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35 m2 rótulo opaco adosado
36
37
38 m2 Carteleira publicitaria
39 ud. instalación grúa

235,24
403,3
369,69
30,25
672,16

Módulos de Construcción:
m2

40
vivenda unifamiliar no rural
41 m2 chalé
42 m2 viviendas de VPO
43 m2 edificio vivendas libres
44 m2 de nave industrial
45 m2 Obras de reforma
46 m2 Sotos e locais comerciais
Peches (altura 1,80 m)
47 m armado con postes
48 m bloques de formigón
49 m de pedra
Muro Contención
50 m3 muro contención
Cuarto de baño
51 m2 construcción cuarto de baño
Galpóns
52 m2 construcc.galpón
53 m2 demolición de muros

665,44
727,04
605,05
605,05
234,86
212,49
605,05
23,53
23,49
100,65
167,76
665,44
106,25
53,77

Artigo 4. Responsables
Responderán solidaria ou subsidiariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas ou xurídicas a que
se refiren os artigos 41 e seguintes da Lei xeral tributaria.
Artigo 5. Base impoñible
A base impoñible desta taxa constitúenna os ingresos brutos
“atribuidos” ás empresas de telefonía móbil no concello de Cangas, establecéndose para o exercicio 2008 e seguintes, de non
modificarse este artigo, un ingresos brutos estimados de
7.333.333,33 euros.
Artigo 6. Tipo de gravame e cota tributaria
1. A cota tributaria global ou tarifa básica desta taxa será o
resultado de aplicar a porcentaxe do 1,5 % sobre a base impoñible recollida no artigo anterior, isto é, 110.000.00 euros/ano.
2. A cota tributaria individualizada para cada operador que
preste servizos de telefonía móbil no concello de Cangas será o
resultado de aplicar a fórmula de cálculo seguinte:
COTA TRIBUTARIA=TB x CE, onde
TB é a tarifa básica por ano e que aquí se eleva a …
euros/ano.
CE é o coeficiente específico atribuible a cada operador segundo a súa cota de mercado no concello. Este coeficiente específico atribuible a cada operador obterase a partir da cota total
do mercado de telefonía móbil que lle corresponda a cada operador no concello de Cangas, incluíndo todas as súas modalidades tanto a de postpago coma de prepago.
Artigo 7. Devengo e periodo impositivo

TAXAS:
Ordenanza 29. Taxa reguladora dos dereitos de exame
CONCEPTO
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

ou
ou
ou
ou
ou

escala
escala
escala
escala
escala

ANO 2008
A
B
C
D
E

25,56
17,04
12,78
8,52
5,33

Nova ordenanza fiscal nº 30, reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público
local polas empresas explotadoras de servizos de telefonía
móbil.
Artigo 1. Disposición xeral
Ao amparo do disposto nos artigos 20 a 27 e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da lei de facendas locais, establécese a taxa
pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local polas empresas explotadoras de servizos de
telefonía móbil.
Artigo 2. Feito imponible
Constitúe o feito imponible da taxa regulada na presente ordenanza a utilización privativa ou o aproveitamento especial do
dominio público local constituido no vo, solo ou subsolo de vías
públicas municipais ou outros terreos públicos a favor de empresas explotadoras ou prestadoras de servizos de telefonía
móvil que afecten á xeralidade ou unha parte importante da veciñanza.
Artigo 3. Suxeito pasivo.
Son suxeitos pasivos da taxa en concepto de contribuínte as
persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a que se refire
o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria titulares das empresas explotadoras ou prestadoras da telefonía móvil, que afecten á xeralidade ou unha parte importante da veciñanza.
Considéranse prestados dentro do termo municipal todos os
servizos que pola súa natureza dependan do aproveitamento do
vo, solo ou subsolo da vía pública ou que estean en relación cos
mesmos.

1. A taxa devéngase:
a) Cando se trate de concesións ou autorizacións de novos
aproveitamentos, no momento de solicitar a licenza correspondente.
b) Cando se trate de concesións ou autorizacións de aproveitamentos xa autorizados, o primeiro dia de cada periodo natural que corresponda.
c) Naqueles supostos nos que o aproveitamento especial a
que fai referencia esta ordenanza fiscal non requira licenza ou autorización, dende o momento en que o aproveitamento especial comezara. A estes efectos, enténdese
que comezou o aproveitamento no momento en que se
iniciou a prestación do servizo aos cidadáns que o demanden.
2. Cando os aproveitamentos especiais do solo, subsolo ou vo
das vías públicas se prolonguen en distintos ejercicios, o devengo da taxa terá lugar o 1 de Janeiro de cada ano e o periodo impositivo comprenderá o ano natural.
3. Nos supostos de inicio ou cese na utilización privativa ou
no aproveitamento especial, as cotas prorratearanse por trimestres naturais.
4. Cando o día do inicio da utilización privativa ou do aproveitamento especial non coincida co ano natural, as cotas calcularanse proporcionalmente ao número de trimestres que resten
para finalizar o ano, incluido o de inicio da utilización ou aproveitamento.
5. No caso de cese na utilización privativa ou no aproveitamento especial, as cotas serán prorrateables por trimestres naturais, excluido aquel no que se produza o cese na utilización ou
no aproveitamento.
6. Cando por causas non imputables ao obrigado ao pago, a
utilización ou aproveitamento do dominio público non se desenvolva, procederá a devolución do importe correspondente aos
trimestres naturais nos que a dita utilización ou aproveitamento
non se desenvolva.
Artigo 8. Xestión da taxa
1. Establécese o réxime de autoliquidación para a xestión
desta taxa.
2. Procederase polo suxeito pasivo a formular e ingresar
catro autoliquidacións provisionais (datas límite, o 31 de marzo,
30 de xuño, 30 de setembro e 31 de decembro) polo importe do
25 % da tarifa básica que resulte de aplicar á fórmula recollida

