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PLEC DE DESCÀRREC             
 

 
Nom i cognoms / Raó social                                                      

    
DNI/CIF                                                    Telèfon         
    
Domicili per a notificacions           

 

        

 Municipi                                                                                                             CP                    
      

 Representat/ada per                                                                                          DNI         
  

DADES DE LA DENÚNCIA 
 

Núm. Expedient     
 

Matrícula 
 

Data 
 

EXPOSICIÓ DE FETS I RAONS (Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició)  
 

Exposo 
   
   
 

 

      

PETICIÓ (Concreteu la vostra petició de la manera més clara i breu possible)  
  

Demano    
   
     
   

 

DOCUMENTS APORTATS (Si adjunteu documents, feu-ne constar la relació)   
   

  Desitjo rebre la resposta   ☐en paper         

                                                ☐per seu electrònica amb signatura digital. Amb avís al correu electrònic1: ____________________________________ 
 
 
Sí ………………………………………………………………….,  que les meves dades personals siguin tractades amb l´única finalitat de gestionar 
els tràmits relatius al procediment sancionador en matèria de trànsit regulat en el Reial Decret 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades i pel que es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). Aquestes dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o 
privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Tanmateix  podeu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, 
cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, Ctra.de Ribes, 2 o al correu electrònic 
secretaria@lesfranqueses.cat. 

 Les Franqueses del Vallès,        d                     de 20        

Signatura 

                                                           
1 L’adreça electrònica servirà per enviar-vos un avís de notificació electrònica (en cas de nomenar un representant, serà aquest qui rebrà l’avís de 
notificació). Recordeu que l’avís enviat a l’adreça electrònica només tindrà efectes informatius i que la falta d’accés a la notificació no impedirà que es 
consideri realitzada.  Entreu a la Bústia electrònica de la Seu electrònica de la web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (www.lesfranqueses.cat) per 
verificar si teniu a disposició una nova notificació, sobretot si esteu pendent de rebre’n una. La notificació es considerarà realitzada transcorreguts 10 dies 
naturals, termini límit que la normativa reguladora estableix perquè accediu a la mateixa. Si voleu rebre o deixar de rebre totes les notificacions de manera 
electrònica, ho podeu fer presentant una sol·licitud al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC). 
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