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AUTOLIQUIDACIÓ ENTRADA DE VEHICLES 
 

1.-DADES DEL CONTRIBUENT 

 
Nom i cognoms 

Raó social 

Representant 

Ubicació de l’obra 

 

 
2.-TAXA (les tarifes són anuals, segons ordenança fiscal núm.10) 

 

Concepte Imports 

Tarifa primera (Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments 

individuals de propietat dins d’un aparcament individual i els que estan situats en zones 

o carrers particulars, fins a 4 metres d’amplada.) 

 

Fins a 4 metres 32,00€ +  metres addicionals X 
  10,50€/metre 

 

Contragual (Opcional) + 32,00€ 

 

Tarifa segona (Accés a locals destinats a garatges, tallers de reparació 

d’automòbils, trens de rentat, i d’altres activitats similars, fins a 4 metres.) 

 

Fins a 4 metres 112,00€ +  metres addicionals X 

    22,00€/metre 

Contragual (Opcional) + 112,00€ 

 

Tarifa tercera (entrada de vehicles a edificis, blocs de pisos o aparcaments 

individuals de propietat dins d’un aparcament comunitari, fins a 4 metres.) 

 

Fins a 4 metres 70,00€ +  metres addicionals X 
20,00€/metre 

 
Contragual (Opcional) + 70,00€ 

 

Tarifa quarta (Sortides d’emergència) 

 

27,00€/any 

 

Plaques 

 

Placa d’entrada de vehicles 25,00€ 
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Placa de sortida d’emergència 25,00€  

 

TOTAL A INGRESSAR 

 

Aquesta liquidació és provisional i no comporta l’atorgament de la 
llicència. 

 

 
3.- PAGAMENT DE LES TAXES 

 
La taxa s’haurà de fer efectiva abans de sol·licitar la llicència. 

El pagament d’aquests conceptes s’haurà de fer mitjançant ingrés o transferència amb 

les següents dades: 

 

 

Oficina de destí Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

IBAN ES17 2100-0069-06-0200000342 

Nom ordenant Nom del contribuent 

Concepte Taxa entrada de vehicles 

 

 

 
 

Caldrà que ens feu arribar a l’Ajuntament aquest document emplenat junt amb 

el justificant de l’ ingrés o transferència. 

 
Signatura 

Data: 
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Responsable del 

Tractament 

Ajuntament de Moià 

Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià 
Tel: 938300000 email: ajuntament@moia.cat www.moia.cat 

Dades de contacte 

delegat de protecció de 

dades 

dpd@moia.cat 

Plaça Sant Sebastià, 1 - 08180 Moià 

Tel: 938300000 

Finalitat del 

tractament 

Concessió de llicències 

Base jurídica El tractament és necessari per al compliment de les obligacions 
atribuïdes a l’Ajuntament de Moià (art. 6 RGPD) 

Destinataris Persones sol·licitants de llicències 

Drets de les persones Dret a l’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, a l’oblit, a 
la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades 

Termini de 

conservació 

de les dades 

Permanent 

Reclamació Es poden presentar reclamacions davant del responsable de 

tractament presencialment o mitjançant la seu electrònica 

http://seuelectronica.moia.cat. 
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