
Dades del sol·licitant: (persona jurídica i/o persona física)

Persona jurídica / persona física (en el cas de persona jurídica, n’heu d’indicar la raó social; en el cas de persona física, n’heu d’indicar el 
nom i cognoms)                                                        CIF/NIF   

Domicili social (adreça, codi postal i població)        

Dades de contacte (als efectes de comunicacions i notificacions) Telèfons

Correu/s electrònic/s                    Fax

Nom del/dels representant/s (en el cas de persona jurídica) Nom i cognoms       

DNI o passaport (cal adjuntar-hi una fotocòpia)

Càrrec o qualitat en la qual ostenta la representació: cal adjuntar-hi una fotocòpia del document acreditatiu de les seves facultats

Dades de contacte (als efectes de comunicacions i notificacions) Telèfons

Correu/s electrònic/s                    Fax

Dades del sol·licitant: (persona jurídica i/o persona física)

Persona jurídica / persona física (en el cas de persona jurídica, n’heu d’indicar la raó social; en el cas de persona física, n’heu d’indicar el 
nom i cognoms)                                                        CIF/NIF   

Domicili social (adreça, codi postal i població)        

Dades de contacte (als efectes de comunicacions i notificacions) Telèfons

Correu/s electrònic/s                    Fax

Nom del/dels representant/s (en el cas de persona jurídica) Nom i cognoms       

DNI o passaport (cal adjuntar-hi una fotocòpia)

Càrrec o qualitat en la qual ostenta la representació: cal adjuntar-hi una fotocòpia del document acreditatiu de les seves facultats

Dades de contacte (als efectes de comunicacions i notificacions) Telèfons

Correu/s electrònic/s                    Fax

Exposició i determinació de l’objecte de la mediació (breu descripció):

Número d’expedient: (espai reservat a la Cambra)

Se sol·licita de forma voluntària que la mediació sigui administrada per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona.

SOL·LICITUD DE PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ EMPRESARIAL



Idioma (assenyaleu amb una   ):    català     castellà

Lloc: : La mediació tindrà lloc a les dependències de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona o als espais 
que determini.

Proposta de les persones mediadores: Que sigui la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona la que faci la 
proposta de la persona mediadora que consideri.

Tarifes: L’import de la tarifa per a l’obertura de l’expedient i el tràmit inicial és de 180 euros i inclou l’import de la sessió informativa, 
que és de 90 euros. L’import s’ha d’ingressar al número de compte següent: 0049-1806-97-2610633288 (Banco de Santander SA)

Acceptació de condicions: Accepto el Reglament de mediació de la Cambra i les condicions establertes per dur a terme el 
procediment de mediació sol·licitat.

Signatura

NOTA LEGAL

Les dades sol·licitades són necessàries per poder gestionar el procediment de mediació. També s’utilitzaran per trametre informació sobre les activi-
tats 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 cancel·lació de les seves dades. En cas de dubte, i per exercir els drets esmentats, cal adreçar-ser 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. 5359 
Fax. 934 169 301 
Adreça electrònica: mediacio@cambrabcn.org

SOL·LICITUD DE PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ EMPRESARIAL
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