RECURSO DE REPOSICIÓN
1. DATOS DO RECORRENTE
Nome/apelidos ou razón social:

NIF/NIE:

Domicilio fiscal:

Localidade:

Provincia:

C.P.:

Domicilio a efectos de notificación:

Localidade:

Provincia:

C.P.:

Representante

NIF/NIE:

Poder que o acredita:

Tel.1:

Tel.2:

e-mail:

2. IDENTIFICACIÓN DO ACTO
O solicitante, cuxos datos son os consignados anteriormente, EXPÓN que, por medio deste escrito, INTERPÓN RECURSO DE REPOSICIÓN contra o seguinte acto administrativo.
Descrición:
N.º expediente/Referencia valor

Concepto impositivo:

Data do acto:

Data da notificación:

Período/exercicio:

Importe:

3. ALEGACIÓNS

Por non estar conforme co acto administrativo mencionado, formulo as seguintes ALEGACIÓNS:

Apelidos e nome ou razón social (recorrente):

NIF:

4. DOCUMENTACIÓN

5. SUSPENSIÓN
•
•

Se non solicita a suspensión da execución do acto administrativo impugnado non cubra este apartado.
Se o acto recorrido consiste nunha sanción a súa execución queda automaticamente suspendida pola presentación en tempo e forma do recurso,
sen necesidade de achegar garantía.
Ó mesmo tempo solicita a suspensión da execución do acto administrativo impugnado, ofrecendo a seguinte garantía:
Aval ou fianza solidario prestado por banco, caixa de aforros, cooperativa de crédito ou sociedade de garantía recíproca
Outros
Importe garantido

Indique a garantía que ofrece e comunicaráselle se foi aprobada por esta administración

Lembre achegar o xustificante da garantía constituída ante o órgano que ditou o
acto que recorre, así como enumeralo no apartado de documentación

Extensión da suspensión:
Só o recurso de reposición
Recurso de reposición e mais recurso contencioso-administrativo

6. SOLICITO

Que unha vez presentados en tempo e forma este escrito e os documentos que se achegan, se admitan como RECURSO DE REPOSICIÓN contra o indicado acto
administrativo e, segundo o procedemento establecido, se adopte resolución de acordo coas alegacions efectuadas.
Data:

Asdo.:

........................................................................., ....................... de .................................................................20...................
ORAL Deputación de Pontevedra, avda. de Marín, 9, 36071 Pontevedra. Tel.: 986 804 100 - Fax: 986 896 377, oral@depo.es, www.depo.es

Se non ten espazo suficiente indique o número de follas adicionais de alegacións que se achegan

Acompáñase a seguinte documentación:

Mod. 893.006

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R.d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es

XESTIÓN TRIBUTARIA E CATASTRAL

