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Al·legació multa

REPRESENTANT
NOM I COGNOMS DNI
DOMICILI TEL.
LOCALITAT CP EMAIL

INTERESSAT
NOM I COGNOMS DNI
DOMICILI TEL.
LOCALITAT CP EMAIL

El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)

Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí

L’anul·lació de la denúncia La devolució de l’import de la grua Continua al dors

No
Indicar adreça de correu electrònic

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són 
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del  Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, can-
cel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o 
quins drets voleu exercir.

Signatura

NO ESTIC CONFORME AMB ELS TERMES DE L’ESMENTADA DENÚNCIA PER:

EXPOSA:

 Que he estat denunciat/da per infracció a la normativa sobre trànsit, circulació i seguretat viària, segons les dades 
que s’indiquen a continuació:

Núm. d’expedient de la denúncia: Núm. d’agent:
Vehicle: Matrícula:
Data de la denúncia: Núm. rebut de la grua:

Llançà,  de                   de 20
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