SOLICITUDE: CERTIFICADO DE TESOURERÍA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:

NIF/NIE:

ENDEREZO:
PROVINCIA:

CONCELLO:
CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

Autorizo ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado desta solicitude así como doutro
tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese.

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante)
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL:
TELÉFONO:

NIF/NIE:
CORREO ELECTRÓNICO:

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN:

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO:

PROVINCIA:

CONCELLO:

CÓDIGO POSTAL:

ENDEREZO DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA:

SOLICITA

Que se expida certificado de non ter débedas tributarias co Excmo. Concello de Lugo para os efectos
de (indicar o fin ou fins para o que se solicita):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Deberá achegar xustificante de pagamento do Modelo 100 de autoliquidación en concepto de Taxa
por expedición de documento administrativo (Certificacións e Informes), que se pode facer efectiva en
calquera oficina de Novagalicia Banco, Caixa Bank ou BBVA.
NOTA.- Vexa no dorso deste impreso a documentación que deberá achegar xunto con esta solicitude, así como o modelo de
autorización que se utilizará só no caso de actuar en representación dunha persoa física.

Lugo, ______ de_______________de____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na
lei indicada, comunicándollo a este Concello.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR

•

Se actúa en representación dunha PERSOA XURÍDICA:



•

Fotocopia do DNI da persoa representante.
Poder notarial que outorga a representación.

Se actúa en representación dunha PERSOA FÍSICA:



Fotocopia dos DNI da persoa representante e representada.
Autorización asinada pola persoa representada, segundo o seguinte modelo.

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na
lei indicada, comunicándollo a este Concello.

AUTORIZACIÓN A FAVOR DUNHA PERSOA FÍSICA

A/o abaixo asinante, D.ª/D. _____________________________________________, co DNI / NIF
nº ____________________ e enderezo en ______________________________, autorizo a D.ª/D.
_____________________________________________________. a que, no meu nome e baixo a miña
responsabilidade, solicite un certificado de non ter débedas tributarias co Excmo. Concello de Lugo.

En ____________, o______de __________________ de ______
A PERSOA AUTORIZANTE

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste documento serán
incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar
comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na
lei indicada, comunicándollo a este Concello.

