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� VÍA SANCIONADORA.
A Federación Galega de Automobilismo e a empresa “Vía Sancionadora” asinan convenio de colaboración para que
os licenciados (F.G.A.) teñan un desconto do 10% no prezo final do servizo adquirido, sempre que xa tiveran
no momento da firma o contrato-afiliación coa citada sociedade (www.viasancionadora.es).
A sociedade de Avogados e especialistas en recursos de multas de tráfico e a intención de poñer en coñecemento
dos licenciados (F.G.A.) E para cubrir e amparar ós licenciados da  Federación Galega de Automobilismo.
“Vía Sancionadora” actúa a través dunha plantilla composta integramente por avogados e economistas
especializados.

Oferta Técnica:

1.- Vía Sancionadora:
Os nosos servizos inclúen a defensa contra todas as multas coas que sexa  sancionado o vehículo do cliente
durante a vixencia do contrato, incluíndo as que tivese con anterioridade á firma do mesmo. Isto comprende
todas as fases da vía administrativa, así como a vía executiva ou de présa, sendo o seu ámbito de aplicación
España. Todo iso conforme á normativa vixente na data desta proposta.
Os escritos, recursos e reclamacións ofertados son os seguintes: 
.- Pregos de descargo ou escritos de alegacións.
.- Escritos de identificación do conductor. 
.- Escritos de proposición de proba e solicitudes de ratificación do denunciante. 
.- Escritos de contestación á proposta de resolución e, no seu caso, recursos potestativos de reposición. 
.- Recursos extraordinarios de revisión, nos casos que proceda segundo Lei 39/15. 
.- Recursos na vía executiva ou de présa. 
.- Recursos de reposición ás providencias de constrinximento e embargo emitidas polos órganos de recadación da
Administración Central, Autonómica ou Local, que correspondan no ámbito nacional.  
.- Reclamacións Económico-Administrativas ante os Tribunais Económico-Administrativos en ámbito nacional.
.- Solicitudes de devolución de cantidades indebidas na retirada de vehículos (guindastre). 
.- Asesoramento e análise de risco sobre a viabilidade de acudir á xurisdicción contencioso-administrativa.  

2.- Ademais, incluímos tamén os seguintes servizos especializados os 365 días do ano: 
.- O cliente recibirá un trato e asesoramento personalizado, sempre en contacto directo cos Avogados e Economistas
de Vía Sancionadora que tramiten o seu expediente, mediante Asistencia Xurídica telefónica e correos electrónicos.
Na mesma chamada calquera dúbida ou consulta relacionada coas sancións de tráfico será resolta.
.- Control, estado e seguimento de expedientes, de forma que en todo momento poderán coñecer o estado das súas
sancións.  
.- Cumprimento coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais en todos os expedientes tramitados. 
.- Seguimento e control do estado de puntos na licenza de conducir do cliente. Asesoramento sobre o proceso de
recuperación de puntos en caso de perda e atención procesal para a súa evitación.

3.- Outros Servizos (consultar tarifas):
.- Recurso contencioso-administrativo ante os Tribunais da Xurisdicción Contenciosa.
.- Defensa legal en todas as ramas do Dereito: penal, civil, laboral, mercantil e tributario, etc.
.- Así mesmo, prestamos un servizo en liña con dominio www.viasancionadora.es, como especialistas en recursos
de tráfico a nivel nacional. O noso espazo Web pode estar á súa disposición para fins informativos, comerciais e
publicitarios.

Oferta económica:
.- O importe dos nosos servizos a particulares ascende a 59,95.-Euros/ano/turismo (IVE incluído). No caso de que
o particular queira incluir un segundo turismo a tarifa ascendería a 79,95 Euros/ano (IVE incluído).
.- Outros vehículos/ flota: consultar tarifas.
Oferta colectivo federados F.G.A.:
Se no momento da firma do contrato achégase copia da licenza federativa en vigor, beneficiarase dun desconto
do 10% no prezo final do servizo adquirido.
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