
1. Dades de la part instant

Nom o raó social                                                      CIF/NIF   

Adreça, població i codi postal

Telèfon                  Correu electrònic

Nom de la persona que ostenta la representació legal *

*Adjunteu l’acreditació del càrrec o del poder en virtut del qual actua

Si actueu mitjançant un advocat  

Nom                                                         

Adreça, població i codi postal

Telèfon                  Correu electrònic

2. Dades de la part instada

Nom o raó social                                                      CIF/NIF   

Adreça, població i codi postal

Telèfon                  Correu electrònic

Nom de la persona que ostenta la representació legal

3. Nombre d’àrbitres que proposeu    Un       Tres  

4. Idioma de l’arbitratge       català      castellà      anglès      francès 

5. Desitgeu proposar un àrbitre?    Sí       No  

En cas afirmatiu, indiqueu-ne

Nom                                                                             

Adreça, població i codi postal

Telèfon                  Correu electrònic

6. Import econòmic que atribuïu a l’arbitratge    euros

7. Objecte de l’arbitratge (concreteu breument la qüestió i la vostra pretensió)

En cas que hi hagi discrepàncies entre les parts, en relació amb els punts esmentats, la decisió final l’ha d’adoptar el Consolat de Mar.

SOL·LICITUD D’ARBITRATGE AL CONSOLAT DE MAR DE BARCELONA



Nom del/de la signant i la representació que ostenta:

Signatura    Data  

Documentació que adjunteu:

Fotocòpia del poder notarial de representació       Fotocòpia del contracte en el qual figura la clàusula arbitral       Altres     
                                                                  

NOTA LEGAL

Les dades sol·licitades són necessàries per poder gestionar el procediment d’arbitratge. També s’utilitzaran per trametre infor-
mació sobre les activitats de la Cambra. Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat propietat de la Cambra, d’acord amb la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i de la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. L’interessat/ada conservarà en tot moment la possibilitat d’exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i can-
cel·lació de les seves dades. En cas de dubte, i per exercir els drets esmentats, cal adreçar-se a la Cambra de Comerç mitjançant 
correu postal (Av. Diagonal, 452 · 08006 · Barcelona), fax (934 169 301) o correu electrònic (atencioalclient@cambrabcn.org). Amb la 
vostra signatura ens atorgueu la vostra autorització per rebre la informació per correu electrònic.

CONSOLAT DE MAR  

Av. Diagonal, 452, Barcelona 
Telèfon 902 448 448 – Ext. 5394 
Fax. 934 169 301

SOL·LICITUD D’ARBITRATGE AL CONSOLAT DE MAR DE BARCELONA
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