
Sol·licitud d’inscripció al Registre de Tècnics, Pèrits o Experts Imparcials
Núm. d’expedient

1. Data de la sol·licitud:

2. Dades de la persona sol·licitants

Cognoms, nom

Núm. d’Identificació

Adreça professional:

Població Codi postal País

Telèfon Adreça electrònica

Web BIC

IBAN

3. Dades professionals de la persona sol·licitants

Àrea geogràfica d’actuació

      Nacional

      Internacional

      Països

Formació universitària

Idiomes i nivell

Col·legi i asociacions professionals a les que pertanyeu



Formació en conciliació, negociació i/o mediació general i especialitzada:

Formació en ADR:

Experiència professional en peritatge:

Especialitat/s de peritatge extrajudicial o fact finding que voleu que aparegui/n al Registre:

       Dret                                            Tecnologia                                              Altres     

       Finances                                     Construcció
       
       Enginyeria                                   Energia

Còpia del núm. d’identificació

Fotografia

Còpia compulsada del títol oficial universitari. Si heu de pertànyer a un col·legi professional per 
exercir la professió, n’hi ha prou amb un certificat del col·legi que acrediti la vostra col·legiació. 

Títols compulsats d’idiomes

Títol/s de cursos de formació contínua

Certificacions expedides per les entitats públiques o privades en què hàgiu prestat serveis de peri-
tatge extrajudicial o fact finding
Certificat de pertinença al col·legi professional o l’associació professional amb esment exprés que 
la legislació reguladora no us impedeix exercir la professió

Certificat de pertinença en altres institucions de peritatge

Comprovant de pagament de la tarifa d’inscripció al Registre de Tècnics, Pèrits o Experts Imparcials

Sol.licitud inscripció registre conciliació
Servei CRCE de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

4. Documents que s’adjunten (Marqueu els documen ts que aporteu)

La tarifa per sol·licitar la inscripció al Registre de Tècnics, Pèrits o Experts Imparcials és de 100 euros. 
L’import s’ha d’ingressar, amb indicació del nom de la persona sol·licitant, al número d’IBAN facilitat per la 
Cambra.

5. Tarifa



6.1. Accepto la publicació de les dades establertes als articles 29 i 34.1 del Reglament de peritatge 
extrajudicial o fact finding.

6.2. Accepto que les dades siguin tractades d’acord amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualifi-
cada de protecció de dades personals.

6.3. Sol·licito que les dades següents siguin reservades:

6.4. Soc conscient que les dades que consten en l’article 34.1 del Reglament de peritatge 
extrajudicial o fact finding del CRCE de la Cambra no poden ser reservades.

6. Tractament de les dades personals

7. Legislació aplicable

El procediment de peritatge extrajudicial o fact finding administrat per la Cambra de Comerç, Indústria i 
Serveis d’Andorra es regeix pel Reglament del Servei CRCE, el Reglament de peritatge extrajudicial o fact 
finding de la Cambra i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

8. Comunicació amb el Servei CRCE

L’exercici professional del peritatge extrajudicial o fact finding administrat per la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra comporta l’obligació de respondre l’enquesta anual del Servei CRCE i els 
requeriments d’informació que faci la Cambra.

9. Sol·licitud

SOL·LICITO:
La inscripció al Registre de Tècnics, Pèrits o Experts Imparcials de la Cambra de Comerç, Indústria i Ser-
veis d’Andorra en l’especialitat o les especialitats indicades.

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 
establertes en aquest formulari d’inscripció 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 d’inscripció als registres del Centre de Resolució de Conflictes 
Empresarials de la Cambra. 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 reco-
neguts 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’inscripció 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.
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