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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
RIANXO
Tesourería - Recadación

Aprobación do padrón da taxa de subministro de auga potable, canon de saneamento da Xunta de Galicia, do padrón da taxa de saneamento 
de augas residuais. Período impositivo terceiro trimestre de 2020

EDICTO

Aprobación do padrón da taxa de suministro de auga potable, canon de saneamento da Xunta de Galicia, do padrón da 
taxa de saneamento de augas residuais. Período impositivo terceiro trimestre de 2020

En sesión celebrada o 17 de decembro de 2020, a Xunta de Goberno Local, adoptou o seguinte acordo:

Primeiro.–Aproba-lo padrón da taxa de saneamento de augas residuais, o padrón da taxa polo abastecemento de auga 
potable, canon da auga, creado a través da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de Augas de Galicia, correspondente ao 3.º 
trimestre de 2020 da cordo co seguinte detalle:

Concepto Importe

Taxa por abastecemento de auga potable a domicilio 3.º trimestre 2020 54.085,66 €

Taxa por saneamento de augas residuais 3.º trimestre 2020  71.407,62 €

Canon da auga 3.º trimestre 2020 53.269,74 €

Taxa por conservación acometidas 3.º trimestre 2020 3.000,55

Taxa por conservación contadores 3.º trimestre 2020  3.007,18 €

Segundo.–Expoñer ao público todos os datos incorporados ao padrón durante o prazo de 15 días, contados a partires 
do día seguinte á publicación do anuncio no Boletín oficial da Provincia. Esta exposición servirá de notificación colectiva, 
nos termos previstos no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, da Lei Xeral Tributaria.

Terceiro.–Contra as liquidacións incorporadas ao Padrón tódolos interesados poderán interpor recurso de reposición 
ante esta Alcaldía, segundo o disposto no artigo 14.2 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o TR da Lei 
reguladora das facendas Locais, no prazo dun mes dende o día seguinte ao remate da exposición pública do padrón

A interposición dun recurso non suspenderá a eficacia das liquidacións correspondentes, agás que a suspensión sexa 
solicitada con aportación de garantía, nos termos establecidos no apartado i) do precepto mencionado.

O recurso entenderase desestimado se non se resolve no prazo dun mes dende a súa interposición. Contra a desesti-
mación do recurso poderase interpoñer recurso contencioso administrativo ante o Xulgado Contencioso-Administrativo no 
prazo de dous meses, ou, en caso de desestimación presunta, no prazo de seis meses, como establece o artigo 46.1 da 
Lei 29/98, do 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso administrativa.

Tamén se poderá interpor calquera recurso que se estime conveniente.

Cuarto.–O prazo de cobro en período voluntario será de sesenta días dende a publicación do anuncio de aprobación no 
Boletín Oficial da Provincia.

Advírtese que transcurrido o prazo de ingreso, os recibos non pagados esixiranse polo procedemento de constrinxi-
mento, coas recargas, xuros e, no seu caso, custas que se poduzan, ao abeiro do artigo 161 da Lei xeral tributaria e 69 
e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación. No relativo ao canon da auga, as débedas serán esixidas directamente 
pola Consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxec-
to de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico administrativo da comunidade autónoma de Galicia 
no prazo dun mes dende a súa publicación no BOP.

Rianxo, 18 de decembro de 2020.

O alcalde

Asdo.: Adolfo F. Muíños Sánchez
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