
BENEFICIS FISCALS PRESSSUPOST 2018

PREVISIÓ DE L'IMPORT TOTAL DELS BENEFICIS FISCALS 5.314.845,39 €

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 1.186.279,17 €
Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL)          31.903,52 € 
Bonificació per habitatges de protecció oficial (art. 73.2 TRLRHL)                706,72 € 
Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art. 73.3 TRLRHL)                         -   € 
Bonificació per béns immobles en assentaments de poblacions singulars (art. 74.1 TRLRHL)                         -   € 
Bonificació per cultius, aprofitament o ús de construccions (art. 74.2 TRLRHL)                         -   € 
Bonificació per immobles d'organismes d'investigació i universitats (art. 74.2 bis TRLRHL)          55.585,19 € 
Bonificació per BICEs atenent als diferents grups d'aquests béns (art. 74.3 TRLRHL)                         -   € 
Bonificació per família nombrosa (art. 74.1 TRLRHL)        458.071,77 € 
Bonificació per instal·lacions de sistemes d'aprofitament energètic (art. 74.5 TRLRHL)                         -   € 
Exempció a favor de centres educatius concertats (art.7,1 Llei 22/1993)        527.603,15 € 
Bonificació cultural                887,79 € 
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment        111.521,03 € 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 3.013.888,08 €
Exempció a favor de vehicles oficials (art. 93.1 a) TRLRHL)          42.466,20 € 
Exempció a favor de vehicles de representació diplomàtica (art.. 93.1 b) TRLRHL)                427,10 € 
Exempció a favor de vehicles per aplicació de tractats internacionals (art.. 93.1 c) TRLRHL)                         -   € 
Exempció a favor d'ambulàncies i vehicles d'assistència sanitària (art.. 93.1 d) TRLRHL)          16.475,10 € 
Exempció a favor de vehicles per a persones de mobilitat reduïda (art.. 93.1 e) TRLRHL)        463.227,62 € 
Exempció a favor de vehicles destinats al transport públic urbà (art.. 93.1 f) TRLRHL)          50.123,82 € 
Exempció a favor de tractors i remolcs amb Cartilla d'Inspecció Agrícola (art.. 93.1 g) TRLRHL)          46.044,90 € 
Bonificació per tipus de carburant (art. 95.6 a) TRLRHL)                         -   € 
Bonificació per tipus de motor (art. 95.6 a) TRLRHL)          55.289,55 € 
Bonificació per vehicles històrics (art. 95.6 c) TRLRHL)    2.339.833,78 € 
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment                         -   € 

IMPOST SOBRE INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 814.328,09 €
Exempció per constitució i transmissió de drets de servitud (art. 105.1 a) TRLRHL)                         -   € 
Exempció per transmissió de béns de conjunt Històric-Artístic (art. 105.1 b) TRLRHL)                         -   € 
Exempció per raons del subjecte (art. 105.2 TRLRHL)                         -   € 
Bonificació per transmissions "mortis causa" a favor de familiars citats (art. 108,4TRLHL)        790.842,80 € 
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment          23.485,29 € 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 113.420,69 €
Bonificació a favor de cooperatives fiscalment protegides (art. 88.1 a) TRLRHL)        113.420,69 € 
Bonificació per 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 d'energies renovables (art. 88.2 c) TRLRHL)                         -   € 
Bonificació per rendiments nets negatius o de quantia mínima (art. 88.2 d) TRLRHL)                         -   € 
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment                         -   € 



IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 75.324,40 €
Exempció per raons del subjecte amb el destí citat en art. 100.2 TRLRHL                         -   € 
Bonificació per construccions, instal·lacions i obres d'especial interès (art. 103.2 a) TRLRHL)            2.588,42 € 
Bonificació per especial aprofitament energètic (art. 103.2 b) TRLRHL)            5.607,04 € 
Bonificació per plans de foment d'inversions privades en infraestructures (art. 103.2 c) TRLRHL)                         -   € 
Bonificació per habitatges de protecció oficial (art. 103.2 d) TRLRHL)            6.097,90 € 
Bonificació per accessibilitat i habitabilitat de discapacitats (art. 103.2 e) TRLRHL)                240,98 € 
Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment          60.790,06 € 

TAXA DE TRACTAMENT DELS RESIDUS SÒLIDS I URBANS 111.604,96 €
Bonificació        111.604,96 € 


