
Ordre de domiciliació bancària

1. Dades del titular del tribut (*)

Nom i cognoms o raó social:     NIA o NRT:

Nacionalitat:       Núm. document identitat:

Lloc i data de naixement:

Av. / Carrer / Plaça:      Núm:

Edifici:      Bloc: Escala:      Pis:           Porta:

Codi postal i població:

Adreça electrònica:      Telèfon:

Representant legal:

Nom de la persona de contacte:     Telèfon: 

 Autoritzo al Comú d'Encamp a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil 

andorrà ................................................... i/o a l'adreça electrònica ..............................................................................................................

2. Dades del titular del compte bancari

Nom i cognoms o raó social:     NIA o NRT:

Representant legal:

Adreça electrònica:      Telèfon:

3. Dades de l'entitat bancària (*)

Entitat bancària:    Compte IBAN: AD___ / ______ / ______ / ______ / ______ / ______

4. Conceptes tributaris, Cens Emfitèutic i altres

Impostos

 Impost sobre la radicació d'activitat comercial, empresarials i professionals. Nom del comerç: ...........................................................
 Impost sobre la propietat immobiliària i impost sobre rendiments arrendataris

Taxes

 Taxa d'higiene pública

             (segueix...)
Nota: (*)Tots els camps són obligatoris
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Preus públics

 Consum d'aigua  Activitat cultural   Activitat esportiva   Escola bressol, àrea de jovent
 Aparcaments  Abocabor de runa o terres  Via pública (guals, rètols,...)

  Cens Emfitèutic

  Altres: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voldria que les notificacions de les liquidacions tributàries de l'impost de la propietat i dels rendiments arrendataris siguin enviats a l'adreça 
següent: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Data i signatures

Encamp, d   del

Signatura del titular del tribut     Signatura del titular del compte bancari

Documentació a adjuntar

• Fotocòpia de la targeta on consti el número de compte IBAN.
• Document acreditatiu d'autorització en el cas que la persona que signi la sol.licitud no sigui càrrec representatiu o no tingui poders ins-

crits al Registre de Societats, o document acreditatiu d'autorització per efectuar aquest tràmit en el cas que el sol.licitant actuï en nom i 
representació d'una altra persona.

Legislació aplicable

• Ordinació tributària de la parròquia d'Encamp.
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única finalitat,  

on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret de modificació del 
decret que regula els fitxers de dades personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 11, del 27 de febrer del 2013.
A més, com a persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets daccés, rectificació, supressió i oposició en els 
termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les excepcions també previstes 
per la mateixa Llei.
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