AJUNTAMENT D'ALACANT
Servici d'Economia i Hisenda
--MODEL DE REPRESENTACIÓ EN PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ
Sr./Sra. …………………………………………………………………………………. NIF ……………………..
amb domicili fiscal a (municipi) …………………………. (via pública)…………………………… núm. …...
L'Entitat (raó social) …………………………………………………..……….. NIF ……………………..
amb domicili fiscal a (municipi) ………………. (via pública)………………….……………………. núm. …..
i en nom seu el Sr./la Sra. …………………………………………………… com a representant legal segons
document justificatiu que s'hi adjunta, amb NIF …………….., i domicili fiscal a (municipi) ………………….. (via
pública) ………………………………. núm. ………
ATORGA LA SEUA REPRESENTACIÓ al Sr./la Sra. …………………………………………………
NIF
…………………….. amb domicili fiscal a (municipi) …………………….. (via pública)……………………… núm.
…..., perquè actue davant de les dependències de (1) ………………………………………. de l'Ajuntament
d'Alacant en el procediment de (2) ……………………………………………………………………..……… sol·licitat
pel/s representat/s.
En relació amb tal procediment podrà exercitar les facultats següents: facilitar la pràctica de totes les actuacions
que siguen necessàries per a la instrucció de l'expedient, aportar totes les dades i els documents que se
sol·liciten o s'interessen, rebre tot tipus de comunicacions, formular peticions i sol·licituds, presentar escrits i
al·legacions, manifestar la seua decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents en el
corresponent tràmit d'audiència o renunciar a altres drets, subscriure diligències i altres documents que puga
estendre l'òrgan competent i, en general, realitzar totes les actuacions que corresponguen al/s representat/s en
el curs de tal procediment.
ACCEPTACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ
Amb la firma del present escrit, el representant accepta la representació conferida i respon de l'autenticitat de la
firma de l'atorgant i també de la còpia del DNI (3) d'este que acompanya este document.
NORMES APLICABLES
Llei General Tributària (Llei 58/2003). Representació voluntària: Article 46.
…………., ….. de …………….. de …….. ……………., …. de ……………… de ……
L'ATORGANT (4)
EL REPRESENTANT

El text d'este document no podrà ser modificat, sense perjudici de la facultat dels interessats d'atorgar la seua
representació en termes diferents, acreditant-la per qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.
(1) Citeu el departament davant del qual s'atorga la representació (Gestió Tributària o Recursos i
Reclamacions Tributàries).
(2) Indiqueu el procediment que es desitja seguir.
(3) DNI o document equivalent d'identificació d'estrangers.
(4) Si l'atorgant és persona jurídica també haurà de figurar el segell de l'entitat.

