
  

 

 

 

Presentació candidatura elegible per sufragi dels electors i les electores 

 

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 en què voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil en què, 
addicionalment, rebreu un avís SMS: 

Adreça electrònica:___________________________________________________________ Telèfon mòbil:___________________ 

En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran per 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 en què voleu rebre els avisos de les vostres notificacions i un telèfon mòbil en què, 
addicionalment, rebreu un avís SMS: 

Adreça electrònica:___________________________________________________________ Telèfon mòbil:___________________ 

En cas de no marcar la casella, les notificacions es rebran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció. 

                                                             
1
Les notificacions relatives al procés electoral i als actes administratius es posaran a la vostra 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 > 
Notificacionselectròniques(http://canalempresa.gencat.cat/ca/tramits-i-formularis/notificacions-electroniques/ ). Hi podeu 
accedir mitjançant els sistemes d’identificació i signatura electrònica establerts a la Seu Electrònica. Consulteu la llista 
de certificats admesos (https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html. 
 



  

 

 

Declara sota la seva responsabilitat:  

1. Que, en el cas de ser candidat/a persona física, compleix amb el requisit de la majoria d’edat. 

2. Que el/la candidat/a presenta candidatura al càrrec de membre del Ple de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de .................... pel següent: 

Grup _________     Categoria _________     Subcategoria (si s’escau) _________ 

3. Que el/la candidat/a compleix amb el requisit de no incórrer en causa legal que impedeixi la condició 
d’elector/a, d’acord amb la normativa vigent. 

4. Que, la persona candidata (persona física) o bé el representant de la persona jurídica, no consta en les 
llistes proposades en les organitzacions empresarials, d’acord amb els articles 11.5 i 15 del Decret 
175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació de Catalunya. 

 

Acredita: 

1. Que el/la candidat/a forma part dels cens d’aquesta cambra. 

2. Que el/la candidat/a té la condició d’elector/a del grup, categoria i, si escau, subcategoria corresponent. 

3. Que el/la candidat/a es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions 
tributàries i amb la seguretat social. 

4. Que el/la candidat/a té, com a mínim, una antiguitat de dos (2) anys d’exercici de l’activitat empresarial. 

 

Adjunta: 

a) En cas de persona física, fotocòpia del DNI/Passaport vigents del/la candidat/a. 

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

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

2. Certificat del Registre Mercantil del nomenament com a representant. 
3. Còpia notarial autoritzada (o autèntica) de l’escriptura de poder especial. 
 
No s’admetrà la fotocopia de cap d’aquests documents. 
 
4. Fotocòpia dels documents esmentats (1    , 2    , 3    ) concordada per fedatari públic o per la 
secretaria de la cambra. 

c) Certificat del secretari general de la cambra conforme que la persona candidata forma part dels cens 
d’aquesta cambra  

d) Certificat del secretari general de la cambra conforme que la persona candidata té la condició 
d’elector/a del grup, categoria i, si escau, subcategoria corresponent. 

e) 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 d’IAE. 
Certificació de l’Administració Tributaria. 
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. 

f) Document emès per l’Agència Tributaria, on s’acredita que el/la candidat/a es troba al corrent de 
pagament pel que fa al compliment de les obligacions tributàries. 

g) Document acreditatiu emès per la Tresoreria de la Seguretat Social on s’acredita que el/la candidat/a 
es troba al corrent de pagament pel que fa al compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

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

Certificat del/ de la secretari/a de la cambra  
Certificació notarial 
Reconeixement bancari 
 

El sotasignant, persona candidata o representant, mitjançant la signatura del present document, declara 
sota la seva responsabilitat, que els documents acreditatius adjuntats  a aquesta sol·licitud, son vigents 
i tenen plena validesa legal  a aquesta data. 

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

 

 

______________________, ___ de ________________ de 2019. 

 

SR./SRA. SECRETARI/A GENERAL DE LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS i 
NAVEGACIÓ DE SANT FELIU DE GUÍXOLS  

 
 
 
 
 
 
 
 
Protecció de dades  
 
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE), les dades que vostè facilita en aquest document 
s’incorporaran a un fitxer del qual n’és titular la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Sant Feliu de Guíxols (en endavant, la 
Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a 
tercers sempre que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
limitació de tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se a la Cambra, Ps. Del Mar, 40 (17220 – SANT FELIU DE GUÍXOLS) o a l’adreça electrònica 
lopd@cambrastfeliu.com. Per a més informació consultar la “Política de privacitat” de la Cambra a www.cambrastfeliu.com.  
 
Informació comercial  
 
     No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d’informació comercial. El consentiment atorgat podrà ser revocat en 
qualsevol moment. 


