POLICIA
1/1

Model - Modelo POL-001
V130708

SOL·LICITUD DE PLAQUES DE TRÀNSIT / SOLICITUD DE PLACAS DE TRÁNSITO
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DNI - NIF - NIE

En representació de / En representación de

Domicili, localitat i província/ Domicilio, localidad y provincia

Telèfon / Teléfono

Nombre de plaques /
Número de placas

Metres d'ocupació /
Lloc de col·locació de les plaques / Lugar de colocación de las placas
Metros de ocupación

Dies d'ocupació /
Días de ocupación

Des de / Desde

Fins a / Hasta

Hores / Horas Motiu de l'ocupació / Motivo de la ocupación

El-la sol·licitant es compromet a la devolució de les plaques en les 24 hores posteriors a la seua utilització. L'ajuntament
procedirà, si és el cas, a la recuperació d'ofici dels seus béns i a la possible incoació d'un expedient sancionador. / El-la
solicitante se compromete a la devolución de las placas en las 24 horas posteriores a su utilización. El ayuntamiento
procederá, en su caso, a la recuperación de oficio de sus bienes y a la posible incoación de un expediente sancionador.
Mislata,

SIGNATURA / FIRMA

En cas de tractar-se de limitació d'estacionament, per ocupació de la via pública o realització d'obres, s'adjuntarà còpia de l'autorització
corresponent. Abans de passar a per les plaques, s'arreplegarà el vistiplau del regidor de trànsit o del regidor d'obres i servicis o bé del cap
de la policia local. Les plaques s'arreplegaran i es tornaran al magatzem, en el carrer Felipe Bellver, entre les 14.00 i les 14.30 hores, de
dilluns a divendres (de l'1 de juny al 30 de setembre de 13.30 a 14.00 h). Segons establix la circular 1/94 de la ponència de trànsit: "Les
plaques hauran de col·locar-se amb 72 hores d'antelació a la seua utilització, prenent la relació de matrícules dels vehicles estacionats en el
dit tram i remetent la dita relació, una vegada confeccionada, a la Policia Local.
En caso de tratarse de limitación de estacionamiento, por ocupación de la vía pública o realización de obras, se adjuntará copia de la
autorización correspondiente. Antes de pasar a por las placas, se recogerá el visto bueno del concejal de tráfico o del concejal de obras y
servicios o bien del jefe de la policia local. Las placas se recogerán y se devolverán al almacén, sito en la calle Felipe Bellver, 4, entre las 14.00
y las 14.30 horas, de lunes a viernes (del 1 de junio al 30 de septiembre de 13.30 a 14.00 h). Según establece la circular 1/94 de la ponencia
de tráfico: "Las placas deberán colocarse con 72 horas de antelación a su utilización, tomando la relación de matrículas de los vehículos
estacionados en dicho tramo y remitiendo dicha relación, una vez confeccionada, a la Policía Local.
V. I PL. / VºBº

Data d'entrega de plaques, vaig rebre /
Fecha de entrega de placas, recibí

Data de devolució de plaques, vaig rebre /
Fecha de devolución de placas, recibí

Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Mislata i podran ser utilitzats
pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada davant del Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata. / Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados
propiedad del Ayuntamiento de Mislata y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mislata.
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