
Nom              Cognoms

Data de naixement   Nacionalitat      NIF   

Adreça professional (amb el nom de l’empresa o despatx professional)

Telèfon     Telefax                        Mòbil

Correu electrònic

Títols acadèmics / qualificacions

Formació específica en resolució consensuada de conflictes. És imprescindible l’acreditació de la formació que es relacioni

Assistència a congressos, jornades, conferències, etc.

Informació addicional (utilitzar en cas de considerar-ho necessari)

Idiomes que considereu que podeu utilitzar per a celebrar les sessions i desenvolupar tot el procés de resolució consensuada de 
conflictes sense haver d’utilitzar assistència d’intèrpret o traductor

Indicar altres idiomes en el cas de que tingui bons coneixements

Especialitats jurídiques

Especialitats no jurídiques

Especificar els ordenaments legals que conegui

Per la utilització confidencial del Centre de Resolució de Conflictes i comunicació a les parts:

CURRICULUM VITAE

SERVEI D’ARBITRATGE I RESOLUCIÓ CONSENSUADA DE CONFLICTES



Experiència com a tercera persona neutral

Número d’assumptes en els que ha intervingut com a tercera persona neutral:

     Resolució consensuada de conflictes estatal   

 Mediador/a              Comediador/a

     Resolució consensuada de conflictes internacional 

 Mediador/a              Comediador/a

Experiència en altres formes no judicials de resolució de conflictes

Experiència en arbitratge

La informació requerida en aquest currículum vitae, és necessària, es tindrà en compte i serà utilitzada, en el vostre cas, perquè el 
Consolat de Mar pugui tenir coneixement de les vostres qualificacions per actuar com a tercera persona neutral en els assumptes 
sobre resolució consensuada de conflictes. També s’utilitzaran per trametre informació 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 Europeo y del Consejo, de 27 d’abril de 2016, 
i de la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’interessat conservarà en tot moment la 
possibilitat d’exercitar els drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de 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 seva signatura ens atorguen la seva 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

SERVEI D’ARBITRATGE I RESOLUCIÓ CONSENSUADA DE CONFLICTES
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