junta arbitral de consum
de les illes balears

SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM
OFERTA PÚBLICA D’ ADHESIÓ
Raó social ______________________________________________ CIF_______________________
Nom Comercial ______________________________________________________________________
Domicili social ________________________________________________________ núm. ________
Població _____________________ Província ___________________________ CP _______________
Domicili de notificació_________________________________________________ núm. ________
Població _____________________ Província ____________________________ CP _______________
Tel. fix __________________________ Mòbil ____________________ Fax _________________
Correu electrònic _____________________________________________________________________
Pàgina web __________________________________ Activitat ________________________________
Representant Legal ___________________________________________________________________
DNI.: ________________________ Càrrec ________________________________________________

DECLARA
Que desenvolupa la seva activitat a tot Espanya.
MANIFESTA
1º. Que mitjançant la firma d'aquest document formula oferta pública unilateral
d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum regulat al Reial Decret 231/2008, de, 15 de
febrer.
2º. Que coneix la regulació del Sistema Arbitral de Consum continguda al Reial Decret
231 /2008, de 15 de febrer, i accepta que els conflictes que puguin sorgir amb els seus
consumidors siguin resolts a través del procediment previst en l'esmentada norma, per la
Junta Arbitral de Consum competent conforme al previst a l'article 8 de l'esmentat Reial
Decret.
3º. Que tenint en compte l'àmbit territorial de la seva activitat, la seva adhesió al Sistema
Arbitral de Consum es produeix a través de les Juntes Arbitrals de Consum constituïdes o
que puguin constituir-se en l’esmentat àmbit territorial d'activitat.

4º. Que aquest compromís d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum es formula optant1
per:
Que l'arbitratge sigui resolt

□ En equitat
□ En dret
□ En equitat o dret, a elecció del consumidor

Que, amb caràcter previ al coneixement del conflicte pels àrbitres
□ S’intenti la mediació
□ No s'intenti la mediació
Que aquesta oferta pública d'adhesió té caràcter indefinit, llevat de denúncia de l'oferta
amb un mes d'antelació.
5º. Que autoritzo a les Juntes Arbitrals de Consum i a l'Institut Nacional del Consum a la
cessió de les dades de caràcter personal incloses en aquesta oferta pública d'adhesió que
siguin necessaris a efectes de la divulgació de publicitat i divulgació de l'adhesió, així com
la cessió a les Juntes Arbitrals de Consum, als interessats legítims i a quants intervinguin
en el procediment arbitral.

__________________, a ____ de___________________ de 201__

Fdo.:

L'ADHESION ES FORMALITZA A TRAVÉS DE LA JUNTA
ARBITRAL DE CONSUM DE LES ILLES BALEARS.

1 Opti per alguna de les fórmules que s'indiquen

2

