C. de Pamplona, 113
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Tel. 935 516 666
Fax: 935 516 681
www.consum.cat

OFERTA PÚBLICA D’ADHESIÓ AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM
Dades de l’empresa:

Número d’empresa adherida:
(a emplenar per l’Administració)

Nom de la Societat Mercantil:
Nom de l’establiment:
Activitat:
Adreça:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:

NIF o DNI:

CP:
Fax:
Web:

ALTRES ESTABLIMENTS DE L’EMPRESA
En el cas que disposeu altres establiments, caldria que ens en facilitéssiu les dades següents:
Nom de l’establiment:
Adreça:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:
Responsable de l’establiment:

CP:
Fax:

Si disposeu de més establiments, ens podeu facilitar una relació completa amb les vostres dades.
El/La Senyor/a
en qualitat de
l’empresa anteriorment esmentada:

amb DNI:
(càrrec), que representa legalment

MANIFESTA:
•

•
•

Que coneix i accepta les normes reguladores del Sistema Arbitral de Consum, es
compromet a complir els laudes que en el seu dia es dictin i assumeix expressament i
voluntàriament les disposicions recollides en el Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel
que es regula el Sistema Arbitral de Consum.
Que expressa la seva adhesió voluntària a l’arbitratge de consum en el territori de
Catalunya que és on desenvolupa principalment la seva activitat.
Que si es produís la denúncia d’aquest compromís, aquesta tindria efecte a partir dels tres
mesos de la seva comunicació.

Signatura,
Lloc i data,
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INSTRUCCIONS PER L’ADHESIÓ DE L’EMPRESA
En el cas que, d’acord amb l’article 25 del Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es
regula el Sistema Arbitral de Consum, no es faci constar qualsevol extrem diferent, l’oferta
s’entendrà realitzada en equitat, per temps indefinit i amb acceptació de la mediació prèvia. La
renúncia expressa es podrà fer en qualsevol moment passat un any des de la presentació.
Per tal d’admetre i lliurar-vos el corresponent distintiu oficial d’adhesió de l’empresa i ser inclòs en
el cens d’empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum, cal que juntament amb l’imprès del
compromís d’adhesió (document núm. 1) presenteu la documentació següent:
1. Empreses individuals, autònoms:
1. Còpia d’algun document acreditatiu de la titularitat o empresa que voleu adherir (permís
municipal d’obertura o alta d’activitat, últim rebut de pagament dels autònoms, etc.).
2. Còpia del DNI.
2. Societats (SA, SL, SCCP, SAU, etc.):
1. Còpia de l’escriptura de constitució de la societat.
2. Còpia de l’escriptura de nomenament de l’administrador de la societat o poders de la
persona que signa el compromís.
3. Còpia del DNI.

D’acord amb el que disposen els articles 1 i 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, us informem que les dades personals que, heu de consignar en aquest document s’inclouran en un
fitxer regulat en l’Ordre TIC/343/2003, de 22 de juliol per la qual es regulen fitxers automatitzats que contenen dades de
caràcter personal.
La finalitat de la recollida de les dades es la gestió i el seguiment de les mediacions i arbitratges de la Junta Arbitral de
Consum de Catalunya; i el registre de les mediacions i arbitratges fets per Junta Arbitral de Consum de Catalunya.
En relació amb aquestes dades podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a al
director/a de l’Agència Catalana del Consum, carrer Pamplona 113, 08018 Barcelona.
D’acord amb el que disposa l’article 6 de l’esmentada llei, les dades recollides podran ser tractades per
l‘exercici de les funcions pròpies que són competència d’aquesta Administració.
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