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Datos identificativos do solicitante   

Apelidos e nome ou razón social1:   

   

NIF/CIF:   

Enderezo de notificación:   
   

Poboación:   
   

Código Postal:   

Provincia:   Teléfono:   

Fax:   Correo electrónico:   

  Datos do representante   

NIF:   Apelidos e nome2:   

   

 Datos relativos ás débedas pendentes de ingreso 3     

Número de  
liquidación   

Concepto   Estado da débeda 4   Importe   

            

            

            

            

            

TOTAL      

                             IV. Datos relativos ós créditos para os que se solicita 

compensación 3   
  

   
Nº de factura   

   
Concepto   

Data de 

presentación 

no Rexistro 

Municipal  

   
Importe   
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En base ó exposto:   

   
1.- Solicito a suspensión do procedemento de pago dos créditos sinalados no apartado IV da presente 
instancia, a efectos de proceder á súa compensación ante o órgano municipal competente segundo 
se sinala a continuación e ata que non sexa comunicada a resolución do procedemento de 
compensación, declarando expresamente que ditos créditos non foron transmitidos ou cedidos a 
terceiros.   

   
2.-Solicito que tendo por presentado este escrito, cos documentos que se axuntan, e de conformidade 
co disposto na Lei Xeral Tributaria e no Regulamento Xeral de Recadación, se sirva acordar a 
COMPENSACIÓN das referidas débedas cos créditos recoñecidos ó meu favor polo Concello de Fene.   

   

   
Fene, a    

(sinatura do interesado ou representante) (5)   
   

 

   

              Asdo.:   

   

   

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE   
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Normas para a cumprimentación da solicitude de compensación   

    
(1) Apelidos e nome ou razón social: No caso de persoa xurídica deberá consignarse o nome da 

Sociedade ou Entidade, nunca o nome comercial ou nome do Director, Xerente ou Apoderado.   

   
(2) No caso de representante: Debe presentarse coa solicitude unha fotocopia do NIF do 

representante e os documentos que acrediten a representación.   

   
(3) Listado de débedas ou créditos recoñecidos: No caso de que non sexa suficiente espazo para 

consignar as débedas ou os créditos a compensar poderase entregar listado complementario 
adxunto ó presente impreso.   

   
(4) Estado da débeda: Consignarase, sempre que se coñeza, a situación do procedemento de 

recadación no que se atopa a débeda, en canto a se está no período voluntario ou no período 
executivo de cobro.   

   
(5) Sinatura: No caso de persoa xurídica esixirase a sinatura do representante/s legal/is.   

     
  Información adicional   

 A solicitude de compensación non será atendida se quedara acreditada a inexistencia do crédito 
ofrecido. Neste suposto terase por non presentada a solicitude de compensación e procederase ó seu 
arquivo sen máis trámite.   

   
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos 

persoais é CONCELLO DE FENE, con dirección PRAZA DO ALCALDE RAMON SOUTO GONZALEZ S/N, 15500 - FENE (A CORUÑA); SECRETARIA@FENE.GAL.   
1.- dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar 

en SECRETARIA@FENE.GAL.   
2.- finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.   
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado   
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal 

ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo   
3.- lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo.   
4.-destinatarios de cesións:  CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter persoal.   
5.- dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou 

retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.   
 CONCELLO DE FENE  dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos 

formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en SECRETARIA@FENE.GAL, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa 

identidade.   

   

  

   

   


