ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
1. FONAMENT I OBJECTE
ARTICLE 1r. Fonament
L'Ajuntament de Castelló de la Plana, fent ús de les facultats que li confereix el número 2 de l'article 15,
apartat c) del número 1 de l'article 59, número 4 de l'article 95 i articles 92 i següents del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, acorda
continuar amb l'establiment de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'exacció del qual es regirà pel
que disposa aquesta Ordenança fiscal.

2. FET IMPOSABLE
ARTICLE 2n. Fet imposable
1. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles
d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, siguen quines siguen la seua classe i
categoria.
2. Es considerarà vehicle apte per a la circulació aquell que haguera sigut matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no haja causat baixa en aquests. A l’efecte d'aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. Aquest impost té caràcter obligatori.
ARTICLE 3r. No subjecció a l'impost
a) No estaran subjectes a aquest impost els vehicles que, havent sigut donats de baixa en els registres
per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per a circular excepcionalment en ocasió
d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no
siga superior a 750 quilograms.

3. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES
ARTICLE 4t. Subjecte passiu
Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària, al nom de les quals conste el vehicle en el permís de
circulació.
ARTICLE 5é. Responsables de l'impost
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries dels subjectes passius d'aquest impost, totes
les persones físiques i jurídiques que siguen causants o col·laboren en la realització d'una infracció
tributària, d'acord amb els articles 41 i 42 de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiàriament de les infraccions tributàries simples i de la totalitat del deute
tributari en els casos d'infraccions greus comeses per les persones jurídiques, els administradors
d’aquestes, síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
ARTICLE 6é. Exempcions
Estaran exempts de l'impost:
a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a
la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris
consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen súbdits dels respectius països, externament
identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau. Així mateix, els vehicles dels organismes
internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.
c) Els vehicles que dictaminen els tractats o convenis internacionals.
d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits
o malalts.
e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l’annex II del Reglament
General de Vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estaran exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu.
Aquesta exempció s'aplicarà mentre es mantinguen aquestes circumstàncies, tant en els vehicles conduïts
per persones amb discapacitat com en els destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius
beneficiaris d’aquestes per més d'un vehicle simultàniament.
Als efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa aquelles que
tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
f) Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà,
sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou places, inclosa la del conductor.
g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla d'Inspecció Agrícola.
ARTICLE 7é. Sol·licitud d'exempció
1. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de l'article anterior, les
persones interessades hauran d'instar la seua concessió indicant les característiques del vehicle, la seua
matrícula i causa del benefici. Declarada aquesta per l'Administració municipal s'expedirà un document
que acredite la seua concessió.
2. A més, i pel que fa a l'exempció prevista en el paràgraf segon de la lletra e) de l'article 6, per a poder
gaudir-ne els interessats hauran de justificar la destinació del vehicle davant d'aquest Ajuntament.
3. Les sol·licituds d'exempció, esmentades en l'apartat 1r d'aquest article, seran esteses en el model
oficial que serà facilitat per l'Administració municipal, amb una petició prèvia, i hauran de ser omplides i
subscrites pel titular del vehicle o el seu representant legal o qui estiga degudament autoritzat a aquest
efecte.
4. A la sol·licitud d'exempció s'haurà d'acompanyar la documentació següent:
a) Vehicles conduïts per persones amb discapacitat:
- Certificat oficial acreditatiu del grau i classe de minusvalidesa expedit per la Conselleria de Benestar
Social, o el corresponent organisme de la Comunitat Autònoma competent en cada cas
- Fotocòpia compulsada del permís de conducció (anvers i revers)
- Fotocòpia compulsada del permís de circulació del vehicle
- Fotocòpia compulsada de la pòlissa de l'assegurança del vehicle en què figure el titular com a conductor
habitual, així com fotocòpia de l'últim rebut de pagament a l’efecte de confirmar la vigència de la pòlissa

- Fotocòpia de DNI
- Declaració jurada d'ús exclusiu del vehicle per al transport de la persona beneficiària de l'exempció.
b) Vehicles destinats al transport de minusvàlids:
- Certificat de minusvalidesa expedit per la Conselleria de Benestar Social o el corresponent organisme de
la Comunitat Autònoma competent en cada cas, on conste el grau i la classe de discapacitat patida
- Fotocòpia compulsada del permís de circulació del vehicle
- Fotocòpia del DNI de la persona minusvàlida
- Declaració de l'ús exclusiu del vehicle per al transport de la persona beneficiària de l'exempció, justificant
que la persona discapacitada no té permís de conducció per ser menor d'edat o tindre minvades les
facultats físiques o psíquiques per a la conducció
c) Tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària proveïts de Cartilla d'Inspecció agrícola:
-Fotocòpia compulsada del permís de circulació del vehicle
- Fotocòpia compulsada de la targeta de característiques tècniques del vehicle
- Fotocòpia del DNI de la persona titular
- Fotocòpia compulsada de la Cartilla d'Inspecció Agrícola
Les exempcions concedides no tindran caràcter de perpetuïtat i podran ser comprovades en el moment en què
l'Ajuntament tinga constància del canvi de les circumstàncies del subjecte passiu o del vehicle, que van
provocar la concessió de l'exempció, per mitjà de procediments massius o aïllats de comprovació. En els
expedients de comprovació tributària relatius al manteniment o canvi de les circumstàncies personals i/o
materials que motiven l'exempció, es podrà exigir als subjectes passius l'aportació “ex novo” de tots o alguns
dels documents relacionats en els apartats a), b) i c) anteriors segons siga procedent.
5. En la primera matriculació, la sol·licitud d'exempció haurà de presentar-se amb una antelació de deu
dies al moment en què haja de presentar-se la documentació en la Direcció de Trànsit, a fi que en eixe
termini l'Administració municipal puga declarar-la i entregar a la persona interessada el document
acreditatiu de la seua concessió.
6. Quan el vehicle estiguera matriculat i ja figurara inclòs en el Padró o Cens de Contribuents, l'exempció
sol·licitada, en cas de concedir-se, produirà efecte a partir de la següent meritació de l'impost.
7. La concessió o denegació d'exempcions correspondrà a l'Alcaldia o regidor en qui delegue. Declarada
aquesta, l'Administració municipal expedirà a favor de la persona interessada un document que acredite la
seua concessió.”
ARTICLE 8é. Bonificacions
1. Gaudiran d'una bonificació del 100 % de la quota de l'impost els vehicles històrics.
2. Així mateix, tindran una bonificació del 75 % de la quota de l'impost els vehicles amb una antiguitat mínima
de vint-i-cinc anys comptadors des de la data de la seua fabricació. Si aquesta no es coneguera, es prendrà
com a tal la de la seua primera matriculació o, a falta d'això, la data en què el corresponent tipus o variant es va
deixar de fabricar.
Aquests vehicles han de participar en esdeveniments que permeten la seua exposició a l'aire lliure i que
s'organitzen per entitats o associacions sense finalitat lucrativa que tinguen entre els seus fins la promoció
i difusió del vehicle antic.
Aquesta bonificació serà sol·licitada i produirà efectes a l'inici del període impositiu, que coincideix amb
l'any natural següent al de la sol·licitud i la seua concessió.

3. De conformitat amb l'Annex VIII establit en la Resolució, de 13 d'abril de 2016, de la Direcció General de
Trànsit, per la qual es modifica l'apartat C.1 del punt primer i els annexos I, II i VIII de la de 8 de gener, per la
qual s'estableixen mesures especials de regulació del trànsit durant l'any 2016 (BOE núm. 96 del 21 d'abril):
A. Tindran una bonificació del 75 % de la quota de l'impost els vehicles que compten amb l'adhesiu identificador
Zero emissions (Etiqueta ambiental 0 Blau).
B. Tindran una bonificació del 75 % de la quota de l'impost els vehicles que compten amb l'adhesiu identificador
ECO (Etiqueta ambiental Eco).
Aquesta bonificació produirà efecte a l'inici del període impositiu següent al de la sol·licitud i en tot cas, durant el
termini dels cinc primers anys des de la data de la seua matriculació, o en els supòsits de posterior adaptació a
ús combinat de gasolina/gas, des de la data d'obtenció del distintiu ambiental després de la seua legalització en
ITV.
En els supòsits de primera matriculació, haurà de sol·licitar-se la bonificació junt amb la documentació
acreditativa, dins del termini dels quinze primers dies següents a aquell en què s'haja presentat l'autoliquidació,
amb aplicació provisional en aquesta del benefici fiscal.
4. Per a poder accedir a qualsevol de les bonificacions regulades en aquest article, s'haurà d'estar al corrent en
el pagament de tots els tributs municipals.
ARTICLE 9é. Efectivitat i sol·licitud de la bonificació
A la sol·licitud de bonificació s'hauran d'acompanyar, en tot cas, fotocòpies confrontades del Certificat de
característiques tècniques del vehicle i del Permís de circulació, així com els documents en què es fonamente
la petició, i serà estesa, concedida o denegada amb les formalitats previstes en l'article 7é per a les
exempcions, en allò que siga d’aplicació.

5. BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE
ARTICLE 10é. Base imposable
La base imposable d'aquest impost estarà constituïda, segons la classe del vehicle, en la forma següent:
a) Turismes, per la potència o cavalls fiscals.
b) Autobusos, pel nombre de places.
c) Camions, pels quilograms de càrrega útil.
d) Tractors, per la potència o cavalls fiscals.
e) Remolcs i semiremolcs, pels quilograms de càrrega útil.
f) Altres vehicles: ciclomotors i motocicletes, per la seua cilindrada.
ARTICLE 11é. Base liquidable
La base liquidable d'aquest impost serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que es
regulen en aquesta Ordenança fiscal, així com qualsevol altra que legalment s'establisca.

6. QUOTA TRIBUTÀRIA
ARTICLE 12é. Quotes
1. Les quotes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica regulades per aquesta Ordenança per al municipi
de Castelló de la Plana, es percebran d'acord amb la tarifes següents:

Número

Concepte

Quota anual
€

EPÍGRAF 1. TURISMES
1.1

De menys de 8 cavalls fiscals ....................................................

24,99

1.2

De 8 a 11,99 cavalls fiscals.........................................................

67,48

1.3

De 12 a 15,99 cavalls fiscals.......................................................

142,44

1.4

De 16 a 19,99 cavalls fiscals.......................................................

177,43

1.5

De 20 cavalls fiscals endavant....................................................

221,76

EPÍGRAF 2. AUTOBUSOS
2.1

De menys de 21 places..............................................................

164,93

2.2

De 21 a 50 places......................................................................

234,91

2.3

De més de 50 places.................................................................

293,63

EPÍGRAF 3. CAMIONS
3.1

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil ............................

83,71

3.2

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil …............................

164,93

3.3

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil ...................

234,91

3.4

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil ................................

293,63

EPÍGRAF 4. TRACTORS
4.1

De menys de 16 cavalls fiscals …................................................

34,99

4.2

De 16 a 25 cavalls fiscals ….........................................................

54,98

4.3

De més de 25 cavalls fiscals ........................................................

164,93

EPÍGRAF 5. REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
5.1

De menys de 1.000 i més de 750 quilograms de càrrega útil
….......

34,99

5.2

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil …..............................

54,98

5.3

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil …..............................

164,93

EPÍGRAF 6. ALTRES VEHICLES
6.1

Ciclomotors ....................................................................................

8,75

6.2

Motocicletes de fins a 125 c.c. …....................................................

8,75

6.3

Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c. …................................

14,99

6.4

Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c. ...................................

30

6.5

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c. ................................

59,97

6.6

Motocicletes de més de 1.000 c.c. ….............................................

119,95

2. Als efectes d’aquest impost, el concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació
de les tarifes, seran les que reglamentàriament estiguen establides, a més de les següents:
a) S'entendrà per vehicle mixt adaptable l'automòbil especialment disposat per al transport, simultani o no,
de mercaderies i persones fins a un màxim de 9 inclòs el conductor, i en què es pot substituir
eventualment la càrrega, parcialment o totalment, per persones per mitjà de l'addició de seients.
Tributaran com a turisme, d'acord amb la seua potència fiscal, excepte en els casos següents:

1. Si el vehicle estiguera habilitat per al transport de més de 9 persones, inclòs el conductor, tributarà com a
autobús.
2. Si el vehicle estiguera autoritzat per a transportar més de 525 quilograms de càrrega útil, tributarà com a
camió.
b) Els motocarros tindran la consideració, als efectes d’aquest impost, de motocicletes, i per tant, tributaran
per la capacitat de la seua cilindrada.
c) En el cas dels vehicles articulats tributaran simultàniament i per separat el que porte la potència
d'arrossegament i els remolcs i semiremolcs arrossegats.
d) En el cas de remolcs o semiremolcs que, per la seua capacitat no vinguen obligats a ser matriculats, es
consideraran aptes per a la circulació des del moment en què que s'haja expedit la certificació corresponent
per la Conselleria d'Indústria. En el cas dels ciclomotors, se seguirà el que disposen el Reial decret
2822/1998, de 23 de desembre, i el Reglament que per aquest s'aprova.
e) Les màquines autopropulsades que puguen circular per les vies públiques sense ser transportades o
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica, tributaran per les tarifes corresponents als tractors, i
quedaran compresos, entre d’altres, els tractocamions i els tractors d'obres i serveis.
3. La potència fiscal del vehicle expressada en cavalls fiscals s'establirà d'acord amb el que disposa el Codi
de la Circulació.
4. En els casos de vehicles en què apareguera en la Targeta d'Inspecció Tècnica, la distinció en la
determinació de la càrrega entre PMA (Pes Màxim Autoritzat) i PTMA (Pes Tècnic Màxim Autoritzat) s'estarà,
als efectes de la seua tarifació, als quilos expressats en el PMA, que correspon al major pes en càrrega amb
què es permet la seua circulació d'acord amb allò que s'ha indicat en el Codi de Circulació. Aquest pes serà
sempre inferior o igual al PTMA.

7. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ
ARTICLE 13é. Període impositiu
El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En
aquest cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca l’adquisició.
ARTICLE 14é. Meritació
1. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica es merita el primer dia del període impositiu.
2. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició
o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota, en els mateixos termes, en els
supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, i això des del moment en què es produïsca
la baixa temporal en el Registre públic corresponent.
3. En el supòsit de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributària la quota serà irreductible i
l'obligat al pagament de l'impost serà qui figure com titular del vehicle en el permís de circulació el dia primer
de gener i en els casos de primera adquisició, el dia en què es produïsca l’adquisició.
4. Els titulars dels vehicles que es consideren amb dret al prorrateig de les quotes per baixa definitiva o
temporal del vehicle, podran sol·licitar la devolució de la part proporcional de la quota efectivament satisfeta,
acompanyant a la sol·licitud el justificant de la baixa expedit per la Direcció Provincial de Trànsit o el
certificat de destrucció, emés pels centres autoritzats de tractament (Reial decret 1383/2002, de 20 de
desembre), i l'original del justificant de pagament de la quota, la part proporcional de la qual reclama que li
siga tornada.

8. GESTIÓ I COBRAMENT DEL TRIBUT
ARTICLE 15é. Gestió de l'impost
La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l'impost, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió
tributària, correspon a l'Ajuntament de Castelló, quan el domicili que conste en el permís de circulació del
vehicle pertanga al seu terme municipal.
ARTICLE 16é. Autoliquidació

1. Aquest impost es gestionarà en règim d'autoliquidació quan es tracte de vehicles que siguen alta en el
tribut, com a conseqüència de la seua matriculació i autorització per a circular.
2. Respecte d’aquests vehicles, el subjecte passiu practicarà l'autoliquidació de l'impost segons model
oficial, i adjuntarà còpia del certificat de característiques tècniques del vehicle, amb el subsegüent ingrés de
la quota autoliquidada en les entitats financeres autoritzades per l'Ajuntament.
3. El document acreditatiu del pagament de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica o de la seua
exempció o bonificació haurà de presentar-se davant de la Direcció Provincial de Trànsit, per aquells que
desitgen matricular un vehicle, al mateix temps de sol·licitar aquesta.
4. L'autoliquidació tindrà caràcter provisional fins que l'Administració municipal comprove que aquesta s'ha
efectuat per mitjà de la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.
ARTICLE 17é. Baixes i transferències dels vehicles
1. Els titulars dels vehicles, quan comuniquen a la Direcció Provincial de Trànsit la reforma d’aquests,
sempre que s’altere la seua classificació als efectes d'aquest impost, així com també en els casos de
transferència, de canvi de domicili que conste en el permís de circulació del vehicle, o de baixa del vehicle,
hauran d'acreditar, prèviament, davant de la referida Direcció Provincial, o davant d'un centre autoritzat de
tractament o una instal·lació de recepció, el pagament de l'últim rebut de l'impost presentat al cobrament,
sense perjuí que siga exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes per aquest
concepte, meritats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits. S'exceptua de la referida obligació
d'acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat.
2. Les Direccions Provincials de Trànsit no tramitaran els expedients a què es refereix aquest article, així
com tampoc els dels casos regulats en l'article anterior, si no s'acredita el pagament de l'impost en els
termes establits.
ARTICLE 18é. Padró anual
1. Quan es tracte de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació en exercicis anteriors, el
pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà durant el termini que s'anunciarà públicament.
2. En aquest cas, la recaptació de les corresponents quotes es realitzarà per mitjà de l'expedició de rebuts,
basant-se en un padró anual en què figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost, que coincidiran amb els
que es troben inscrits en el corresponent Registre públic.
3. Aquest padró anual es formarà incorporant la totalitat d'altes, baixes i modificacions declarades en les
Direccions Provincials de Trànsit fins al 31 de desembre de l'exercici anterior, sempre que es reben en
l'Ajuntament fins a la primera quinzena del mes de febrer. Les que es reben posteriorment es liquidaran amb
contret previ i ingrés directe.
4. El padró de l'impost s'exposarà al públic, perquè els legítims interessats puguen examinar-lo i, si és el
cas, formular les reclamacions oportunes. Aquesta exposició al públic i la indicació del termini de pagament
de les quotes es comunicarà per mitjà d'inserció d'anuncis en el tauler d'edictes de la casa consistorial, en el
Butlletí Oficial de la Província i en un periòdic dels de major tirada de la localitat, i produirà els efectes de
notificació de la liquidació a cada un dels subjectes passius.
5. El pagament dels rebuts es realitzarà en les oficines de la Recaptació municipal o, si és el cas, en les
entitats financeres autoritzades per l'Ajuntament.

9. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
ARTICLE 19é. Infraccions i sancions tributàries
Seran aplicables a aquest impost el règim d'infraccions i sancions tributàries regulat en la Llei general
tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen, segons el que disposa l'article 11 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.

10. NORMES COMPLEMENTÀRIES
ARTICLE 20é. Normes complementàries

En allò que no preveu aquesta Ordenança i que faça referència a l'aplicació, gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d'aquest impost, caldrà ajustar-se al que preveu la Llei general tributària, i les altres lleis de
l'Estat reguladores de la matèria, així com les disposicions dictades per al seu desenvolupament i la resta de
legislació vigent que se li aplique, en especial l'Ordenança general de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic locals que té en vigor aquest Excm. Ajuntament, segons preveu l'article 12 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

11. VIGÈNCIA
ARTICLE 21é. Vigència
Aquesta Ordenança fiscal entrarà en vigor l'1 de gener de 2019 una vegada s'haja dut a terme la publicació
del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà en vigor fins que s'acorde la seua
derogació o modificació expressa.
ARTICLE 22é. Disposició derogatòria
Una vegada entre en vigor aquesta Ordenança fiscal, quedarà derogada l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament el dia 26
d'octubre de 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 153 de data 23 de desembre
2017.
Disposició addicional única
Els models oficials esmentats en aquesta Ordenança seran aprovats pel tinent d'Alcaldia, regidor delegat
d'Hisenda, així com les seues successives modificacions.

APROVACIÓ
Aquesta Ordenança que consta de vint-i-dos articles i una disposició addicional única, va ser aprovada
provisionalment per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 25 d'octubre de 2018, i
exposada al públic als efectes de reclamacions en el tauler d'anuncis d'aquest Excm. Ajuntament, i el seu
expedient, en l'Administració Tributària Local d’aquest, per un termini de trenta dies, per mitjà d'anuncis
publicats en el Butlletí Oficial de la Província número 131, d'1 de novembre de 2018, així com en el periòdic
Mediterráneo del dia 30 d'octubre de 2018.
Com que no s’han presentat reclamacions dins de l'anterior termini esmentat de trenta dies, contra aquesta
Ordenança va quedar aprovat definitivament l'Acord adoptat en sessió de 25 d'octubre de 2018, sobre
modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, d'acord amb el que
disposa l'article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el seu text íntegre va ser
publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 155 del dia 27 de desembre de 2018, en compliment del
que disposa l'article 17.4 del referit text legal.

