Sol·licitud de descàrrec de sanció

1. Persona que sol·licita
Núm. d'identificació:

Nom i cognoms o denonimació social:
Núm. passaport
o DNI:

Representant legal:
Nacionalitat:

Núm.:

Carrer:
Edifici

Bloc:

Escala:

Pis:

Població:

Codi postal:

E-mail:

Telèfon:

Porta:

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfon/e-mail:

2. Dades de la sanció
Data de la sanció:
Matrícula del vehicle:

Número de sanció/ notificació:
Número de l'agent:

Motiu de la sanció:

T1-046

3. Exposició de motius pels quals se sol·licita el descàrrec

Preu de la sanció:

4. Data i signatura
Canillo,

d

de

Signatura de la persona que sol·licita

Legislació aplicable
Reglament d'ùs de la llengua oficial en organismes públics, de 22 de març del 2005.
Llei del Codi de la Circulació de 10 de juny del 1999.
Ordenació de tinencia de gossos, publicada al BOPA núm. 21, any 23, de data 27 de març del 2009.
Ordenació general i arrestos.
Llei general d'ordenació del territori i urbanisme, publicada al BOPA núm. 10, any 13 de data 29 de desembre del 2000.
Llei de modificació puntual i urgent d'ordenació del territori, publicada al BOPA núm. 51, any 15 de data 23 de maig de 2003.
Llei 8/2006 de 21 de juny de modificació de la llei general d'ordenació del territori i urbanisme, de data 29 de desembre de 2000, publicada
al BOPA 56, any 18 de 19 de juliol de 2006.
Ordenació de 18 de febrer de 2009 de les Ordenacions, any 2009, publicada al BOPA núm. 17, any 21.
Als 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 Canillo, titular i responsable del mateix; que prendrà 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 de correu electrònic tramits@canillo.ad o be directament al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu
del Comú, plaça Carlemany s/n, Canillo.

