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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS 
D’ICV-EUiA I CUP PER A RECLAMAR EL PAGAMENT DE L’IBI DELS BÉNS 
IMMOBLES TITULARITAT DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA, TOTA LA RESTA DE 
CONFESSIONS RELIGIOSES, ENTITATS JURÍDIQUES, ONGs, PARTITS 
POLÍTICS I LES SEVES FUNDACIONS 
 

Atès que el darrer 31 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 20/2011, 
de 30 de desembre de 2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, 
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. Una de les principals 
mesures en matèria tributària adoptades és l’augment de l’Impost sobre Béns 
Immobles (IBI) i és una de les “mesures temporals i progressives” del Govern 
de l’Estat. 

Atès que l’article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, parla de les 
exempcions de l’IBI. I en el punt “c” diu que estaran exempts “Els de l’Església 
Catòlica, en els termes previstos en l’Acord Espanyol i la Santa Seu sobre Afers 
Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no 
catòliques legalment reconegudes, en els termes establertes en els respectius 
acords de cooperació subscrits en virtut  d’allò que disposa en l’article 16 de la 
Constitució.” Aquesta exempció total i permanent de la contribució territorial 
urbana afecta a temples i capelles, residències, oficines, seminaris, convents, 
habitatges, locals de tot tipus, places d’aparcament i solars titularitat de 
l’Església Catòlica i també els de les confessions que tenen conveni amb l’Estat 
(la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques, la Federació de Comunitats 
Israelites i la Comissió Islàmica). 

Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en igualtat de 
condicions amb la resta de ciutadans. 

Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments, generada per la baixada 
d’ingressos i la necessitat urgent de fer front a la despesa social per pal·liar les 
dificultats socioeconòmiques que avui pateixen moltes famílies, entre d’altres 
mesures per fer front a aquesta complexa situació, caldria fer les modificacions 
legislatives pertinents, que afectin al pagament de l’IBI. 

Atesa la creença en la laïcitat com una garantia d’un poder públic al servei de 
tota la ciutadania i d’un ordenament jurídic que garanteixi els drets fonamentals 
i comuns per a tota la població, i per tant amb tractament fiscal i de 
subvencions sense distincions a totes les entitats o associacions declarades 
d’interès públic. 

Per tot això, es sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents 
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ACORDS 

1- Instar al Congrés del Diputats a que suprimeixi, per a l’exercici de 2013 
de la Llei d’Hisendes Locals, l’exempció de l’Impost sobre els Béns 
Immobles (IBI) a l’Església Catòlica i a tota la resta de confessions 
religioses, així com a les seves organitzacions i centres d’ensenyament 
religiós. 

2- Elaborar i publicar des dels serveis municipals un cens del nostre 
municipi, dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i 
registrats a nom de l’Església Catòlica i de tota la resta de confessions 
religioses, i avaluar-ne el cost de les exempcions fiscals de què disposen 
amb els criteris exposats a l’anterior apartat. 

3- Aplicar, si s’escau, les taxes derivades de la prestació dels serveis 
municipals als equipaments de titularitat de l‘Església Catòlica i de tota la 
resta de confessions religioses, en igualtat de condicions amb la resta de 
contribuents i entitats. 

4- Instar al Govern de l’Estat que porti una proposta al Congrés dels 
Diputats per a modificar la Llei d’Hisendes Locals, la Llei de Mecenatge i 
Fundacions i altres normes estatals, autonòmiques i locals, per a evitar 
injustificables exempcions de l’IBI i d’altres impostos a l’Església Catòlica i 
a tota la resta de confessions religioses, entitats jurídiques, així com les 
ONG i els partits polítics i les seves fundacions. 

 
No obstant això, el Ple decidirà. 
 
 
 
 
 
 
Esteve Martínez Ruiz     Xavier Safont-Tria i Ramon 
Portaveu       Portaveu 
Grup Municipal ICV-EUiA    Grup Municipal CUP 
 
 
Mataró, 4 de juny de 2012 
 


