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2018*

IMPOSTOS 4.291.365,00 91.563,00 25.202,00 0,00 4.174.600,00 97,28% 89,89% 5.237.524,44 4.708.136,90

112: Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica 53.751,00 SI 4.751,00 0,00 49.000,00 91,16% 85,16% 56.089,30 47.763,54

113: Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 3.271.881,00 SI 44.744,00 137,00 0,00 3.227.000,00 98,63% 90,79% 3.437.014,93 3.120.305,32

114: Impost sobre béns immobles de característiques especials NO 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00

115: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 396.399,00 SI 27.685,00 13.714,00 0,00 355.000,00 89,56% 89,53% 389.510,89 348.717,30

116: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 403.734,00 SI 14.383,00 11.351,00 0,00 378.000,00 93,63% 85,73% 1.125.270,05 964.662,54

130: Impost sobre activitats econòmiques 50.600,00 NO 0,00 0,00 0,00 50.600,00 100,00% 96,15% 42.127,87 40.506,18

290: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 115.000,00 NO 0,00 0,00 0,00 115.000,00 100,00% 99,29% 187.511,40 186.182,02

TAXES 1.783.469,00 SI 0 3.964,00 0 1.779.505,00 99,78% 94,20% 1.230.639,47 1.159.300,87

CONTRIBUCIONS ESPECIALS 0,00 NO 0 0 0 0,00  - - 0,00 0,00

Explicació de beneficis fiscals en impostos Import total

Impost sobre béns immobles 49.632,00

* Bonificació per empreses d'urbanització (art. 73.1 TRLRHL)

* Bonificació per vivendes de protecció oficial / art.73.2 TRLRHL)

* Bonificació per béns rústics de cooperatives agràries (art. 73.3 

TRLRHL)

* Bonificació per béns immobles en assentaments de població 

singulars (art. 74.1 TRLRHL)

* Bonificació per cultius, aprofitaments o ús de construccions 

(art. 74.2 TRLRHL)

* Bonificació per immobles d'organismes d'investigació i 

universitats (art. 74.2 bis TRLRHL)

* Bonificació per BICEs atenent als diferents grups d'aquests béns  

(art. 74.3 TRLRHL)
4.459,00

* Bonificació per família nombrosa (art. 74.4 TRLRHL) 137,00

* 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 i art. 62.2.A TRLRHL)
30.196,00

* Exempció immobles d'entitats no lucratives (Llei 49/2002 

Règim fiscal entitats sense ànim de lucre)
10.183,00

* Exempció immobles seguretat ciutadana, serveis educatius, 

penitenciaris i defensa nacional de l'Estat, CCAA o entitats locals 

(art. 62.1.A TRLRHL)

* Exempció immobles de l'església catòlica (art. 62.1.C TRLRHL) 4.657,00

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 41.399,00

* Exempció a favor de vehicles oficials (art. 93.1 a) TRLRHL) 1.012,00

* Exempció a favor de vehicles de representació diplomàtica (art. 

93.1 b) TRLRHL)
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* 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)

* Exempció a favor de vehicles per a persones de mobilitat 

reduïda (art. 93.1 e) TRLRHL)
16.377,00

* Exempció a favor de vehicles destinats al transport públic urbà 

(art. 93.1 f) TRLRHL)

* Exempció a favor de tractors i remolcs amb cartilla d'inspecció 

agrícola (art. 93.1 g) TRLRHL)
10.296,00

* Bonificació per tipus de carburant(art. 95.6 a) TRLRHL)

* Bonificació per tipus de motor (art. 95.6 b) TRLRHL) 2.319,00

* Bonificació per vehicles històrics (art. 95.6 c) TRLRHL) 9.824,00

*  Altres beneficis  fiscals no inclosos anteriorment 1.571,00

Impost sobre l' increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana
25.734,00

* 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 raó del subjecte  (art. 105.2 TRLRHL)

* Bonificació per transmissions  "mortis causa" a favor de 

familiars citats en art. 108.4 TRLRHL)
11.351,00

* Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment 14.383,00

Impost sobre activitats econòmiques 0,00

* Bonificació a favor de cooperatives fiscalment protegides (art. 

88.1.a) TRLRHL)

* Bonificació per inici d'activitat  (arts. 88.1.b) y 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 i de quantia mínima 

(art. 88.2.d) TRLRHL)

* Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 0,00

* Exempció per raó del subjecte amb el destí citat en l'art. 100.2 

TRLRHL

* Bonificació per construccions, instal·lacions i obres d'especial 

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

TRLRHL)
* Bonificació per plans de foment 'inversions privades en 

infraestructures ( art. 103.2 c TRLRHL)
* Bonificació per vivendes de protecció oficial (art. 103.2 d) 

TRLRHL)
* Bonificació per accessibilitat i habitabilitat de discapacitats (art. 

103.2 e) TRLRHL)

* Altres beneficis fiscals no inclosos anteriorment

NOTA: l'explicació de beneficis fiscals en impostos és de 

complimentació obligatòria per a les entitats locals de cessió
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