
SOL·LICITUD SERVEI TRANSACCIONS EXPRÉS ENTRE PROPIETARIS I LLOGATERS 

Dades arrendatari 

Nom i cognoms: ____________________________________________________ 

DNI: ____________________________ Major d’edat: SI    

Adreça:  __________________________________________________________ 

Codi Postal: ______________  Població: ________________________________ 

Actua en nom propi: SI NO 

En cas que actuï en nom d’una entitat ompli les següent dades associades a l’entitat 

Nom de l’entitat: ___________________________________________________ 

CIF: _____________________________________________________________ 

Domicili: _________________________________________________________ 

Adreça local de negoci: ____________________________________________________ 

Codi Postal: ______________  Població: ________________________________ 

Activitat: _________________________________________________________ 

Dades contracte arrendament: (data, arrendador, import renda mensual). S’haurà 
d’adjuntar còpia. 

Dades contacte 

Telèfon:  _________________________________________________________ 

Correu electrònic:  __________________________________________________ 

El sotasignat SOL·LICITA que mitjançant el servei de transaccions exprés endegat per la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida, el Col·legi de l’Advocacia de Lleida i la 
Cambra de la Propietat Urbana, es facin les gestions adients amb l’arrendador per intentar 
aconseguir una rebaixa o moratòria en el pagament del lloguer dels mesos durant els quals el 
local romangui tancat com a conseqüència de l’estat d’alarma pel Covid-19. 

Lleida, en data __________________ 

Signatura: 

Reglament General de Protecció de Dades:

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE), les dades que vostè 

facilita en aquest document seran tractades en un fitxer del qual n'és titular la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Serveis de Lleida (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar el serveis que heu contractat. 

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, limitació i portabilitat, dirigint-se 

a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida, c/ Anselm Clavé 2, tel. 973 23 61 61. 

I autoritza a la cessió d’aquestes dades al Centre de Mediació Del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, amb seu 
social a la Plaça Sant Joan, 6-8, 1a planta, 25007 Lleida, per a la gestió dels serveis de mediació i essent 
necessària aquesta comunicació per l’execució d’aquest servei. La finalitat d’aquest tractament és la de 
gestionar aquests servei per part del Col·legi. En qualsevol cas podreu indicar la revocació del consentiment 
atorgat a favor del Col·legi, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del 
tractament o oposar-vos, així com el dret a la portabilitat de les dades.
Aquestes peticions caldrà que les feu a la seu col·legial o a la següent adreça de correu 
col.legi@advocatslleida.org. Així mateix també podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades o posar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça 
dpo@advocatslleida.org



SOLICITUD SERVICIO TRANSACCIONES EXPRÉS ENTRE PROPIETARIOS Y 
ARRENDATARIOS 

 

Datos arrendatario 

 

Nombre y apellidos: _________________________________________________  

DNI: ____________________________ Mayor de edad: SI       

Dirección:  ________________________________________________________  

Código postal: ____________  Población: _______________________________   

 

Actúa en nombre propio:  SI     NO  

 

En el supuesto de que actúe en nombre de una persona jurídica, cumplimente también 
los siguientes datos: 

Denominación social: ________________________________________________  

CIF: _____________________________________________________________  

Domicilio social: ____________________________________________________  

 

Dirección local de negocio: ________________________________________________  

Código postal: ____________  Población: _______________________________   

Actividad: _________________________________________________________  

 

Datos contrato arrendamiento: (fecha, arrendador, importe renta mensual). Adjuntar copia 
contrato. 

 

Datos contacto 

Teléfono:  ________________________________________________________  

Correo electrónico:  _________________________________________________  

 

SOLICITO: Que mediante el servicio de transacciones exprés creado por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Lleida, el Colegio de la Abogacía de Lleida y la Cámara de la 
Propiedad Urbana, se realicen las gestiones pertinentes con el arrendador para intentar 
conseguir una rebaja o moratoria en el pago del alquiler de los meses durante los cuales el local 
permanezca cerrado a consecuencia del estado de alarma por Covid-19. 

 

Lleida, en fecha __________________  

Firma del solicitante: 

 

 

 
 

 

Cláusulas de protección de datos (Cambra Comerç, Col. Advocacia y Cambra Propietat Urbana)  
 

De acuerdo con lo que dispone el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE), los datos que 
usted nos facilita en este documento serán tratados en un fichero el cual es titular la Cambra Oficial de Comerç, 

Indústria i Serveis de Lleida con la finalidad de prestar el servicio que ha contratado. Usted podrá ejercer su 

derecho de acceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación y portabilitat, dirigiéndose a la Cambra 

Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida, c/ Anselm Clavé 2, tel. 973 23 61 61. 

 

Y autoriza la cesión de estos datos al Centre de Mediació del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, con domicilio 

social en Plaça Sant Joan, 6-8, 1a planta, 25007 Lleida, pera la gestión del servicio de mediación y siendo 

necesaria esta comunicación para la ejecución del servicio. La finalidad de este tratamiento es la de gestionar 

este servicio por parte del Col·legi. En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento otorgado 
a favor del Col·legi, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, y 

portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán ejercerse en la sede colegial en en el correo 

col.legi@advocatslleida.org. También podréis presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de 

Protección de Datos o poneros en contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 

dpo@advocatslleida.org 
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