
BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

www.dacoruna.gal

 MARTES, 28 DE JULIO DE 2020 | BOP NÚMERO 117 MARTES, 28 DE XULLO DE 2020

Página 1 / 1

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
0/

50
36

AdministrAción LocAL
municipAL
Sobrado

Edicto sobre exposición pública e notificación colectiva do padrón da taxa pola recollida de residuos sólidos do ano 2020

ANUNCIO

Edicto sobre exposición pública e notificación colectiva do padrón da taxa pola recollida de residuos sólidos do ano 2020

Por resolución da Alcaldía do 22/07/2020 aprobouse o padrón fiscal da taxa pola prestación do servizo de recollida 
de residuos sólidos correspondente ao exercicio 2020, por importe de 73.320,00 euros, o cal se expón ao público durante 
o prazo de 15 días, a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOP da Coruña, para que os 
interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas. O presente anuncio servirá de notifica-
ción colectiva a todos os contribuíntes nos termos establecidos no art. 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral 
Tributaria.

Dado que a taxa pola recollida de residuos sólidos é un tributo coa recadación delegada na Deputación Provincial da 
Coruña, será o seu correspondente servizo quen estableza os prazos e forma de ingreso en período voluntario, advertíndose 
que, transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario sen que se efectuara o pagamento, as débedas esixiránse polo 
procedemento de prema prevista nos artigos 163 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nos 
artigos 70 e seguintes do Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación, 
devengándose as recargas correspondentes así como os intereses de demora.

Contra o acto de aprobación do padrón, os interesados poderán interpor recurso de reposición ao que se refire o artigo 
14 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora de Facen-
das Locais, ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ó remate da exposición 
ao público do padrón fiscal. Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderase interpor recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo que corresponda, no prazo de dous meses contados da 
notificación. Transcorrido un mes dende a interposición do recurso de reposición sen que recaese resolución expresa do 
mesmo, entenderase desestimado e poderase interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de seis meses. Todo 
iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro recurso ou acción que estime conveniente ao seu dereito.

Sobrado, 23 de xullo de 2020.

O alcalde

Asdo.: Luís Lisardo Santos Ares
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