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IMPOSTOS 2.687.229,00         134.809,00      8.946,00            46,00                  2.543.428,00  

112: Impost sobre Béns Inmobles. Immobles de naturalesa rústica. 18.149,00              no -                   -                     -                       18.149,00          

113: impost sobre Béns Inmobles. Béns immobles de naturalesa urbana. 1.344.700,00         si 106.760,00      1.946,00            -                       1.235.994,00     

115: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 385.000,00            si 21.950,00        7.000,00            -                       356.050,00        

116: Impost l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 194.200,00            si 6.006,00         -                     -                       188.194,00        

130: Impost sobre activitats econòmiques 645.180,00            si 93,00              -                     46,00                  645.041,00        

290: impost sobre construccions, instal·lacions i obres 100.000,00            si -                   -                     -                       100.000,00        

TAXES -                       no -                 -                   -                    -                   
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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)
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 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

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

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)


