
TRESORERIA 
Telèfons 972279144  
A/e: creditors@olot.cat 

DECLARACIÓ DE DADES FISCALS AUTORITZACIÓ DE PAGAMENTS PER 

TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA, A FAVOR DE CREDITORS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 

Dades del creditor 

Dades bancàries 

CODI BIC/SWIFT: 

Data i signatura del creditor/signatura de representació 
(vegi’s obligatorietat identificació i/o signatura electrònica) 

Amb aquesta declaració/comunicació autoritzem que els pagaments que hagi de dur a terme 
l’AJUNTAMENT D’OLOT al nostre favor, s’efectuïn per transferència d’acord amb les dades que incorporem 
en aquest document. La persona que signa declara expressament que les dades anteriors, tant generals 
com bancàries, són correctes i certes i que les dades bancàries facilitades són titularitat del 

creditor identificat en aquesta carta, i que exonera l’AJUNTAMENT D’OLOT de qualsevol 

responsabilitat derivada d’una no coincidència entre creditor i titular del compte. 

SIGNATURA ELECTRÒNICA d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, estan obligats a efectuar qualsevol tràmit d’un procediment 
administratiu a través de mitjans electrònics: 

- Les persones jurídiques.
- Les entitats sense personalitat jurídica.
- Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació

obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en
exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen
inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Nom/raó social: 

Adreça:  

NIF/CIF: 

CP: Població: 

Telèfon, fix/mòbil:

Adreça electrònica: 

Obligatori empreses, societats i associacions: 

Representant: _____________________________________  NIF: __________________ 

Càrrec:  ___________________________________________________________________

Entitat financera: 

Data:

mailto:creditors@olot.cat


- Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’Administració.

Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i podrà ser modificada iniciant el tràmit de nou. El 

creditor queda assabentat que l’AJUNTAMENT D’OLOT no acceptarà canvis de compte que 

constin a les factures o que arribin per altres mitjans. 

AVÍS DE CONFIDENCIALITAT Aquest document va dirigit exclusivament al seu destinatari. Us 

informem, en cas que no sigueu el destinatari o persona autoritzada per aquest, que la informació que 

conté és reservada i que utilitzar-la o divulgar-la amb qualsevol finalitat està prohibit per la legislació 

vigent atès el seu caràcter confidencial. Si per error aquest document es troba al vostre poder, ens 

disculpem i us demanem que ens ho feu saber posant-vos en contacte amb les Oficines de Tresoreria de 

l’Ajuntament com més aviat millor (passeig de Ramon Guillamet, 10 – tel: 972 27 91 44). 

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 

dpd@olot.cat 
Ajuntament d’Olot 

Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 

Tel. 972 27 91 18 

Finalitat del tractament Recollir el compte corrent per al pagament 
de les factures. 

Base jurídica El consentiment de l’interessat. 

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 
garantia 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 la nostra política de 
privacitat al web de l’Ajuntament d’Olot.  

Termini de conservació de les dades Termini de conservació definit al calendari de 
disposició i accés a la documentació 
disponible al Portal de transparència de 

l’Ajuntament d’Olot. 

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 
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