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Nota de premsa 

 

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CENS ELECTORAL 

2020 DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE 

TERRASSA 

 

Constar inscrit al cens permet a les empreses exercir el seu dret de vot i també 

poder presentar candidatura a ser membre del Ple de la Cambra quan es 

convoquin noves eleccions 

 

El cens electoral de la Cambra es podrà consultar electrònicament i de manera 

senzilla i també, a la seu de la Cambra a Terrassa, a partir d’avui  

 

El període de reclamacions finalitzarà el proper 9 de desembre i a partir 

d’aquesta data, el cens es mantindrà consultable 

 

 

Terrassa, 9 de novembre de 2020. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de 

Terrassa exposa al públic el cens electoral 2020 de la institució. Constar inscrit al cens 

de la Cambra permet a les empreses exercir el seu dret de vot i també poder presentar 

candidatura a ser membre del Ple de la Cambra quan es convoquin noves eleccions. 

 

Les empreses que desenvolupin una activitat empresarial, comercial o de serveis en 

alguna de les poblacions de la demarcació de la institució i que vulguin saber si consten 

al cens electoral, podran fer-ne la consulta, en format electrònic i de manera senzilla -

només caldrà indicar el núm. de NIF o DNI-, a la pàgina web d’aquesta corporació 

https://www.cambraterrassa.org/cens-electoral/ entre els dies 9 de novembre i 9 de 

desembre, ambdós inclosos. També es podran fer les consultes a la seu de la Cambra 

a Terrassa al carrer Blasco de Garay, 29-49. 

 

D’acord amb l’article 7 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de 

Comerç, Indústria, Serveis i Navegació les persones físiques o jurídiques, nacionals o 

estrangeres que duguin a terme les esmentades activitats en el territori nacional han de 

formar part de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació dins de la 

circumscripció de les quals tinguin establiments, delegacions o agències. 

 

Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 
Tel. 93 733 98 33 
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https://www.cambraterrassa.org/cens-electoral/
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La demarcació de la Cambra de Terrassa comprèn les següents poblacions:                                                                         

Castellbisbal – Gallifa – Matadepera – Olesa de Montserrat  – Rellinars  – Rubí  – Sant 

Cugat del Vallés – Sant Llorenç Savall – Terrassa – Ullastrell  – Vacarisses  - 

Viladecavalls.       

 

Els electors i les electores podran formular les pertinents reclamacions mitjançant el 

formulari normalitzat (disponible al nostre web) sobre qualsevol inclusió o omissió en els 

grups i categories corresponents, o errada que s’observi en el cens electoral. Les 

reclamacions hauran de presentar-se a la Secretaria de la Cambra, a l’adreça de 

correu electrònic secretariageneral@cambraterrassa.org o a la seu de la Cambra a 

Terrassa al carrer Blasco de Garay, 29-49 a partir del dia 9 de novembre i fins al dia 9 

de desembre.  

 

Passat aquest període de reclamacions, el cens es mantindrà consultable. 

 

Per qualsevol dubte, també s’ha posat a disposició de les empreses un formulari de 

contacte a través del qual, es podran fer arribar els dubtes o aclariments 

www.cambraterrassa.org/cens-electoral/ 

 

                                                                                  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència 
amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que té 
una ferma vocació de servei a les empreses.  
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la 
formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments de 
referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 
 
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn empresarial, 
la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada en un model de 
pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és aportar serveis de valor 
afegit al negoci i contribuir a que l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 
 
La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

https://www.cambraterrassa.org/wp-content/uploads/2020/11/Formulari-reclamacio.pdf
file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QZ63S5LI/secretariageneral@cambraterrassa.org
http://www.cambraterrassa.org/cens-electoral/

