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CONCELLO DE NARÓN 
Espazo reservado para uso administrativo 

SOLICITUDE CERTIFICADO INDIVIDUAL DE 
RECOÑECEMENTO DA EXISTENCIA DE OBRIGACIÒNS 

PENDENTES DE PAGO A CARGO DAS ENTIDADES 
LOCAIS 

MODELO INT01 
                                  
                                                            

 SOLICITANTE (contratista) 
                                                            
 Persoa física: nome  Primeiro apelido  Segundo apelido   DNI    NIE   Pasaporte  

 

      
 

      
 

      
 

      
 

 Persoa xurídica: nome ou razón social  PEME/autónomo/Outro :indicar  Sigla ou Nome  CIF  
                             
 Enderezo para os efectos de notificacións (do solicitante ou do representante se procede)  
 Tipo de vía  Nome da vía  
               
 Número  Quilómetro  Letra  Bloque  Portal  Escaleira  Piso  Porta  Código postal  
                                                                
 Poboación Municipio  Provincia ou país  
                      
 Outros medios de contacto (do solicitante ou do representante se procede)  
 Teléfono fixo  Teléfono móbil  Enderezo de correo electrónico  Fax  
                             

 Conforme ao establecido na Lei 11/2007, de acceso electrónico dos cidadáns  aos servizos públicos e demais lexislación vixente, AUTORIZO ao 
Concello de Narón,  en relación coa presente solicitude

 
, a que me envíe (marcar o que proceda) 

  Comunicacións mediante mensaxes ao teléfono móbil especificado como medio de contacto.  
  Comunicacións mediante mensaxes ao enderezo de correo electrónico especificado como medio de contacto.  
  Notificacións á  miña caixa de correo electrónico, accesible na sede electrónica www.naron.es  , tras a identificación previa con certificado 

dixital. 
                                                            

 SOLICITA: 
                                                            

 A expedición polo Concello de Narón, dun certificado individual, previsto no artigo 4 do Real Decreto-lei 4/2012, do 24 de febreiro, polo que se 
determinan as obrigacións de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de financiamento, para o pago aos 
provedores das entidades locais, no que se recoñeza a existencia da obrigación pendente de pago a continuación identificada: 

 

                                                            

 Número identificativo 
da factura 

         Importe da obrigación pendente de pago, importe do 
principal (incluído IVE ou, se é o caso, IGIC) 
(Sen incluír xuros, custas xudiciais ou calquera outro 
gasto accesorio) 

 

       

 

       

         

 Data de entrada no rexistro administrativo (anterior ao 01 de xaneiro de 2012)         
         

 O contratista instou a esixibilidade da débeda ante tribunais de Xustiza?  
                                                            

  SI    Data da reclamación 
(anterior ao 01 de xaneiro de 2012)        

 

  NON    
         

 Existe acordo de cancelación fraccionada coa entidade local?  
                                                            

  SI    Importe total pendente de pago         
         

  NON   Vencementos ata o 31/12/2012 (engadir tantos vencementos parciais como foran necesarios)  

    Data Contía  

              
              
              
              
              

         

Á  ALCALDÍA DO CONCELLO DE NARÓN 
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 Datos de domiciliación bancaria:  
                                                            
 ENTIDADE BANCARIA  ENDEREZO  

 

      
 

      
 

 IBAN:  

 

  Banco Sucursal D.C. Nº. de conta  
                                                  

         
 Código BIC:  

 

                                                                   
         

 Para os efectos de notificación o solicitante sinala como medio preferente e lugar de notificación:  

  Escrito      Fax  
Lugar de notificación: 

 
       

 

  Correo electrónico      Outro:         
         

 DATA E SINATURA   DOCUMENTACIÓN ACHEGADA COA SOLICITUDE  
                                                            

 Declaro que todos os datos facilitados son certos, que lin as 
advertencias legais e que acepto as condicións particulares 
expresadas, polo que solicito que se admita a trámite esta instancia. 

  1        

   2        

   3        

  Narón,   de  de    4        

 O/a solicitante ou representante legal   5        

                               6        

                               7        

                               8        

                               9        

 Asdo.                                 
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR  
                                                            

 • Cubra os datos da persoa física ou xurídica que formula a solicitude e do seu representante se procede, achegando en tal caso o 
correspondente documento de representación. 

• Cubra igualmente o enderezo completo, para os  efectos de notificacións, do solicitante ou do seu representante, así como outros medios de 
contacto tales como un teléfono fixo, teléfono móbil, enderezo de correo electrónico e fax, no caso de que desexe ser contactado por algún 
destes medios. Indique expresamente se autoriza ao Concello de Narón a que lle envíe mensaxes SMS e/ou correos electrónicos ao enderezo 
especificado así como notificacións fidedignas á súa caixa de correo web para o que necesitará un certificado dixital recoñecido (DNI 
electrónico, CERES, etc.) Pode obter máis información sobre certificados dixitais, administración electrónica, así como da súa caixa de correo 
web persoal para a práctica de notificacións telemáticas fidedignas en www.naron.es. 

• Indique a relación de documentos que achega xunto coa solicitude.  
• No caso de achegar documentación ou formular alegacións ou recursos, non se esqueza de indicar o código de expediente relacionado. 
• No caso de que a exposición de motivos non caiba no  anverso, continuar no reverso ou noutra páxina marcando a casa. 
• A solicitude debe ser asinada polo interesado solicitante ou o seu representante, se procede. 

 

                                                            

 AVISO LEGAL 
                                                            

 Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e  serán obxecto de tratamento 
automatizado e incorporados aos ficheiros de información do Concello de Narón que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de 
Protección de Datos. O seu  uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións 
públicas ou terceiros nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal. Os 
interesados poderán exercitar ante a unidade municipal de Réxime Interior, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos 
termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa  identidade no Concello de Narón, Praza de Galicia s.n. 15570 Narón (A Coruña). Así 
mesmo, a unidade tramitadora resérvase a posibilidade de solicitar calquera  tipo de documentación complementaria para a correcta xestión do 
trámite solicitado, en virtude do establecido no art. 11 do RD 1720/2007. 

 

                                                            

 Á  ALCALDÍA DO CONCELLO DE NARÓN  
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