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IMPOSTOS 9.242.707,78          64.966,29         146.165,87         28.575,62            9.003.000,00   

112: Impost sobre Béns Inmobles. Immobles de naturalesa rústica. 28.000,00               no -                    -                       -                        28.000,00           

113: impost sobre Béns Inmobles. Béns immobles de naturalesa urbana. 6.676.714,98          si 28.582,48         19.550,02           28.582,48            6.600.000,00      

115: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 988.394,37             si 81.274,75         7.119,62             -                        900.000,00         

116: Impost l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 1.035.943,83          si -                    135.943,83         -                        900.000,00         

130: Impost sobre activitats econòmiques 583.042,52             si 4.943,47           -                       3.099,05              575.000,00         

290: impost sobre construccions, instal·lacions i obres 250.534,63             si -                    534,63                -                        250.000,00         

TAXES -                      no -                 -                   -                    -                   
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Annex de beneficis fiscals

Impost sobre béns immobles

Explicació de beneficis fiscals en els impostos

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Impost sobre l increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Bonificació per tipus de motor (art. 95.6 b) TRLRHL)

Bonificació per a vehicles històrics (art. 95.6 c) TRLRHL)

Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment

Bonificació per familia numerosa (art. 74.4 TRLRHL)

Bonificació por instal·lacions de sistemes de aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL)

Exempció a favor de centres educatius concertats (art. 7.1 Ley 22/1993)

Altres avantatges fiscals no inclosos anteriorment

Exempció a favor de vehícules oficials (art. 93.1 a) TRLRHL)

Exempció a favor de vehícules de representació diplomàtica (art. 93.1 b) TRLRHL)

Bonificació per empreses de construcció (art. 73,1 TRLRHL)

Bonificació per habitatge (art. 73.2 TRLRHL)

Bonificació per especial aprofitament energètic (art. 103.2 b) TRLRHL)

Bonificació per plans de foment de inversions privades en infraestructures (art. 103.2 c) 

Bonificació per habitatge de protecció oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)

Bonificació per l'accessibilitat i habitabilitat persones discapacitades (art. 103.2 e) TRLRHL)

Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment

Bonificació perconstruccions, instal·lacions i obres d'especial interès (art. 103.2 a) TRLRHL)

Bonificació per transmissions "mortis causa" a favor de familiars esmentats al'art. 108.4 

Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment

Bonificació a favor de cooperatives protegides fiscalment (art. 88.1. un) TRLRHL)

Bonificació per a l'inici d'activitat (art. (((88.1. b) i 88.2. a) TRLRHL)

Bonificació per creació d'ocupació (art. 88,2. b) TRLRHL)

Bonificació per utilització de energies renovables (art. 88.2.c) TRLRHL)

Bonificació per rendiments nets negativus o mínim (art. 88,2. d) TRLRHL)

Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment

Exempció per raó del subjecte en art. 100.2 TRLRHL

Impost sobre activitats econòmiques

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Exempció per als béns de transmissió historicoartístic (article 105.1 b) TRLRHL)

Exempcions per raón del subjecte (art. 105.2 TRLRHL)

Exempció a favor de vehícules per aplicació de tractat internacionals (art. 93.1 c) TRLRHL)

Exempció a favor d'ambulancies i vehicles d'assistència sanitària (art. 93.1 d) TRLRHL)

Exempció a favor de vehicles per a persones amb discapacitat (art. 93.1 e) TRLRHL)

Exempció a favor de vehicles de transport públic urbà (art. 93.1 f) TRLRHL)

Exempció a favor de tractors i Remolcs agrícoles inspecció (art. 93.1 g) TRLRHL)

Bonificació per tipus de combustible (art. 95.6 a) TRLRHL)

Bonificació per béns rústics de cooperatives agrícoles (art. 73,3 TRLRHL)

Bonificació por béns inmobles en assentaments de població singulars (art. 74.1 TRLRHL)

Bonificació per cultius, aprovefitaments o ús de construccions (art. 74.2 TRLRHL)

Bonificació per inmobles d'organismes d'investigació i  universitats (art. 74.2 bis TRLRHL)

Exempció per a la Constitució i la cessió de drets de servitud (article 105.1 a) TRLRHL)


