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

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms:

Núm. d'identificació:

Adreça de l’habitatge:
Telèfon fix / mòbil:

Adreça electrònica:

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:
Nom i cognoms o raó social del propietari del comerç:
Nom i cognoms del representant legal:
Adreça del comerç:

3. Sol·licito
El retorn de la taxa d’higiene de l’any .................., donat que l’adreça de l’habitatge personal i la del domicili de l’activitat comercial,
empresarial o professional coincideixen.

4. Data i signatura

T2-2410 22/02/2017

Encamp,
d
Signatura de la persona que sol·licita

del

5. Documentació a adjuntar
• Rebut de l’import abonat en concepte de la taxa d’higiene de població de l’any sol·licitat.
• Rebut de l’import abonat en concepte de la taxa d’higiene de radicació 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
El sol·licitant, per tal de beneficiar-se d’aquestes bonificació no ha de ser deutor del Comú d’Encamp.

