
ALTA ABONAT IEM’S 

GIMNÀS MUNICIPAL DE L’ESTADI D’ATLETISME 

NOM I COGNOMS: 

DNI: 

ADREÇA: 

TELÈFON: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

DATA DE NAIXEMENT: 

ETS FEDERAT?  SÍ  NO 

 QUOTA TRIMESTRAL 45€  ( FEDERAT 22,50€ ) 

 QUOTA ANUAL 137€ ( FEDERAT 68,50€ ) 

ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE VAS AL GIMNÀS MUNICIPAL?   SÍ  NO 

       Autoritzo a l’Ajuntament d’Olot a realitzar les comunicacions relacionades amb 

la tramitació i pagament de factures al correu electrònic i telèfon que he facilitat. 

Olot, ........... de .........................de..... 

Signatura 



Àrea d’Esports 
Av. República Argentina n.8 , 17800 OLOT 
tel: 972 26 64 61 
A/e: esports@olot.cat 

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

El titular del compte autoritza l’Ajuntament d’Olot perquè domiciliï els rebuts al compte bancari indicat, sense 

perjudici que amb posterioritat pugui anul·lar aquesta domiciliació o bé comunicar-ne una de nova. 

Aquesta domiciliació tindrà validesa per temps indefinit mentre no sigui anul·lada pel propi titular del compte o 

rebutjada per l’entitat bancària (art. 83.3 del Reglament general de recaptació). 

Alta Baixa Modificació 

DADES DEL TITULAR DEL COMPTE CORRENT 

N.I.F / N.I.E Nom i Cognoms 

Adreça  CP   i    població Telèfon 

DADES BANCÀRIES PER AL SEU COBRAMENT 

 IBAN 

Olot, ........... / ............. / ....... 

Signatura del titular del c/c 

Avís de confidencialitat. Aquest document va dirigit exclusivament al seu destinatari. Us informem, que en cas que no sigueu el destinatari o 

persona autoritzada per aquest, 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 aquest document es troba al vostre poder, us demanem disculpes i us preguem 

que ens ho feu saber posant-vos en contacte amb l’Ajuntament d’Olot, Avinguda República Argentina n. 8 (àrea d’esports), telèfons 972 26 64 61 

com més aviat millor. Gràcies. 
Protecció de dades personals. L'Ajuntament d'Olot, en compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades de 

caràcter personal 15/1999 de 13 de desembre, pel qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, li comunica que les 

seves dades personals han estat incorporades al fitxer recaptació/ ingressos / tresoreria. Només seran utilitzades en el procediment administratiu 
pel qual han estat necessàries i pel departament de l'ajuntament encarregat  de la seva execució seva execució. En cap cas seran cedides a tercers. 

Per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació, poder fer-ho personalment o per escrit a la següent adreça: Ajuntament d’Olot – P. de 

Ramon Guillamet, 10 17800 Olot (Girona). 
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