
PROPUESTA DE ACUERDO REFERENTE A INCENTIVOS FISCALS PER A PROMOURE LA CREACIÓ 

D’OCUPACIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La crisi produïda per la pandèmia de laCOVID-19 ha suposat un sotrac terrible 

per als ciutadans de l’illa d’Eivissa i pel seu sector productiu.  

L’extrema dependència del sector turístic, que ha sigui el més afectat per les 

limitacions que s’han hagut d’aplicar, ha provocat que la nostra illa sigui dels 

indrets on el cop econòmic ha sigut més fort i on les perspectives són més 

incertes.  

Les administracions locals, en l’àmbit estricte de les seves competències, han 

hagut de respondre impulsant mesures psicosocials, fiscals, de reparació i estímul 

econòmic per esmorteir el greu impacte d’aquesta crisi en les dimensions 

psicològica i social de la població local.  

 

Aquest Ajuntament ha implulsat diverses mesures per a tractar de salvar el 

comerç local. Mesures com les bonificacions a taxes o l’ajuda extraordinària per 

a autònoms i micropimes han esdevingut cabdals per aturar el dur cop que ha 

rebut el teixit productiu del nostre municipi. Però també són necessàries mesures 

que fomentin i incentivin la creació de llocs de feina de cara al pròxim any. 

La llei Reguladora d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de Març estableixen que a 

través de l’impost d’Activitats Econòmiques es pot premiar la creació 

d’ocupació a aquelles empreses que incrementin el seu nombre de treballadors 

amb contracte indefinit. L’article 88.2 en el seu apartat b) permet que aquesta 

bonificació sigui fins a un 50% de la quota integra de l’impost, permetent 

graduar aquesta mesura en funció del percentatge d’ocupació creada.  

Aquesta bonificació ja és present a les ordenances fiscals de gran quantitat de 

municipis a l’Estat espanyo. Com Barcelona, Madrid o Vilanova i la Geltrú. 

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu 

debat i, si escau, adopció de la següent 

PROPOSTA D’ACORD 

1. Estudiar l’establiment d’una bonificació a l’impost d’activitats Econòmiques 

per als subjectes passius que hagin incrementat la Mitjana de la seva plantilla 

amb contracte indefinit, tal com permet l’apartat b) de l’article 88.2 de la Llei 

reguladora d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de Març. 

 

 

 


