AUTOLIQUIDACIÓN
DATOS DO PETICIONARIO
Nome e Apelidos / Razón Social

CIF / NIF

Enderezo:
Código Postal:

Municipio:

Teléfono:

Provincia:

Email:

TRIBUTO LOCAL
Concepto Denominación
TAXA

Base Impoñible Tipo

O.F 6 Utilización de instalacións
deportivas

Importe

€ 100 %

€

1. Uso dos campos de fútbol de A Marosa:
a) Por cada hora…………………………….……………......................20,00 euros/hora.
2. Uso das pistas de padel e das pistas de tenis de A Marosa:
a) Por cada hora………………………………………………………..…..3,00 euros/hora.
3. Por o uso dos pavillóns (Vista Alegre, Os Castros e dos institutos)
a) Cando o uso sexa de asociacións culturais, deportivas
e xuvenís, colectivos ou a outros particulares cando a
prestación do servizo se realice para o desenrolo das
actividades que constitúe o obxecto dos seus estatutos
sociais e redunde no beneficio da comunidade….........................20,00 euros/hora.
b) Cando o uso non sexa para fins lucrativos……………………..50,00 euros/hora.
c) Cando o uso sexa para fins lucrativos……………………….…...200,00 euros/día
FORMA E LUGAR DE PAGO
Mediante ingreso a favor do Concello de Burela nas entidades bancarias que se
indican, debendo sinalar o concepto “Certificado catastral” e o pagador cando efectúe
o ingreso:
ENTIDADE BANCARIA N.º DE CONTA
BANCO SANTANDER

ES16-0049-0541-2821-1038-1171

ABANCA CORPORACION BANCARIA

ES26-2080-0109-1331-1000-0047
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BANCO BILBAO-VIZCAYA

ES21-0182-1400-5800-1001-8261

LA CAIXA-CAIXABANK

ES22-2100-2460-8902-0001-8158

BANCO DE SABADELL

ES52-0081-0496-2000-0100-5310

DEVOLUCIÓN
DE
INGRESOS
AUTOLIQUIDACIONES

INDEBIDOS

E

CORRECIÓN

DE

Cando un obrigado tributario entenda que unha autoliquidación formulada prexudicase
de calquera modo os seus intereses lexítimos ou dese lugar á realización dun ingreso
indebido, poderá, de conformidade co artigo 120 da Lei Xeral tributaria, corrixir a
autoliquidación e, no seu caso, instar a restitución do indebidamente ingresado de
acordo co artigo 221 da mesma lei. As solicitudes de rectificación faranse unha vez
presentada a correspondente autoliquidación e antes de ter practicada pola
Administración a liquidación definitiva ou, no seu defecto, de prescribir o dereito da
Administración para determinar a débeda tributaria mediante a oportuna liquidación
como, se é o caso, o dereito á devolución do ingreso indebido e tramitarase de acordo
co artigo 126 e seguintes do Real Decreto 1065/2007, polo que se aproba o
regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección
tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos tributos.
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