
 

PRESENTACIÓ CANDIDATURA DE LES EMPRESES DE MAJOR APORTACIÓ 
VOLUNTÀRIA 

 
Dades de la persona candidata 

 PERSONA FÍSICA 

Cognoms i nom: 

DNI o passaport:   

Domicili, localitat i codi postal:  

Número telèfon mòbil:   

Adreça electrònica: 

   Vull comunicar-me per mitjans electrònics1: 

En cas afirmatiu indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon 
mòbil per, addicionalment, rebre un avís SMS: 
Adreça electrònica:     Telèfon mòbil:   
En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció. 
 

 PERSONA JURÍDICA 

Denominació social: 
       
NIF: 
 
Domicili, localitat i codi postal: 
 
Cognoms i nom de la persona física que signa en representació: 
 
DNI o passaport de la persona física que signa en representació: 
 
Càrrec o poder en virtut del qual té facultats de representació davant de tercers: 
 
Número telèfon mòbil de la persona física que signa en representació: 
 
Adreça electrònica de la persona física que signa en representació: 
 
 
   Vull comunicar-me per mitjans electrònics1: 

En cas afirmatiu indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon 
mòbil per a, addicionalment, rebre un avís SMS: 
Adreça electrònica:     Telèfon mòbil: 
En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran en qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció.   
 

 

 

                                                           
1Les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius restaran a disposició a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, a 
l’espai La Meva Carpeta > Notificacions electròniques (http://web.gencat.cat/ca/tramits), o al Canal Empresa, a l’espai Tràmits i Formularis > 
Notificacions electròniques (http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/).  
Hi podeu accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica que estableix la Seu Electrònica. Consulteu la llista de certificats 
admesos a https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html. 



 

Declara sota la seva responsabilitat 

1. Que, d’acord amb la normativa vigent en matèria de règim electoral de les cambres oficials 
de comerç, indústria, serveis i navegació, manifesta la seva voluntat de ser membre del Ple 
en el grup d’empreses de major aportació voluntària. 

2. Que, d’acord amb el que estableix l’article 18.1 del Decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre 
el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de 
Catalunya (DOGC núm. 7677, de 2.8.2018), presenta candidatura al càrrec de membre del 
Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis de Terrassa com a vocal de major 
aportació voluntària.  

3. Que figura inscrit com elector o electora al cens electoral de la corporació.  
4. Que la persona candidata compleix amb el requisit de no incórrer en causa legal que 

impedeixi la condició d’elector/a, i que no es troba inhabilitat/ada d’acord amb la normativa 
vigent. 

5. D’acord amb l’article 43 del Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Servei de Terrassa, el seu compromís de mantenir una aportació voluntària 
indicada en l’Annex A. 
 
En cas de ser persona jurídica, la representació de la persona candidata que signa aquest 
document ha de tenir facultats per adquirir aquest compromís econòmic. 

ADJUNTA:       

a) En cas de ser persona física, fotocòpia del DNI/passaport vigent del candidat/a.  
 

b) En cas de ser persona jurídica, cal adjuntar, el DNI o el passaport vigent de la persona física 
que signa en representació i, almenys, un dels documents següents acreditatius de la 
representació legal o poder en virtut del qual té facultats de representació: 

   1. Còpia notarial autoritzada (o autèntica) de l’escriptura pública del nomenament com 
a representant. 

   2. Certificat del Registre mercantil assegurant que té facultats per a aquest acte. 
   3. Còpia notarial autoritzada (o autèntica) de l’escriptura de poder especial assegurant 

que té facultats per a aquest acte. 
 
No s’admetrà la fotocòpia de cap d’aquests documents. 

   4. Fotocòpia dels documents esmentats (1    , 2    , 3     ) concordada per fedatari 
públic o pel secretari/ària de Cambra. 

 
c) Certificat del secretari/ària general de la Cambra assegurant que la persona candidata forma 

part del cens d’aquesta Cambra. 
 

d) Acreditació de l’antiguitat de dos (2) anys d’exercici de l’activitat empresarial, mitjançant un 
dels documents següents: 
 
 Si es tracta d’un candidat/a subjecte i no exempt/a de l’IAE: 

   Rebuts de l’IAE. 
   Certificació de l’Administració tributària. 
   Certificació de la Secretaria de la cambra. 

 
 Si es tracta d’un candidat/a subjecte i exempt/a de l’IAE: 

   Certificació de l’ajuntament del domicili social o de l’activitat. 
   Certificació de l’Administració tributària. 
   Certificació de la Secretaria de la cambra. 

 
e) Document emès per l’Agència Tributària on s’acrediti que la persona candidata es troba al 

corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions tributàries. 
 



 

f) Document emès per la Tresoreria de la Seguretat Social on s’acrediti que la persona 
candidata es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions amb 
la Seguretat Social. 
 

g) Autenticació de la signatura del document de presentació de candidatura mitjançant 
diligència d’un dels documents següents: 

   Certificat de la secretària de la cambra. 
   Certificació notarial. 
   Reconeixement bancari. 
 
 
 
 

 
Signatura de la persona candidata o, en cas de persona jurídica, de la seva representació  
 

 

_____________________, ___ de ________________ de 2019 

 

 

 

 

SRA. SECRETÀRIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS DE 
TERRASSA 

 

 

 

 

 

 

 

Protecció de dades: 

Les dades de caràcter personal facilitades seran tractades per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa com 
a responsable del tractament i seran incorporades a l’activitat de tractament relativa a la gestió de les eleccions amb la finalitat 
de poder participar en les eleccions camerals. Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, oposició, limitació 
del tractament i portabilitat reconeguts en la normativa vigent, mitjançant escrit, juntament amb la seva acreditació d’identitat 
dirigint-se a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa a la següent adreça: C/ Blasco de Garay, núm. 29-49, 
08224 de Terrassa o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@cambraterrassa.org establint en 
l'Assumpte el dret exercitat. Pot consultar la nostra política de privacitat a la nostra pàgina web www.cambraterrassa.org 

 

 

mailto:protecciodades@cambraterrassa.org
mailto:protecciodades@cambraterrassa.org
http://www.cambraterrassa.org/
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ANNEX – A 
 

Identificació del candidat: 

 

NOM: 

COGNOMS: 

DNI: 

ADREÇA: 

CODI POSTAL: 

POBLACIÓ: 

 

Ha presentat la seva candidatura per formar part de les empreses de major aportació voluntària, 
aportant tota la documentació requerida al respecte. 

De conformitat amb els compromisos establerts en la presentació de la candidatura: 

1. D’acord amb l’article 43 del Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Serveis de Terrassa, el seu compromís de mantenir una aportació voluntària 
anual per a tot el mandat per un import de:  
 

_____________ euros, IVA no inclòs. 
 

 

 

 
Signatura 

 

 

IMPORTANT:  El full “ANNEX A” cal introduir-lo en un sobre tancat, correctament emplenat i indicant 
la quantitat que el/la candidat/a es compromet a aportar anualment i per tot el mandat. El sobre 
tancat que contingui l’ANNEX A s’ha d’adjuntar als fulls de presentació de candidatura i s’haurà de 
signar exteriorment davant la Secretària General de la Cambra, qui n’acreditarà la signatura. El sobre 
tancat, juntament amb el full de presentació de candidatura i tota la documentació aportada, es 
lliurarà a la Junta Territorial n. 2 que serà l’encarregada d’obrir els sobres, comprovant-ne els imports 
i, en conseqüència, proclamar els/les candidats/es segons les aportacions manifestades. Les 10 
empreses que hagin manifestat el compromís de les 10 majors aportacions voluntàries seran les que 
optaran a les 10 places a membres del Ple en aquesta categoria. 


