Sol·licitud de bonificació de la taxa d’higiene
Sobre l’import abonat per l’any:_________________

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

Núm. d'identificació:

Nacionalitat:

Núm. de passaport o DNI:

Lloc i data de naixement:
Carrer / Av. / Plaça:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Codi postal i població:

Adreça electrònica:

Pis:

Porta:

Representant legal:
Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

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 comerç o indústria
Nom del comerç:
Carrer / Av. / Plaça:
Edifici:

Núm.:
Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi postal i població:

3. Tipus de bonificació
a/ Fins al 15% de la quota tributària, als establiments que demostrin que simplifiquen la gestió del servei i que col·laborin
activament en tasques de reciclatge i sostenibilitat del medi ambient. (Recollida selectiva de vidre, envasos i/o paper/cartró.)
b/ Fins al 30% de la quota als establiments que demostrin que els residus que generen, en tant que són especials, són gestionats
per gestors autoritzats, i que, conseqüentment, no són lliurats als serveis de recollida comunals. (Olis, runa, fusta, metalls,
tòxics, etc.)
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c/ Fins al 30% de la quota, a aquelles persones censades al comú i a aquelles persones físiques o jurídiques titulars d’una
residència secundària o d’un dret real d’ús sobre un bé immoble a la parròquia que col·laborin activament en tasques de
reciclatge i sostenibilitat del medi ambient.
d/ Fins la 10% de la quota tributària, als establiments que participin correctament a la prova pilot, engegada pel govern
d’Andorra, de recollida i gestió de la fracció orgànica dels residus generats principalment per grans productors. L’atorgament
d’aquesta bonificació s’estudiarà un cop hagin transcorregut, com a mínim, sis mesos des de l’inici de la participació en la
prova pilot.
L’atorgament de les bonificacions resta condicionat al seu estudi.

4. Data i signatura
Encamp,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

5. Documentació a adjuntar
• Còpies dels justificants per demostrar que els residus que genera són subministrats a gestors autoritzats.
• Rebut de l’import abonat en concepte de la taxa d’higiene de l’any sol·licitat.

Legislació aplicable
• Ordinació general tributària vigent de la parròquia d'Encamp.
• El Comú d’Encamp us informa que les 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 que regula els
fitxers de dades personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19, del 21 de març del 2007.
A més, com a persona interessada pot exercir davant de la nostra corporació els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició en els
termes definits per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i amb les excepcions també previstes
per la mateixa Llei.

Informació complementària
Els sol·licitants, per beneficiar-se d’aquestes bonificacions no poden ser deutors del Comú d’Encamp.

