
Segell d’entrada (espai reservat a la CASS) 

Renúncia al vot en favor d'una altra persona responsable de l'empresa en el 
Col·legi electoral dels empresaris i persones que realitzen una activitat per 

compte propi 

Núm. CASS: 

Nom empresa o denominació social: 

Si és persona física: 

Núm. CASS: 

Cognoms i nom:  

Si és persona jurídica: 

Núm. CASS: 

Cognoms i nom del representant legal: 

Document que us identifica: Passaport Document d’identitat núm.: 

 

Núm. CASS: 

Cognoms i nom: 

En qualitat de: 

Documentació que ho acredita: 

Document que us identifica: Passaport Document d’identitat núm. 

Al meu vot a favor de la persona detallada en el punt 3. 

C. Joan Maragall, 3. AD500 Andorra la Vella.  www.cass.ad 
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4. Renuncio i signatura

3. Dades de la persona que s’autoritza a votar

2. Dades de la persona que renuncia al vot

1. Dades de l’empresa

Data:  

 

[signatura] 



Data: 

Ens donem per assabentats que les dades consignades en el present document s’incorporen als 
fitxers de la CASS i seran tractades de conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, 
qualificada de protecció de dades personals. En relació amb les dades esmentades, es pot 
exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i 
limitació del tractament,  en els termes que preveu la Llei qualificada de protecció de dades  

5. Accepto i signatura

Renúncia al vot en favor d’una altra persona responsable 

C. Joan Maragall, 3. AD500 Andorra la Vella.   www.cass.ad
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Reglament de les eleccions al consell d’administració (BOPA. Núm. 24, any 22, de 23 d’abril 

de 2010) 

Article 2 

(...) 3. En el col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi 

són considerats com a empresaris, les persones físiques o jurídiques definides en l’article 23 de la Llei. Si 

l’empresari no és una persona física, s’inscriu a la llista d’electors la primera persona física que consti com 

a titular d’aquesta empresa davant de la CASS. En cas que aquesta persona física renunciï al seu vot en 

favor d’un altre responsable de l’empresa, ho posarà en coneixement de la CASS abans de la data d’inici 

del vot per dipòsit. 

4. Les llistes electorals poden ser consultades per tots els cotitzants a les oficines de la CASS a partir del

dia 28 d’abril, cinc dies després de la publicació al BOPA de la data de les eleccions. 

[signatura] 

El vot al què ha renunciat la persona detallada en el punt 2, en el meu favor. 

6. Protecció de dades

E 
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