
 

AJUNTAMENT DE MISLATA 
PLAÇA CONSTITUCIÓ 8 
46920 MISLATA 
96 399 11 00 
www.mislata.es 

PLEC DE DESCÀRREC 
 
 

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL DNI/NIF/NIE 

EN REPRESENTACIÓ DE DNI/ NIF/NIE/CIF 

Domicili fiscal Nº Esc. Pis Pta. 

C.Postal Municipi Província Telèfon 1: Telèfon 2: 
 

Correu electrònic: 

Matrícula Nº. Butlletí de denúncia Data denúncia 

 
 

DADES BANCÀRIES (en cas de sol·licitar la devolució de l’import de la sanció o taxa de grua) 

NÚMERO DE COMPTE BANCARI 
IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE 

                        

 

AL·LEGACIONS: 
 

 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD: 

 Retirada de la denúncia. 
 Retirada de la denúncia i grua. 
 Altres. 

 
DOCUMENTACIÓ: 

 Fotocòpia de la denúncia. 
 Fotocòpia del rebut de la taxa de la grua, si és el cas. 
 Qualsevol documentació que considere convenient per a fonamentar les seues al·legacions. 
 

Pot presentar el plec de descàrrec de qualsevol de les formes de registre regulades en l’art. 16 de la Llei 39/2015, 
així com en l’Oficina Virtual de Multes de Tràfic de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta sud: 

https://ovt.tributoslocales.es/ovt/EXPJ/467200/MHORTA/homenoauth/pag3 

Queda assabentat/da de la informació bàsica sobre protecció de dades que figura en el revers.. 

Mislata, a _______________________de/d’ _________________de 20 
(Signatura de l’interessat) 

 
 
 

 

 
 

Sr. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MISLATA 



 

AJUNTAMENT DE MISLATA 
PLAÇA CONSTITUCIÓ 8 
46920 MISLATA 
96 399 11 00 
www.mislata.es 

L'AJUNTAMENT DE MISLATA tractarà les dades que vosté ens ha facilitat en 
qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió de les 
sancions de trànsit competència de la Policia Local. 

Les dades es conservaran durant el termini de temps que estiga vigent 
l'expedient administratiu sancionador o, si escau, pel temps de resolució d'un 
procediment judicial o contenciós administratiu. No obstant això, les dades es podran 
conservar, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació 
científica i històrica o finalitats estadístiques. 

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica 
en l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si escau, la necessitat de 
compliment d'una missió realitzada en interés públic. 

Les dades es podran cedir o comunicar a Forces i Cossos de Seguretat, 
nacionals o estrangers, òrgans judicials, així com a altres entitats públiques o privades, 
a les quals siga necessari o obligatori cedir-les, en els supòsits previstos, segons Llei. 

Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si escau, 
oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit al Registre d'Entrada de 
l'AJUNTAMENT DE MISLATA, plaça Constitució, 8 o, si escau, al nostre delegat de 
Protecció de Dades (dpo@mislata.es). Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu 
dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 


