CONVENIOS:
PARTES ASINANTES

DATA DE
FORMALIZACIÓN

OBXECTO

PRAZO DE DURACIÓN

OBRIGACIÓNS
ECONÓMICAS
CONVIDAS

EXCMO. CONCELLO DA CORUÑA
E ABANCA CORPORACIÓN
BACARIA, S.A.

8/09/2015

Cobramento aos contribuíntes dos
Tributos e prezos públicos en
cobramento e demais ingresos de
dereito público en período voluntario
e en período executivo (vía de
constrinximento) así como as multas
de tráfico.

Vixencia por un ano dende a data da súa Sen obrigas
sinatura, e quedará automaticamente
prorrogado por anos naturais se
ningunha
das
partes
manifesta
expresamente a súa vontade en contra,
con tres meses de antelación á data de
finalización deste convenio ou de
calquera das súas prórrogas

EXCMO. CONCELLO DA
CORUÑA E BANCO SANTANDER,
S.A.

9/09/2015

Cobro ós contribuíntes dos tributos e
prezos públicos indomiciliados ( pagos
de vencemento periódico e notificación
colectiva, tributos de pago único,
autoliquidacións, liquidacións, multas,
etc.)

Vixencia por un ano dende a data da súa Sen obrigas
sinatura, e poderá ser prorrogado tácita e
indefinidamente por períodos anuais
sucesivos, sempre que ningunha das dúas
partes manifesten a súa vontade de
resolvelo
mediante
comunicación
notificada á outra polo menos 6 meses
antes da data na que a dita resolución
deba causar efecto

EXCMO. CONCELLO DA CORUÑA
E BANCO DE SABADELL, S.A

14/09/2015

Cobro ós contribuíntes dos tributos e
prezos
públicos
indomiciliados
(Tributos e prezos públicos en cobro e
demais ingresos de dereito público en
período voluntario excepto as multas
de tráfico).

Vixencia por un ano dende a data da súa Sen obrigas
sinatura, e poderá ser prorrogado tácita e
indefinidamente por períodos anuais
sucesivos, sempre que ningunha das dúas
partes manifesten a súa vontade de
resolvelo
mediante
comunicación
notificada á outra polo menos 6 meses
antes da data na que a dita resolución
deba causar efecto.

EXCMO. CONCELLO DA CORUÑA
E BANCO BILBAO VIZCAYA

9/09/2015

Cobro ós contribuíntes dos tributos e Vixencia por un ano dende a data da súa Sen obrigas
prezos
públicos
indomiciliados sinatura, e poderá ser prorrogado tácita e

ARGENTARIA, S.A.

(Tributos e prezos públicos en cobro e
demais ingresos de dereito público en
período voluntario así como as multas
de tráfico).

indefinidamente por períodos anuais
sucesivos, sempre que ningunha das dúas
partes manifesten a súa vontade de
resolvelo
mediante
comunicación
notificada á outra polo menos 6 meses
antes da data na que a dita resolución
deba causar efecto.

EXCMO. CONCELLO DA CORUÑA
E BANCO PASTOR S.A.

11/09/2015

Cobro ós contribuíntes dos tributos e
prezos
públicos
indomiciliados
(Tributos e prezos públicos en cobro e
demais ingresos de dereito público en
período voluntario así como as multas
de tráfico).

Vixencia por un ano dende a data da súa Sen obrigas
sinatura, e poderá ser prorrogado tácita e
indefinidamente por períodos anuais
sucesivos, sempre que ningunha das dúas
partes manifesten a súa vontade de
resolvelo
mediante
comunicación
notificada á outra polo menos 6 meses
antes da data na que a dita resolución
deba causar efecto.

EXCMO. CONCELLO DA CORUÑA
E CAIXABANK, S.A.

8/09/2015

Cobro ós contribuíntes dos tributos e
prezos
públicos
indomiciliados
(Tributos e prezos públicos en cobro e
demais ingresos de dereito público en
período voluntario e en período
executivo (vía de constrinximento),
excepto as multas de tráfico).

Vixencia por un ano dende a data da súa Sen obrigas
sinatura, e poderá ser prorrogado tácita e
indefinidamente por períodos anuais
sucesivos, sempre que ningunha das dúas
partes manifesten a súa vontade de
resolvelo
mediante
comunicación
notificada á outra polo menos 6 meses
antes da data na que a dita resolución
deba causar efecto

EXCMO. CONCELLO DA CORUÑA
E ABANCA CORPORACIÓN
BACARIA, S.A.

24/03/1997

Convenio de préstación de servizos en
materia de confección de instrumentos
de cobro para a recadación voluntaria
de ingreso de dereito público

Vixencia por un ano dende a súa sinatura,
renovándose tácitamente, por períodos de
igual duración de non mediar denuncia
ou modificación por alguna das partes
cun mes de antelación ao seu vencemento.

O Concello paga só os
sobres identificativos
do Excmo. Concello e
o seu franqueo ( O
precio dos sobres no
ano 2015 foi de 10,25
€ o millar mais IVE)

EXCMO. CONCELLO DA
CORUÑA, A SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS E TELÉGRAFOS, S.A. E
A FEDERACIÓN GALEGA DE
MUNICIPIOS E PROVINCIAS.

Decreto de
adhesión de fecha
12/01/2012.

Convenio de adhesión do Concello da El convenio de adhesión
Coruña ao Convenio establecido entre hasta el 31/12/2016
a Sociedade Estatal Correos e
Telégrafos S.A. e a Federación Galega
de Municipios e Provincias, de cara a
prestación dos servizos postales e
telegráficos durante o exercicio 2012

EXCMO. CONCELLO DA
CORUÑA, A FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS E
PROVINCIAS, A ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE BANCA, A
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
CAIXAS DE AFORROS, A UNIÓN
NACIONAL DE COOPERATIVAS DE
CRÉDITO E A ENTIDADE PÚBLICA
EMPRESARIAL RED.ES

16/02/2007

Adhesión do Concello da Caruña ao Indefinido
Convenio de Colaboración entre a
Federación Española de Municipios e
Provincias, a Asociación Española de
Banca, a Confederación Española de
Caixas de Aforros, a Unión Nacional
de Cooperativas de Crédito e a
Entidade Pública Empresarial Red.es
para a Difusión e Implantación do
Servizo de Pago Telemático na
Administración Pública Local.

está vigente Tarifas en función del
tipo de envío

Sen obrigas

