
 

 

 

 

Sr/a .......................................................................................... D.N.I .......................................... 

 Empresari autònom 

 En nom i representació de la societat ..................................................................... 

C.I.F. ........................ En la seva condició de 

............................................................................ 

 
 

Autoritza 
 

A la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls per tal que li meriti una quota -aportació, 

d’acord amb l’article 19, 1c de la llei 4/2014, per tal de contribuir al desenvolupament de les 

seves funcions com a tal i contribuir a la promoció de l’economia de la seva demarcació, i 

defensa dels interessos generals de comerç, la industria, els serveis, l’obertura de nous 

mercats a l’exportació... 

 

Així, mateix, contracta el SERVEI: (Marqui amb una X el que correspongui) 

 

             BÀSIC: per un preu de 250 euros anuals 

 

PLUS: per un preu de 600 euros anuals 

 

      PREMIUM: per un preu de 1.200 euros anuals 

 

Que ABONARÀ (Marqui amb una X el que correspongui) 

Mitjançant domiciliació bancària al compte (20 dígits) ..................................................... 

 

QUOTA COMPLETA       QUOTA FRACCIONADA 

 

 
Segell i signatura 
 

 
 
 

A ...................................., el ........ de ................................... de 20...... 

 

De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720 /2007, l'informem que totes les dades que ens 

faciliti a través d'aquest formulari seran incloses en els fitxers de titularitat de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls , amb la finalitat de gestionar la quota d’aportació cameral 

anual i remetre-li informació sobre els nostres serveis, programes, butlletins o publicacions relacionats amb la nostra activitat, inclòs per mitjans electrònics. Pot exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, cancel· lació i oposició dirigint-se a Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Valls, c/ Jacint Verdaguer, 1 de Valls o mitjançant correu electrònic a l'adreça 

valls@cambravalls.com juntament amb la seva identificació a través del DNI. 
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