MISSATGERIA CERTIFICATS D’ORIGEN I
LEGALITZACIONS ONLINE

MODALITAT

Blasco de Garay, 29-49
08224 TERRASSA
Tel. 93 733 98 33
info@cambraterrassa.org
www.cambraterrassa.org

_____

Delegació
Vallespir, 19, 1a Planta
08173 SANT CUGAT DEL
VALLÈS Tel. 93 576 35 74
delegacio@cambraterrassa.org

HORARI LLIURAMENT A L’EMPRESA

PREU

A

Abans de les 10:00 del dia següent

16,75 €

B

Abans de les 14:00 del dia següent

12,75 €

C

Abans de les 19:00 del dia següent

10,75 €

D

Passarà l’empresa a recollir-ho

0,00 €

MARQUEU
L’OPCIÓ QUE US
INTERESSA

Les empreses que seleccionin el retorn dels documents mitjançant la Cambra
(modalitats A, B i C) rebran la documentació legalitzada a l’empresa el dia següent,
segons la modalitat escollida, per tots els documents rebuts a la bústia
certonline@cambraterrassa.org abans de les 16:00 hores. Els documents lliurats
passada aquesta hora seran enviats un dia més tard.

certonline@cambraterrassa.org

NOM EMPRESA :

AUTORITZANT :

DATA :

Signatura

Responsable del tractament de dades: La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa (d’ara endavant, “La Cambra”), c/. Blasco de Garay, nº
29-49, 08224 – Terrassa, telèfon: 93.733.98.33, CIF: Q0873004F, e-mail: protecciodades@cambraterrassa.org. Informació Legal sobre la Cambra: com a
corporació de Dret públic La Cambra es regeix per la Llei 4/2014, d'1 d'abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació i la Llei
14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres. Finalitats: gestió de
sol·licituds d’expedició de Certificats d’Origen i/o legalització de documents; veure més informació en la informació addicional. Legitimació: gestió de sol·licituds
d’expedició de Certificats d’Origen i/o legalització de documents; veure més informació en la informació addicional. Destinataris: no es preveu la cessió de dades
a tercers, excepte obligació legal. Drets: accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar la portabilitat i la limitació o oposar-se al tractament.
Informació addicional: veure pàgina web: www.cambraterrassa.org.
Castellbisbal – Gallifa – Matadepera – Olesa de Montserrat – Rellinars – Rubí – Sant Cugat del Vallés – Sant Llorenç Savall – Terrassa – Ullastrell – Vacarisses - Viladecavalls

