
 

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
Carrer Paret Nova 14 
17720 Maçanet de Cabrenys 
Correu-e: ajuntament@massanet.org 
T: 972544005 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 - TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES I GUALS 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa als articles 20 a 27 i 
57 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004 del 5 de març, s’estableix la taxa per entrada de vehicles i reserva d’espais. 
 

Article 2. Fet imposable 
 

És objecte d’aquesta ordenança la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic per 
entrada de vehicles i reserva d’espais i/o per la seva construcció, manteniment, modificació o supressió. 
 

Article 3. Subjecte passiu 
 

1. Estan obligades al pagament dels drets i taxes previstos en aquesta ordenança i al compliment de les 
disposicions que conté, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35 de la Llei 
general tributària que utilitzin especialment el domini públic local en benefici particular o que en gaudeixin 
o se n’aprofitin. 

 

2. Tindran la condició de substitut del contribuent per aquesta taxa els propietaris de les finques i locals 
a que donin accés aquestes entrades de vehicles. Els propietaris podran repercutir, en el seu cas, les quotes 
sobre els beneficiaris respectius. 
 

Article 4. Acreditació 
 

1. La taxa s’acredita i s’inicia l’obligació de contribuir quan es concedeix la utilització privativa o 

l’aprofitament especial. 

 

2. L’obligació també neix en el moment d’efectuar un aprofitament especial, encara que no hagi estat 

autoritzat. 
 

Article 5. Imports 
 

Passos d’entrada de vehicles a través de la via pública: 15,00 euros a l’any. 
Passos d’entrada de vehicles a través de la via pública amb gual: 30,00 euros a l’any. 

Placa de gual oficial d’ús obligatori per la concessió del gual: 15,00 euros (pagament únic). 
 

Article 6. Gestió 
 

1. S’estableix el sistema d’autoliquidació; per tant, els interessats presentaran, juntament amb la 
sol·licitud de la llicència, la documentació acreditativa del fet imposable i de les bases imposable i liquidable, 
i hi adjuntaran el justificant del pagament, sense el qual no s’admetrà. 
 

2. Quan el fet imposable tingui una durada superior a la anual el cobrament de les quotes successives serà 
objecte de padró i s’acrediten el primer de gener de cada any. 
 

Disposició final 
 

Única. Aquesta Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no s’acordi modificar-la o derogar-la. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats mantindran la seva vigència. 
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