
Comunicació de la fi del procediment de peritatge extrajudicial o fact finding

Expedient núm.:

3. Dades del tècnic, perit o expert imparcial

Cognoms, nom:

Domicili (a efectes de notificacions)
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

Si hi ha més d’un tècnic, pèrit o expert imparcial

Cognoms, nom:

Domicili (a efectes de notificacions)
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

4. Fi del peritatge extrajudicial o fact finding

Amb informe o dictamen

5. Documents adjunts (Indiqueu els documents que aporteu)

Acta inicial

Acta final

Altres

Amb recomanacions o 
propostes

Amb informe o dicta-
men vinculant

Data d’inici del fact finding: Núm. reunions:
Data acta final del fact finding: Núm. hores:

Causa, en cas de final anticipat

Voluntat d’una part Voluntat de les parts Decisió motivada  
del tècnic o perit

Incompareixença d’una 
de les parts

Incompareixença de  
totes les parts Una altra

2. Dades del procediment

1. Data de la comunicació:



Nom i cognoms                                                                          Nom i cognoms
Signatura del tècnic, perit o                    Signatura del tècnic, perit o
o expert imparcial          expert imparcial 

A                                    , a             de                             de

Comunicació de finalització del procés de fact finding
Servei CRCE de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Dades de contacte:
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

C. Prat de la Creu, 8
Tel. +376 80 92 92

A/e: ccis@andorra.ad

Nota legal
Les dades requerides són necessàries per organitzar un procediment de peritatge extrajudicial o fact finding, per la qual cosa s’inclouen a les bases de dades 
de la Cambra i es tracten de manera automatitzada.
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, amb domicili al carrer Prat de la Creu, 8, d’Andorra la Vella, recull les dades de caràcter personal es-
tablertes en aquest formulari per raó del Reglament de peritatge extrajudicial o fact finding del servei de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra 
anomenat Centre de Resolució de Conflictes Empresarials, amb la finalitat de gestionar les dades relatives a l’aplicació dels procediments de resolució 
alternativa de conflictes empresarials. Les dades personals es conserven durant el termini establert legalment a la normativa en vigor. No obstant això, els 
interessats poden exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, i els altres 
drets reconeguts a la normativa mitjançant una sol·licitud escrita al delegat de protecció de dades personals (dpd@ccis.ad) de la Cambra. També es poden 
posar en contacte amb l’Agència Andorrana de Protecció de Dades Personals (APDA). Les dades personals que s’aporten mitjançant aquest formulari d’ins-
cripció han de ser adequades, pertinents i exactes, i cal evitar que continguin dades personals de terceres persones o que no estiguin adscrites a l’activitat 
empresarial o comercial relativa a la finalitat del servei. Per obtenir més informació sobre les finalitats i la gestió de les dades personals es pot consultar la 
política de privacitat de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

6. Observacions
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