
Sol·licitud d’assessorament
Núm. d’expedient

3.1.a. Dades de la sol·licitant 1 - En cas que sigui PERSONA FÍSICA

Cognoms, nom:

Domicili (a efectes de notificacions
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

1. Data de la sol·licitud:

2. Tipus de sol·licitud

Conjunta

Unilateral

Núm. Identificatiu

Cal adjuntar fotocòpia del núm. identificatiu

3.1.b. Dades de la sol·licitant 1 - En cas que sigui PERSONA JURÍDICA

Raó social

Domicili (a efectes de notificacions
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

NRT

En cas de persona jurídica o representant legal (cal adjuntar fotocòpia del títol o poder en virtut del qual s’actua).

En nom i representació d’aquesta

Cognoms, nom:

Domicili (a efectes de notificacions
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

Núm. Identificatiu

Cal adjuntar fotocòpia del núm. identificatiu

3. Dades de les persones sol·licitants



3.2.a. Dades de la sol·licitant 2 - En cas que sigui PERSONA FÍSICA

Cognoms, nom:

Domicili (a efectes de notificacions
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

Núm. Identificatiu

Cal adjuntar fotocòpia del núm. identificatiu

3.2.b. Dades de la sol·licitant 2 - En cas que sigui PERSONA JURÍDICA

Raó social

Domicili (a efectes de notificacions
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

NRT

En cas de persona jurídica o representant legal (cal adjuntar fotocòpia del títol o poder en virtut del qual s’actua).

En nom i representació d’aquesta

Cognoms, nom:

Domicili (a efectes de notificacions
Població: País:

CP:

Telèfon de contacte: email:

Núm. Identificatiu

Cal adjuntar fotocòpia del núm. identificatiu

S’ha iniciat un procés judicial?

Si

No

En cas afirmatiu assenyalar les següents dades

Nº actuacions Batllia

5. Objecte de l’assessorament: (Expliqueu breument el conflicte o la controvèrsia)

Sol·licitud d’assessorament empresarial
Servei CRCE de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

4. Dades del procediment



La tarifa per l’assessorament és de 50 euros. L’import s’ha d’ingressar, amb indicació del nom de la part sol·li-
citant, al número d’IBAN facilitat per la Cambra.

9. Sol·licitud d’assessorament i acceptació de les condicions

Les persones de l’apartat 3 d’aquest document, voluntàriament,

9.1. Sol·licitem que la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra ens assessori sobre quin és el proce-
diment més adequat per a la resolució del conflicte o la controvèrsia de l’apartat 5.

9.2. Acceptem les condicions establertes per a l’assessorament sobre els procediments d’ADR de la Cambra 
per resoldre el conflicte o la controvèrsia, d’acord amb la regulació del Reglament del CRCE.

[Signatura de la part sol·licitant]                                                                            [Signatura de la part sol·licitant]

[Nom i cognoms]                                                                                  [Nom i cognoms]

A                                    , a             de                             de

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 dur a terme l’assessorament per la qual cosa s’inclouen a les bases de dades de la Cambra i es tracten de ma-
nera 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 per raó del Reglament 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 nor-
mativa 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 ade-
quades, 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.

Sol·licitud d’assessorament empresarial
Servei CRCE de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

7. Documents adjunts: (Marqueu els documents que adjunteu)

Fotocòpia del Nº d’identificació

Fotocòpia del poders de representació

Còpia de la clàusula d’ADR inserida en un contracte

Justificant de pagament de la tarifa d’assessorament

6. Quantia (en la mesura que sigui possible)

8. Tarifa


	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 13: 
	Casilla de verificación 18: Off
	Casilla de verificación 19: Off
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 18: 
	Campo de texto 19: 
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 21: 
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 23: 
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 25: 
	Campo de texto 26: 
	Campo de texto 27: 
	Campo de texto 28: 
	Campo de texto 29: 
	Campo de texto 30: 
	Campo de texto 31: 
	Campo de texto 32: 
	Campo de texto 33: 
	Campo de texto 34: 
	Campo de texto 35: 
	Campo de texto 36: 
	Campo de texto 37: 
	Campo de texto 38: 
	Campo de texto 39: 
	Campo de texto 40: 
	Campo de texto 41: 
	Campo de texto 42: 
	Campo de texto 43: 
	Campo de texto 44: 
	Campo de texto 45: 
	Campo de texto 46: 
	Campo de texto 47: 
	Campo de texto 48: 
	Campo de texto 49: 
	Campo de texto 50: 
	Campo de texto 51: 
	Campo de texto 52: 
	Campo de texto 53: 
	Campo de texto 54: 
	Casilla de verificación 24: Off
	Casilla de verificación 25: Off
	Campo de texto 55: 
	Campo de texto 57: 
	Campo de texto 58: 
	Casilla de verificación 8: Off
	Casilla de verificación 13: Off
	Casilla de verificación 14: Off
	Casilla de verificación 15: Off
	Campo de texto 59: 
	Campo de texto 67: 
	Campo de texto 68: 
	Campo de texto 69: 
	Campo de texto 70: 


