 
pàgines como sigui necessari (pàgina 1 de 5, 2/5 etc.).  
 
CERTIFICACIÓ DE LES SIGNATURES DIGITALS GENERADES PELS LLIBRES LA LEGALITZACIÓ DELS QUALS ES SOL·LICITA  
 

Data de sol·licitud: __ __ ____ (dd mm aaaa)  
 
 
IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESARI O ENTITAT QUE FA LA SOL·LICITUD  
 
Nom i Cognoms: ___________________________________     Signatura de l'Interessat 
 
D.N.I: __________ Domicili: ____________________________  
 
Ciutat: _____________________ Codi Postal: ____________  
 
Província: _____________ Fax: ________ Telèfon: __________  
 
Dades Registrals:  
 
Tomo: ______ Foli: _____ Fulla Registral: _________________  
 
Altres: ___________ Tipus de Registre Públic: ___________________  
 
L'interessat certifica que les signatures digitals que figuren a continuació, corresponen als fitxers incorporats en el 
suport que es presenta adjunt a la sol·licitud i a aquesta relació. A efectes de la prova processal, l'empresari haurà de 
guardar còpia protegida dels fitxers corresponents als llibres la legalització dels quals es sol·licita.  
 

RELACIÓ DETALLADA DE ELS LLIBRES LA LEGALITZACIÓ DELS QUALS ES SOL·LICITA 
 
Número total de Llibres Presentats: _______  
 
LLIBRE DE: _____________ Nº _________ amb data d'obertura __ __  
____ i data de tancament __ __ ____ que genera la signatura digital que 
s'adjunta en codi de barres, sent data de tancament del nº  
immediatament anterior __ __ ____  
 
 
 

 

 

Espacio para el código de barras 
de la firma digital que genera 
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