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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
CARBALLO

Padróns fiscais IBI e IAE do período impositivo de 2017

ANUNCIO: Aprobación Padróns Fiscais IBI e IAE. 2017.

Esta Alcaldía, adoptou a seguinte resolución, nº 2059/2017, do 25/08/2017:

Vistos os padróns do Imposto sobre Bens Inmobles (rústica, urbana e características especiais) e do Imposto sobre 
Actividades Económicas (IAE) correspondentes ao período impositivo de 2017,

Visto o informe favorable emitido polo Técnico de Xestión e Inspección Tributaria,

RESOLVO:

Primeiro.- Aproba-los Padróns do Imposto sobre Bens Inmobles (rústica, urbana e características especiais) e do Im-
posto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondentes ao período impositivo de 2017, nos que figuran as liquidacións 
tributarias correspondentes a cada suxeito pasivo, dacordo cos seguintes datos: 

A) IBI (urbana) Importe total...........   4.667.798,44 €

B) IBI (rústica) Importe total.............  568.964,62 €

C) IBI (Características especiais)…...  209.662,26 €

D) IAE Importe total padrón ............  185.384,58 €

 Suma total de cotas municipais.....  148.307,37 €

 Recargo provincial.........................    37.077,21 €

Segundo.- Que se proceda á exposición pública dos devanditos Padróns durante o prazo dun mes, a contar desde a 
publicación do anuncio de exposición no Boletín Oficial da Provincia. Durante o devandito prazo, os interesados poderán 
examina-los Padróns no Servicio de Xestión Tributaria do Concello, a fin de comproba-la exactitude dos datos que lles 
afecten.

Terceiro.- Establece-lo período voluntario de cobro das liquidacións resultantes destes Padróns, que abranguerá desde 
o día 18 de setembro ó día 20 de novembro de 2017. Durante este período os contribuintes poderán face-lo pago das 
correspondentes débedas nas oficinas da Recadación Municipal, sitas na rúa Camiño Novo nº7 entreplanta galerías. Trans-
corrido o dito prazo, iniciarase o período executivo, que determina o devengo do recargo de constriximento e os intereses 
de demora, segundo o previsto no artigo 28 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro. O recargo será dun 5% 
ata que se reciba a notificación da providencia de apremio, do 10% unha vez reciba a mesma e ata o fin do prazo voluntario 
en vía executiva, e do 20% unha vez transcorrido dito prazo. Os recibos domiciliados serán cargados nas contas bancarias 
respectivas a partires do día 16 de outubro.

Cuarto.- Contra o acto de aprobación dos Padróns e as liquidacións incorporadas ó mesmo, poderase formular recurso 
de reposición ante desta Alcaldía, no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte á finalización do período voluntario de 
cobranza.

Quinto.- Déase conta do presente acordo ó Servicio de Contabilidade, para que se faga o recoñecemento do dereito 
pola suma das cotas municipais a cobrar, e ó Servicio de Tesourería, co fin de que se faga o correspondente cargo ó 
Recadador Municipal.

Carballo, 6 de setembro de 2017.

O ALCALDE,

Asdo: Evencio Ferrero Rodríguez
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