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ANUNCIO DE COBRANZA
Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico.
De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real
decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario dos impostos,
exercicio de 2021, que se relacionan, empezará a contar o día 15/11/2021 e finalizará o día 17/01/2022,
ambos os dous incluidos.
Relación de tributos e concellos:
CONCELLO

PERIODO

TAXAS

O VICEDO

1º-semestre-2021

Taxa auga, lixo e sumidoiros e Canon auga Xunta de
Galicia

O SAVIÑAO

2º-semestre-2021

Taxa pola recollida de lixo

SAMOS

2º-semestre-2021

Taxa pola recollida de lixo

O ingreso das débedas realizarase en calquera oficina da Entidade ABANCA, “La Caixa” - Caixabank SA, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) e Banco Sabadell S.A., en días laborables, de luns a venres, de 08:30 a
14:00 h, na que se presentará o documento de ingreso que se envía, por correo, aos domicilios dos
contribuíntes. As persoas que non reciban ou extravíen o documento de ingreso, poderán solicitar un novo na
oficina da entidade bancaria e realizarán, igualmente, o pagamento. O ingreso poderá realizarse por calquera
canle habilitada en horario ampliado (caixeiros automáticos, internet, banca electrónica).

O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar, para anos sucesivos, en caixas de aforros, bancos e
demais entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación que acompaña
ao documento cobratorio e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, ou ben entregalo en calquera
oficina de ABANCA-“La Caixa” - Caixabank SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) e Banco Sabadell S.A,
cando a domiciliación se refira a unha conta aberta nesta entidade.
Infórmase tamén que, transcurrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas pola
vía de constriximento e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora correspondentes,
tal como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral tributaria e, se é o caso,
as custas que se produzan.
A falta de pagamento do Canon da Auga e do Coeficiente de Vertedura, no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do mesmo directamente ao contribuíente pola vía de constrinximento pola consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga e do Coeficiente de Vertedura poderá
ser obxecto de reclamación económico administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.
Lugo, 28 de outubro de 2021.- O Presidente, P. D. Decreto, de data 24/07/2019, A Deputada Delegada de
Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas, Mayra García Bermúdez.
R. 3140

CONCELLOS
BARREIROS
Anuncio
CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO TECNICO/A DE TURISMO. PERSOAL LABORAL TEMPORAL (FOMENTO
DO EMPREGO 2021)
Pola Xunta de Goberno Local do 29 de outubro de 2021 aprobanse as bases que rexerán a contratación por
concurso-oposición dun posto de técnico/a de Turismo, en réxime laboral temporal no concello de Barreiros ao
abeiro do programa de Fomento do Emprego, incluído no Plan Provincial Unico de cooperación cos concellos
2021.
Prazo de presentación de instancias: DEZ DÍAS HABILES a contar dende o seguinte ó da publicación deste
anuncio no BOP (de 9:30 a 14:30 horas, no Rexistro xeral do concello de Barreiros- Rua Vila, 63, 27790, San
Cosme de Barreiros), tamen poderán presentarse a través da sede electrónica municipal
(barreiros.sedelectronica.es) e tamén se poderán remitir na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015
segundo o establecido nas bases.
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Tamén pode realizarse o pago na Sede Electrónica da Deputación, Portal do Contribuínte, por delegación do seu
Concello, que é o que envía o Padrón para o cobro. Ou mediante xiro postal dende calquera oficina de Correos
(Sociedad Estatal Correos y Telégrafos).
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Bases da convocatoria: publicadas na páxina web do concello www.concellodebarreiros.gal, na paxina web da
Deputación de Lugo e no Taboleiro de anuncios do concello (físico e sede electrónica).
Barreiros, 10 de novembro de 2021.- A alcaldesa, Ana Belen Ermida Igrexas.
R. 3241

BECERREÁ
Anuncio
EXPOSICIÓN AO PÚBLICO
Por Decreto da Alcaldía, de data 04/11/2021, prestouse aprobación inicial ao padrón da Taxa por Ocupación de
Beirarrúas con mesas e sillas correspondente ao ano 2021.
Conforme ao disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral Tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento dos
contribuíntes obrigados ao pago das taxas, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a partir da
publicación do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que poidan ser examinados e
presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se, transcorrido o prazo
de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra os mesmos.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 253.1 da Lei Xeral Tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición
ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da
finalización do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá
interpoñerse recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei
Reguladora da referida xurisdicción.

ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29 de
xullo, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, ata o 04/01/2022. Para o cobro dos mesmos, os
contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles cargados nas contas bancarias respectivas.
Para o resto dos contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por correo
ordinario para que poidan efectúa-lo pago en calquera oficina de Abanca. No caso de non recibilos, obrigado ó
pagamento deberá personarse nas oficinas municipais para obter un duplicado xa que a súa non recepción no
domicilio non exonera da obriga de pagamento nin impide a utilización da vía de constrinximento.
Transcorrido o prazo de pago en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a esixencia
dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, de
17 de decembro, Xeral Tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento; de acordo co
establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de constrinximento,
segundo o preceptuado no Regulamento Xeral de Recadación. O recargo será do 5 por 100 cando a débeda non
ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da providencia
de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, para o que deberán acudir ás
oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de
cobranza en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao amparo do establecido no artigo 102 da
indicada Lei Xeral Tributaria.
Becerreá, 5 de novembro de 2021.- O Alcalde, Manuel Martínez Núñez.
R. 3256

BURELA
Anuncio
Por Decreto da Alcaldía nº 2021-0994 de data 09/11/2021 apróbase a convocatoria e as bases reguladoras do
proceso que se levará a cabo para a selección dun/dunha auxiliar administrativo/a ao abeiro do "Programa
Fomento de Emprego" incluído no Plan Provincial Único de cooperación cos Concellos 2021:
"BASES DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN/DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO MEDIANTE A
MODALIDADE DE FUNCIONARIO INTERINO (ART. 10.1.c/ EBEP) AO ABEIRO DO PROGRAMA "FOMENTO DO
EMPREGO", INTEGRADO NO PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2021.-
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Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.

