
  

Concello de Castrelo do Val 

Rúa Toural 15, CASTRELO DO VAL. 32625 (Ourense). Tfno. 988419002. Fax: 988419122 

 

B A N D O 

 
DON VICENTE GOMEZ GARCIA, ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE 
CASTRELO DO VAL (Ourense) 

 
FAI SABER: 

 
De conformidade co disposto nos artigos 23, 24 e 68 do Regulamento Xeral de recadación, 

aprobado polo Real Decreto 939/2005,  do 29 de xullo,  publícase que entre o día 1 de agosto 

e o 1 de outubro do 2020, ambos os dous incluídos, queda aberto neste concello o período 

voluntario de cobranza de tributos que seguidamente se detallan: 

Conceptos tributarios do exercicio de 2020 para cobrar: 

 

- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 

- Taxa pola recollida de lixo. 

- Imposto de Bens Inmobles de natureza urbana (IBI urbana). 

- Imposto de bens inmobles de natureza rústica (IBI rústica). 

- Imposto de Bens de Contribucións Especiais  

- Imposto de Actividades Económicas. 

- Padrón de subministración de auga 1º semestre. 

 

Datas e lugares de cobranza: na Casa do Concello de Castrelo do Val, en horario de 
9,30 a 13,30 horas, os días 1, 2 e 3 de setembro do 2020. 
 

O resto dos días do período de cobranza do 1 de agosto ata o 1 de outubro e de luns a 
venres, agás os días  1, 2 e 3 de setembro, poderase pagar nas oficinas do servizo de 

Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, en horario de 
9,00 a 14,00 horas (as oficinas do servizo de Recadación están situadas na rúa do Castro, 4-

baixo, 32600 Verín, teléfono 988413547). 

 

Con carácter xeral, pódese utilizar como forma de pagamento a domiciliación bancaria. 

 

As débedas tributarias non satisfeitas no período de cobranza que queda fixado do 

01/08/2019 ao 01/10/2019, ambos os dous incluídos, serán esixidos polo procedemento de 

constrinximento ata co vinte por cento da recarga sobre o importe, xuros de demora e, de ser 

o caso, as custas que poidan producirse. Este anuncio ten carácter de notificación colectiva, 

ao abeiro do artigo 102 da Lei 58/2003, xeral tributaria. 

 

O ALCALDE 
 

 


