
Sol·licitud d'al·legació a un constat d'infracció de circulació

2. Dades del constat

Número de constat:

Tipus d'infracció:

Import de la sanció:

1. Persona que sol·licita

Nom i Cognoms:

Nacionalitat: Núm. de passaport/DNI:

Adreça:

Població: Telèfon:

Adreça electrònica:

Número d'agent:Matrícula del vehicle:

Data del constat:

3. Exposo i sol·licito

4. Data i signatura

La Massana,



Informe de l'agent número:

Data i signatura

La Massana,

L'agent                                                                                                     Vist i plau

El Cap de Circulació

Legislació aplicable

Normativa vigent a la parròquia de la Massana.

A efectes  del que preveu la Llei 15/2003,  de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s’informa que les dades que 
ens faciliteu  s’incorporaran  al fitxer informatitzat  del Comú de La Massana, titular i responsable del mateix;  que prendrà  les mesures
necessàries  per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L’usuari pot  exercir els seus drets d’accés, certificació, oposició  i supressió,
sempre que la legislació vigent no disposi el contrari, a l’adreça electrònicalamassana@lamassana.ad o be directament al servei de tràmits
del Comú.
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