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MOCIÓ DE D’ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE MANLLEU PER FER UNA REVISIÓ DEL
CENS DE BÉNS IMMOBLES DE LA CIUTAT I PERFILAR CRITERIS DE PAGAMENT DE
L’IMPOST MUNICIPAL DE BÉNS IMMOBLES (IBI) DE PROPIETATS VINCULADES A
ENTITATS RELIGIOSES I QUE FINS ARA RESTAVEN EXCLOSES
Atès que els Ajuntaments necessiten un nou i millor finançament, tot tenint en
compte que és la primera administració a atendre els ciutadans i que molts dels serveis
que presta no reben el finançament necessari per part de les administracions que els
haurien de prestar.
Atès que la fiscalitat ha de ser el major instrument de redistribució econòmica i social
dels poders públics i és la manera més directa per que aquests puguin exercir la
solidaritat, contribuint a la cohesió social i a la prestació de serveis públics als seus
veïns i veïnes. La regla bàsica d’un sistema fiscal just es que tots els ciutadans i
institucions han de contribuir al sosteniment de la depesa pública d’acord amb la seva
capacitat econòmica.
Atès que necessitem un sistema fiscal més progressiu, redistributiu, igualitari i que
generi els recursos suficients per a prestar i sostenir els serveis públics fonamentals
que demanda la ciutadania, i especialment en l’actual situació de crisis econòmica que
ens està afectant i que cada cop pateixen més ciutadanes i ciutadans, els ajuntaments
com administració més propera i que millor coneix la realitat dels seus veïns i veïnes
son els que estan en millors condicions per fer aquest treball indispensable per al
manteniment de la cohesió social.
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.”
Atès que inicialment aquesta exempció legal, que hauria de ser revisada i
reinterpretada, només està referenciada a finalitats vinculades al culte, tot i així en les
dècades posteriors s’ha realitzat una aplicació extensiva, de manera que ha influenciat
a bens immobles no estipulats per la llei vigent afecta a temples i capelles, residències,
oficines, seminaris, convents, habitatges , locals comercials de tot tipus, places
d’aparcament, escoles de negocis, centres universitaris i solars titularitat de l’església
catòlica i d’altes confessions religioses.
Atès que aquest benefici fiscal s’ha estès en el pagament de les taxes municipals
establertes a les ordenances dels ajuntaments, fet que comporta un greuge vers altres
entitats, associacions i persones jurídiques i físiques.

Atès que les diferents confessions , especialment l’església catòlica disposa de
diferents béns immobles provinents, entre d’altres, de permutes, donacions, herències
etc.
Atès que es calcula que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d’euros amb la
recaptació de l’IBI arreu de l’Estat espanyol, desconeixen el que representaria per a
MANLLEU, i que l’exempció d'impostos com el de l'IBI i uns altres mesures, podrien
ajudar a minvar l’estrès de les nostres arques municipals, fet que considerem
enormement positiu.
Atès que aquestes institucions reben la prestació dels serveis en igualtat de condicions
que la resta de ciutadans i ciutadanes.
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada d’ingressos
i la necessitat urgent per fer front a la despesa social per pal·liar les dificultats
econòmiques i socials que avui pateixen moltes famílies.
Atès que entitats vinculades a l’església catòlica, com Caritas, realitzen una funció
social i assistencial de cabdal importància. Accions que s’han de preservar amb la
continuïtat de les exempcions lligades a temes socials.
Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents: ACORDS
1- Elaborar un cens a MANLLEU, dels béns immobles registrats a nom de confessions
religioses amb l’objectiu d’actualitzar el Padró de Bens Immobles.
2- Aplicar els impostos i taxes derivades de la prestació dels serveis municipals als
equipaments de titularitat de les confessions religioses en igualtat de condicions amb
la resta de contribuents i entitats.
3- En el marc de la redacció de les Ordenances Fiscals de 2018, aplicar els impostos
sobre béns immobles a les propietats relacionades en el cens aprovat en l’acord Num.
1. Restant excloses d’aquesta aplicació els llocs de culte, Béns d’interès nacional,
centres educatius concertats i activitats de caires social i assistencial. Per tant,
s’establirà una contribució impositiva en aquells immobles que generin activitat
econòmica i no estiguin relacionats amb les accions anteriorment apuntades.
4- Instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi, per a l'exercici de 2018 de la Llei
d'Hisendes Locals, l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles rústics i urbans) a
l'església catòlica i altres confessions religioses, així com a les seves organitzacions i
centres d'ensenyament religiós, en els termes dels acords anteriors.
5- Reclamar al govern de l’Estat que revisi els Acords de l'Estat espanyol amb la Santa
Seu, especialment i en aquest cas el d'Assumptes Econòmics.

6- Instar al Congrés dels Diputats a modificar la Llei d'Hisendes locals, en la Llei de
Mecenatge i Fundacions i altres normes estatals, autonòmiques i locals, per clarificar
les exempcions de l'IBI i d'altres impostos a l'església catòlica, a altres confessions i a
altres entitats jurídiques, en la línia dels acords anteriors.
7- Donar compte dels presents acords al Congrés dels Diputats, al govern de l’Estat, al
Parlament de Catalunya, i al govern de la Generalitat de Catalunya.
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