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turais nos que a dita utilización ou aproveitamento
non se desenvolva.

Artigo 9. Xestión da taxa: Ingresos a conta
1. Establécese o sistema de autoliquidación para
o ingreso das cotas que correspondan.
2. O ingreso da cota realizarase mediante catro
autoliquidacións trimestrais a conta da autoliquidación definitiva que se practique.
3. O importe de cada autoliquidación trimestral
equivaldrá á cantidade resultante de aplicar a porcentaxe do 1,5 % xa indicada, ao 25 % dos ingresos
brutos de explotación devengados pola empresa explotadora do servizo no exercicio anterior.
4. As autoliquidacións presentaranse e ingresaranse no mes seguinte a cada trimestre natural
polos obrigados ao pago, xunto coa certificación
dos feitos concretos expedida polos auditores da
empresa na cal se reflictan os ingresos brutos do
exercicio sometido a tributación, así como calquera
outro dato que para comprobar a exactitude dos
ingresos brutos, lles sexa reclamado pola Administración municipal. Esta certificación achegarase
unha única vez, con motivo da presentación da primeira das autoliquidacións a conta do exercicio.

Artigo 10. Xestión da taxa:
Autoliquidación definitiva
1. A autoliquidación definitiva presentarase
polos obrigados ao pago antes do 30 de xullo seguinte ao ano natural ao que se refira, xunto coa
certificación dos feitos concretos expedida polos
auditores da empresa na cal se reflicten os ingresos
brutos do exercicio sometido a tributación. O importe da mesma determinarase mediante a aplicación da porcentaxe prevista do 1,5 % á contía total
dos ingresos brutos de explotación devengados polo
suxeito pasivo durante o dito ano natural no termo
municipal de Cangas, ingresándose a diferencia
entre o dito importe e o dos pagos a conta do
mesmo anteriormente efectuados. No suposto de
que existise saldo negativo, o exceso satisfeito ao
concello compensarase na primeira ou sucesivas
autoliquidacións que presenten as empresas explotadoras de servizos, sen que haxa lugar ao devengo
de xuros de demora.
2. Se durante o ano natural a empresa explotadora ou prestadora do servizo cedese a outra a dita
explotación ou prestación dos servizos obxecto da
exacción, a autoliquidación definitiva será presentada por cada unha das empresas polos trimestres
durante os cales se desenvolva o dereito á utilización privativa ou ao aproveitamento especial.
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Artigo 11
Todas as autoliquidacións presentaranse ante o
concello e os ingresos efectuaranse nas entidades
financeiras autorizadas nos prazos establecidos.

Artigo 12. Convenios de colaboración
Poderán establecerse convenios de colaboración
coas empresas, institucións e organizacións representativas dos obrigados ao pago, coa fin de simplificar o cumprimento das obrigas formais e materiais derivadas daquelas, ou os procedementos de
liquidación ou recadación.
Asimesmo, e potestativamente, os suxeitos pasivos poderán optar por seguir o mesmo réxime previsto nos artigos 9 e 10 desta ordenanza, pero facendo as autoliquidacións a conta con periodicidade mensual.
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Imposto Circulación vehículos tracción mecánica. c) Camións
De menos 1000 Kg.c.útil

16,05 De menos 1000 Kg.c.útil

55,26

Imposto Construcc.Instalac.e obras.
3,05 Tipo impositivo

3,05

Obras menores
1 m2 substituc.carpinteria

53,77 m2 substituc.carpinteria

53,25

2 ud.porta de madeira

143,16 ud.porta de madeira

141,78

3 m2 reposic.cristales

13,55 m2 reposic.cristales

13,42

4 m2 reparac.e reposición
mat.cubrición

m2 reparac.e reposición
20,16 mat.cubrición

19,96

5 m2 sollado de terrazo

13,44 m2 sollado de terrazo

13,31

6 m2 sollado de cemento

13,42 m2 sollado de cemento

13,29

7 m2 sollado de parquet

33,55 m2 sollado de parquet

33,22

8 m2 rodapé

2,69 m2 rodapé

2,66

9 m2 encintado

2,24 m2 encintado

2,22

10 m2 limpeza de paredes
de pedra

m2 limpeza de paredes
3,37 de pedra

3,34

11 m2 pintura

6,71 m2 pintura

6,64

12 m2 azulexado

21,25 m2 azulexado

13 m2 reboque

10,07 m2 reboque

14 m2 falso teito

11,42 m2 falso teito

11,31

15 m2 mampara

60,49 m2 mampara

59,9

16 m2 impermeabilización

7,83 m2 impermeabilización

21,04
9,97

7,75

17 m.baixante

11,76 m.baixante

18 m2 cámara de aire

13,44 m2 cámara de aire

11,65
13,31

19 m2 reixas de seguridade

67,21 m2 reixas de seguridade

66,56

20 m2 picar cales

3,37 m2 picar cales

3,34

21 m3 limpeza de rozas
de terreos

m3 limpeza de rozas
2,01 de terreos

1,99

22 m3 excavación
23 ud.punto de luz, enchufe.

3,7

m3 excavación

16,14 ud.punto de luz, enchufe.

3,67
15,98

24 ud.fosa séptica

376,41 ud.fosa séptica

372,78

25 ud.pozo de agua

1008,24 ud.pozo de agua

998,52

26 ud.Lápida
27 Instalación sanitarios:

201,22 ud.Lápida

199,28

Instalación sanitarios:

Bañera

128,62 Bañera

127,38

Lavabo

80,66 Lavabo

79,88

