
 

 

 
 

 

 

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 
 

Blasco de Garay, 29-49 
08224 TERRASSA 
Tel. 93 733 98 33 
Fax 93 789 11 65 
info@cambraterrassa.org 
www.cambraterrassa.org 
 
_____ 
 
Delegació 
Vallespir, 19, 1a Planta 
08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Tel. 93 576 35 74 
Fax 93 576 35 71 
delegacio@cambraterrassa.org 

REGISTRE DE PERSONES I SIGNATURES 
AUTORITZADES (e-Tramites) 

 
NIF:       Data:       
Raó social:      

Domicili Social:       
Codi Postal:       Població:       
Telèfon:       Correu electrònic:  
Nom i cognoms de l’autoritzant:       
Càrrec:       DNI:      

 
L’autoritzant (representant legal de l’empresa) pot signar manuscrita o digitalment amb certificat 
digital de representació: 

− Amb signatura digital, aquest document tindrà validesa en format telemàtic. 
− Amb signatura manuscrita, aquest document tindrà validesa en format paper. 

 
 

Documentació necessària 
− Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) de la persona autoritzant i de totes les 

persones autoritzades. 
 
 

Altra documentació, només en cas de signatura manuscrita de l’autoritzant 
− Còpia de l’escriptura de poders o nota simple del registre mercantil amb la vigència del 

càrrec (La Cambra pot gestionar la nota simple al Registre Mercantil a petició del client, 
preu segons tarifes vigents). 
 
 

 
Persones autoritzades per signar documents d’exportació per a la legalització a La 
Cambra de Comerç de Terrassa: 
 

Nom i cognoms:       DNI:                 
Càrrec:       email:       
Empresa i NIF (en el cas que sigui diferent a l’esmentada) 
      
 
 
Nom i cognoms:       DNI:                 
Càrrec:       email:       
Empresa i NIF (en el cas que sigui diferent a l’esmentada) 
      
 
 
Nom i cognoms:       DNI:                 
Càrrec:       email:       
Empresa i NIF (en el cas que sigui diferent a l’esmentada) 
      

 
Nota: L’empresa comunicarà qualsevol modificació d’aquestes dades. 

Signatura manuscrita  Signatura digital 
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