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ANNEX DE BENEFICIS FISCALS EN TRIBUTS 
LOCALS 

 
(art.161. 1 e Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

  Beneficis fiscals. Desglossament per tribut. 

 Normativa reguladora  
Quantificació econòmica estimada 

respecte de l'exercici anterior. 
Increment/Disminució  

Total CAPÍTOL I   

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
  
  

Bonificacions obligatòries 

Una bonificació d'entre el 50 i el 90 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les 
obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra 
nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. En defecte d'acord municipal, s'aplicarà als 
referits immobles la bonificació màxima prevista (90%). 

 Article 73 TRLHL  − 

Una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la 
qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i les que resultin equiparables a aquestes conforme a la normativa de la respectiva 
comunitat autònoma. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a la 
terminació dels tres períodes impositius de durada d'aquella i té efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti 

 Article 73 TRLHL  − 

Una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els 
termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

 Article 73 TRLHL  − 

Bonificacions potestatives: Article 74 TRLRHL 

Una bonificació del 50% de la quota pels subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa i uns ingressos familiars inferiors a 
22.000, 00 €. 

Acord de Ple de 
26/10/2017 (BOIB núm. 
158, de 26/12/2017) 

 

Una bonificació del 30% de la quota pels subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa i uns ingressos familiars superiors a 
22.000, 00 € i inferiors a 35.000,00 €. 

Acord de Ple de 
26/10/2017 (BOIB núm. 
158, de 26/12/2017) 

 

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA     

Bonificacions potestatives: Les determinarà el propi ajuntament (article 95.6 del TRLRHL) 



 
 

 

 

Una bonificació del 100 per cent per als vehicles que superin els 25 anys d'antiguitat, o vehicles històrics. L'antiguitat mínima de 25 anys es 
comptarà a partir de la data de fabricació o, si aquesta no es conegués, prenent com a tal la de la seva primera matriculació o, si no, la data 
en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 

 Acord de Ple de 
31/10/2008 (BOIB núm. 
184, de 30/12/2008) 

−  

Una bonificació del 75 per cent per als vehicles elèctrics i els que utilitzin per al seu funcionament fonts d’energia no contaminants com a 
contaminants com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen. 

Acord de Ple de 
26/10/2017 (BOIB núm. 
158, de 26/12/2017) 

- 

Una bonificació del 50 per cent per als vehicles híbrids (motor elèctric-benzina, elèctric-gasoil o elèctric gas), que estiguin homologats de 
fàbrica durant els tres primers períodes impositius des de la data de la primera matriculació. 

Acord de Ple de 
26/10/2017 (BOIB núm. 
158, de 26/12/2017) 

- 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES     

Bonificacions obligatòries:  

Les cooperatives, així com les unions, federacions i confederacions d'aquelles i les societats agràries de transformació tindran la bonificació 
prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

 Article 88.1 TRLRHL  − 

Una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent, per als qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat professional, durant els cinc anys 
d'activitat següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament d'aquella. El període d'aplicació de la bonificació caducarà 
transcorreguts cinc anys des de la finalització de l'exempció prevista en l'article 82.1.b). 

 Article 88.1 TRLRHL −  

Bonificacions potestatives: Les determinarà el propi ajuntament (article 88.2 TRLRHL) 

No se'n preveuen. 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA     

Bonificacions potestatives: Les determinarà el propi ajuntament (article 108 TRLRHL) 

No se'n preveuen. 



 
 

 

 

Total CAPÍTOL II   

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES     

Bonificacions potestatives: Les determinarà el propi ajuntament (article 103.2 TRLRHL) 

 No se'n preveuen.  

 

No es preveuen beneficis fiscals en les ordenances fiscals reguladores de  la resta de tributs municipals. 

Alaró, 22 de febrer de 2019 

El balte 

 

Guillermo Claret Balboa Buika 


