
L'ORGT realitza el tractament de les seves dades personals per l'activitat de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic, en relació al compliment de les funcions derivades de les missions d'interès públic i  
obligacions legals que l'ORGT  té atribuïdes pel Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 
general tributària, entre d'altres normes, i no està prevista la cessió a tercers, si no és per imperatiu legal. Podeu 
exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, i oposició a la Seu electrònica, i presencialment o per 
correu postal adreçat a l'ORGT. També podeu obtenir més informació en l'apartat de protecció de dades de la 
seu electrònica de l'ORGT, on figura la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.orgt@diba.cat) per 
qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. 
 
          Dono el consentiment per la utilització de les dades bancàries pel pagament de l'impost indicat 
 
 

Procediment excepcional vàlid període estat d'alarma 2020 

(Marqueu amb una X els conceptes que voleu domiciliar) 

Tots els conceptes (impostos i taxes)   IBI i taxes 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) totes les finques de què sóc titular i les que pugui adquirir amb 
posterioritat a aquesta data 

Nom NIF

Entitat financeral Oficina

Núm. compte

Titular del compte: Nom

Data

tots els meus vehicles i els que pugui adquirir amb posterioritat 
a aquesta data   
només la/les matrícula/les:

Altres  

només la/les finca/finques 

Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 

Ajuntament 

O R D R E   D E   D O M I C I L I A C I Ó

D A D E S   D E L   C O N T R I B U E N T

IBAN

DNI

Aquesta butlleta de domiciliació 
només serà vàlida si s'acompanya 
d'una còpia del DNI del titular del 
compte

mailto:dpd.orgt@diba.cat
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BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ
L'ORGT realitza el tractament de les seves dades personals per l'activitat de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, en relació al compliment de les funcions derivades de les missions d'interès públic i  obligacions legals que l'ORGT  té atribuïdes pel Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i la Llei general tributària, entre d'altres normes, i no està prevista la cessió a tercers, si no és per imperatiu legal. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, i oposició a la Seu electrònica, i presencialment o per correu postal adreçat a l'ORGT. També podeu obtenir més informació en l'apartat de protecció de dades de la seu electrònica de l'ORGT, on figura la bústia del delegat de protecció de dades (dpd.orgt@diba.cat) per qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat.
          Dono el consentiment per la utilització de les dades bancàries pel pagament de l'impost indicat
Procediment excepcional vàlid període estat d'alarma 2020
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X
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Tots els conceptes (impostos i taxes)   
IBI i taxes 
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
totes les finques de què sóc titular i les que pugui adquirir amb 
posterioritat a aquesta data 
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NIF
Entitat financeral
Oficina
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Titular del compte: Nom
Data
tots els meus vehicles i els que pugui adquirir amb posterioritat  
a aquesta data   
només la/les matrícula/les:
Altres  
només la/les finca/finques 
Impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
Ajuntament 
O R D R E   D E   D O M I C I L I A C I Ó
D A D E S   D E L   C O N T R I B U E N T
IBAN
DNI
Aquesta butlleta de domiciliació només serà vàlida si s'acompanya d'una còpia del DNI del titular del compte
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