
Registre d’entrada 

Reclamació  
Cens electoral 2022 

D’acord amb la Resolució EMT/2117/2022, de 4 de juliol, per la qual es donen instruccions 
sobre l’inici del període i la forma d’exposició al públic dels censos electorals de les cambres 
oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya en el procés electoral per a la 
renovació dels seus òrgans de govern. Es procedeix a l’exposició pública i les possibles 
reclamacions sobre la inclusió o exclusió dels electors o electores en els grups, categories i, 
si s'escau, subcategories corresponents. 

Reclamació que es presenta a l’empara dels articles 17 i 19 de la Llei 14/2002 de 27 de juny, 
de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General 
de les Cambres i dels articles 7, 8 i 17 de la Llei 4/2014 d’1 d’abril, bàsica de les 
cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació. 

Identificació del reclamant 

A) Si es tracta de persona física:

NIF 

Cognoms    Nom 

Adreça 

Codi postal  Població 

Telèfon   Email 

B) Si es tracta de persona jurídica

NIF    Data de constitució 

Nom o raó social 

Adreça 

Codi postal                                      Població  

Telèfon         Fax 

Cognoms i nom de qui signa en representació 

DNI   en qualitat de 

Càrrec que exerceix 

Telèfon         Email 



  Registre d’entrada 

 

Descripció dels motius de la reclamació. 

 

 

 

 

Relació dels documents que, si s’escau, s’adjunten a la reclamació. 

 

-  Certificat de situació censal emès per l’agència estatal de l’administració 
tributària (AEAT). 

-  Altres 

 

 

 

Signatura 

 

 

 

Terrassa, a       de                             de 2022 

 

 

SRA. SECRETÀRIA GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I 
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
http://www.cambraterrassa.org/
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