
SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ TEMPORAL DE RENDA DE LLOGUER PER A LOCALS EVHA PER COVID 19

EL/LA SOL·LICITANT: NIF/NIE:

ADREÇA:

CP: POBLACIÓ:

TELÈFON: CORREU ELECTRÒNIC:

A l’empara de la  Resolució  de 31  de març de 2020,  del  vicepresident  segon i  conseller
d'Habitatge  i  Arquitectura  Bioclimàtica,  per  la  qual  s'adopten  determinades  mesures  en
relació  a  les  rendes  dels  lloguers  dels  locals  comercials  propietat  de  l’Entitat  Valenciana
d'Habitatge i  Sòl, sol·licite l'exempció temporal de la renda del lloguer del local propietat
d’EVHA del qual soc arrendatari, les dades del qual són:

LOCAL ARRENDAT

ADREÇA: 

CP: POBLACIÓ:

CIRCUMSTÀNCIA AL·LEGADA (marqueu el que calga)

[    ] 1) Cessament total de l'activitat per a la qual es va arrendar el local.

[    ] 2) Reducció de la facturació en un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre
anterior.

DOCUMENTACIÓ APORTADA

[    ] 1) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

[    ] 2) Fotocòpia de la liquidació trimestral de l'IRPF o de l'impost de societats corresponents
al 4t trimestre de 2019 i  1r trimestre de 2020, o en cas de no estar obligats a presentar-lo,
fotocòpia de la declaració trimestral de l'IVA (model 300) dels mateixos períodes.

[    ] 3) Altres (Detalleu)

...............................................,  …………… de ………………………….. de ..……….

EL/A SOL·LICITANT

Signat: ……………………………

ADVERTIMENT
La no presentació de tots els documents o l'emplenament insuficient de la sol·licitud, donarà lloc a la denegació d’aquesta
o no-tramitació. Els documents presentats han de ser originals i  fotocòpies. És requisit necessari trobar-se al corrent del
pagament o subscriure un compromís de pagament i ajornament del deute. 

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, i en el Reglament
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals, la persona que subscriu queda informada que les
dades facilitades en aquesta sol·licitud s'incorporaran al Registre d'Activitats del tractament del qual és responsable l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, i n’és la
finalitat la gestió de l'expedient en l'àmbit de les funcions pròpies que EVHA té atribuïdes i el tractament en l'àmbit de les seues competències. El fet d'emplenar
aquest formulari implica que la persona remitent reconeix que la informació i les dades facilitades són seues, exactes i certes. La no-comunicació de les dades
sol·licitades pot provocar la no-atenció a la seua sol·licitud. Les dades referents a salut i dades de categoria especial seran tractades amb la màxima diligència
exigida, i els afectats, en signar aquesta sol·licitud, consenteixen aquest tractament. Les dades poden ser objecte de cessió a altres entitats privades o organismes
públics per a complir una missió d'interés públic o per al compliment d'una obligació legal, o per a poder gestionar la sol·licitud. La base legal del tractament és  el
compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a EVHA. Les dades es conservaran pel termini mínim legalment
establit,  sense  perjudici  que,  en qualsevol  moment,  pugueu exercitar  els  vostres  drets  d'accés,  rectificació,  cancel·lació,  oposició,  limitació  al  tractament  i
portabilitat d'aquestes, si envieu un escrit acompanyat amb una fotocòpia del DNI, dirigit a EVHA, Carrer Vinatea, núm. 14 46001 València. L'adreça de contacte
del delegat de protecció de dades és privacitat_evha@gva.es. Podeu ampliar la informació sobre la política de privacitat en www.evha.es
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