
Moció del GM de la CUP per reclamar el pagament de l’IBI en béns immobles 
propietat de l’Esglèsia catòlica o qualsevol altra confessió religiosa. 
 

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,  que  parla  de  les 
exempcions de l’IBI diu, en el punt “c”, que estaran exempts “Els de l’església Catòlica, 
en  els  termes  previstos  en  l’Acord  entre  Espanya  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.” I 
que 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 d’altes confessions 
religioses. 
 
Atès que l’exempció d'impostos com el de l'IBI o les contribucions especials agreuja la 
situació de les arques municipals i  suposa una dificultat  afegida a la renovació i  la 
millora tant d’edificis com de l’espai públic.  
 
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  les  institucions  religioses  reben  la  prestació  dels  serveis  en  igualtat  de 
condicions que la resta de ciutadans. 
 
Proposem:
 
1-  Instar  al  Parlament  de  Catalunya  a  que  suprimeixi,  per  a  l'exercici  de  2013, 
l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles rústics i urbans) a l'església catòlica i 
altres confessions religioses.  
 
2- Elaborar un cens municipal dels béns immobles rústics i urbans que estan censats i 
registrats a nom d’entitats i organitzacions dependents de l'església catòlica o d'altres 
confessions religioses i avaluar el  cost de les exempcions fiscals de les quals han 
gaudit fins ara. 
 
3- Reclamar al Parlament de Catalunya que s’exclogui al territori català dels Acords del 
Regne d’Espanya amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas el d'Assumptes 
Econòmics. 
 
No obstant el ple decidirà

Adam Majó Garriga     GM de la CUP       Manresa, a 15 de Juny del 2012


