O Sr. Alcalde, por Decreto do 5 de maio deste ano, aprobou o Padrón
provisional comprensivo dos suxeitos pasivos ( contribuintes) polos conceptos
de:
TAXA DE RECOLLIDA DE LIZO E TAXA POLO SUBMINISTRO DE AUGA
DOMICILIARIA (INCLUÍDO O CANON DA AUGA) PARA O SEGUNDO
SEMESTRE DO 2015
Por medio do presente, ponse en coñecemento dos contribuíntes obrigados ó
pago da taxa e canon indicados, que dispoñen dun prazo de 15 días,
contados a partir da publicación deste edicto no BOP de Lugo, ó obxecto de
que o Padrón poida ser examinado e presentalas reclamacións que estimen
pertinentes, entendéndose elevado a definitivo se, transcorrido o prazo de
exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra o mesmo.
Contra o citado acordo polo que se inclúen os contribuíntes no Padrón así
como contra a liquidación e efectividade da taxa de recollida de lixo,
interporase, ante a Alcaldía, recurso de reposición no prazo dun mes a contar
desde a notificación.
Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderase interpoñer
recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses contados desde o
día seguinte ó da súa notificación. No caso de resolución presunta o prazo para
interpoñer o recurso contencioso administrativo será de 6 meses contados a
partir do día seguinte a aquel en que finalice o prazo dun mes desde a
interposición do recurso de reposición.
ANUNCIO DE COBRANZA
O prazo de ingreso, en periodo voluntario, será o comprendido entre o 5 de
maio e o 5 de xullo de 2016, ámbolos dous inclusive.
O ingreso do recibo farase na conta restrinxida número ES10 2080 0156 4031
1000 0057, ó nome deste Concello na oficina do Corgo de Novagalicia Banco.
Os recibos dos titulares que non teñan domiciliado o pago, serán enviados ós
seus respectivos domicilios para que fagan o ingreso na conta indicada. As
persoas que teñan domiciliado o pago non terán que preocuparse, xa que o
Concello remitirá á Caixa a relación de recibos para que se ingrese o seu
importe na conta municipal citada.
Vencido o citado prazo en período voluntario, iniciarase o período executivo
que determina a esixencia dos xuros de demora e dos recargos do período
executivo nos temos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de 17 de decembro,
Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de apremio, de
acordo co establecido no artigo 161 da citada Lei, procedéndose á súa
recadación pola vía administrativa de constrinximento, segundo o preceptuado
no Regulamento Xeral de Recadación. O recargos do período executivo serán
os previstos no artigo 28 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria.
No caso do canon da auga, según dispón o artigo 49.7 do Decreto 136/2012,
de 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento de dito canon, cando polos
contribuíntes afectados non se fixera efectivo o canon da auga no período
voluntario sinalado, esixirase directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento pola Consellería competente en materia de facenda da Xunta
de Galicia e, así mesmo, faise saber que a repercusión do canon da auga
poderá ser obxecto de reclamación económico administrativa ante o órgano

económico administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes desde quese entenda producida a notificación mediante o padrón.
A presente publicación ten o carácter de notificación colectiva, de acordo co
establecido no artigo 102 da indicada Lei Xeral Tributaria.

