
AUTORITZACIÓ D'UN CONTRIBUENT A UN REPRESENTANT AUTORITZAT PER L'AJUNTAMENT D'OLOT 
PER LA TRAMITACIÓ DE L'AUTOLIQUIDACIÓ ELECTRÒNICA DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

En / na:

Nom i cognoms

NIF

Domicili

Població CP

Província

Autoritza

CP

Nom i cognoms 

NIF

Domicili 

Població 

Província

Per efectuar davant l'Ajuntament d'Olot el tràmit següent a nom meu: AUTOLIQUIDACIÓ ELECTRÒNICA 
DE L'IMPOST DE VEHICLES

Bastidor

Dades del vehicle 

Matricula*

Marca

Olot

Model

Signatura de la persona autoritzant (**)

(*) En  el cas d'alta per baixa temporal

(**) Signatura del titular del vehicle (persona física) 
-Segell de l'empresa /entitat corresponent i signatura del seu representant legal (persona jurídica) 

AVIS SOBRE CONFIDENCIALITAT
Aquesta autoliquidació va dirigida exclusivament al seu destinatari. Us informem, en cas que no sigueu el destinatari o persona autoritzada per aquesta, que la 
informació que conté és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol finalitat està prohibida per la legislació vigent atès el seu caràcter confidencial. Si 
per error aquesta liquidació està al vostre poder, us demanem disculpes i us preguem que ens ho feu saber, posant-vos en contacte amb l'Ajuntament d'Olot, Pg 
Bisbe Guillamet, 10-Secció Ingressos-Tel 972279103 com més aviat millor. Gràcies. 



Responsable del 
tractament 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00 
Atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat 

Dades de 
contacte del 
delegat de 
protecció de 
dades 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Ramon Guillamet, 
10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 
dpd@olot.cat  

Finalitat del 
tractament 

La Resolució d’aquesta tramitació. 

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Decret 
Legislatiu 2/2003 i Llei 39/2015). Les dades són obligatòries per tramitar la sol∙licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar‐les o suprimir‐les, oposar‐vos al tractament i 
sol∙licitar‐ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra 
sol∙licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica 
https://seu‐ e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

Termini de 
conservació de 
les dades 

Decret 13/2008, de 22 de gener sobre accés, avaluació i tria de documents. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu‐e.cat/ca/web/olot 

PROTECCIÓ DE DADES
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