
MOCIÓ CONJUNTA PER UNA FISCALITAT JUSTA

D. LLUNA ÀRIAS I CORTINA, Portaveu del Grup Municipal de Coalició Compromís; D. JOSÉ
ALBERTO LÓPEZ CAMARILLAS, Portaveu del Grup Municipal d’EUPV; i D. ADRIÁN JUSTE
AGULLÓ, Portaveu del Grup Municipal de Totes amb Burjassot a l'Ajuntament de Burjassot, a
l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, presenten al Plenari per al
seu debat i aprovació si s’escau, la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La fiscalitat ha de ser el principal instrument de redistribució econòmica i social dels poders públics
i és la manera més directa perquè aquests puguen exercir la solidaritat,  contribuint a la cohesió
social i a la prestació de serveis públics als seus veïns. La regla bàsica d'un sistema fiscal just és que
tots ciutadans i institucions han de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb
la seua capacitat econòmica. Especialment en l'actual situació de crisi econòmica, les institucions
públiques deuen comptar amb majors recursos per a poder atendre als quals pitjor ho estan passant,
els ajuntaments com a administració més propera als ciutadans.
 
En l'actual escenari de crisi econòmica, en  els quals la baixada d'ingressos, el control del dèficit i
els deutes contrets pels ajuntaments fan indispensable la revisió urgent de la fiscalitat municipal i
perquè  l'elevació  de  la pressió fiscal no redundi de forma desigual en uns veïns i entitats sobre uns
altres, es fa imprescindible restringir al màxim l'aplicació  d'exempcions  i bonificacions. El RDL
20,  de  30  de  desembre  de  2011,  de  “mesures   urgents  en  matèria  pressupostària,  tributària  i
financera per a la   correcció del  dèficit  públic”,  és fruit  de la  política contradictòria  de pujada
d'impostos que va promoure el Govern del PP. 

En aquest Decret s'insta a les Corporacions Locals a una pujada de l'IBI entre el 4% i el 10%,
obligant així a incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans i institucions. L'Església  Catòlica
està exempta de tributar per l'IBI (Impost de Béns Immobles) arran dels Acords vigents del Regne
d'Espanya amb la Santa Seu (1979). Les confessions jueva, protestant i musulmana també ho estan
a través dels  respectius Acords de Cooperació (1992). Aquests beneficis fiscals estan recollits en  la
vigent Llei d'Hisendes Locals (Llei 7/1985, art. 258 i Reial decret Legislatiu 2/2004, art. 62.1c).
Així, gaudeixen d'exempcions  totals o permanents: temples i llocs de culte, dependències o edificis
annexos destinats a   l'activitat pastoral o assistència religiosa, locals destinats a oficines, cases i
convents  d'ordres   i  congregacions  religioses.  Aquesta  exempció  legal,  que ha de ser  revisada,
només està referida a les finalitats vinculades al culte, no obstant això  en les dècades precedents
s’ha realitzat una aplicació extensiva d'aquesta  exempció, de manera que ha aconseguit a béns
immobles no estipulats per la llei vigent: pisos, places de garatge, llotges,... no vinculats al culte.

A més, en 1998 el Govern del Partit Popular va modificar el Reglament Hipotecari per permetre la
inscripció de temples de culte en el Registre de la Propietat. Davant la manca de títols de propietat
sobre aquests, la jerarquia catòlica va ressuscitar l'ús de dues normes aprovades en 1946 i 1947: els
articles 206 de la Llei Hipotecària i 304 del Reglament Hipotecari. 



El primer article equiparava l'Església amb l'Administració Pública, atorgant-li el privilegi d'accedir
al  registre  de  la  propietat  sense  necessitat  d'aportar  títol  de  domini.  El  segon  equiparava  els
diocesans amb notaris, de manera que podrien certificar-se a si mateixos la propietat d'un immoble
no inscrit. A través d'aquest procediment irregular, s'han immatriculat, sense aportar cap títol, milers
de béns a l’estat de tota índole, normes sens dubte inconstitucionals i fins i tot reprovades amb
duresa  pel  Tribunal  Europeu  de  Drets  Humans  i  declarant  la  nul·litat  d’aquestes.  La  pressió
ciutadana i política ha destapat nombrosos escàndols en tot l'Estat, provocant l'aprovació de la llei
13/2015,  que  modifica  la  Llei  Hipotecària  per  eliminar  el  privilegi  registral  esmentat  i  evitar
d'aquesta forma un possible recurs d'inconstitucionalitat. Però ho fa sense efectes retroactius, amb
què es produeix una amnistia registral sobre els milers de béns inscrits per l'Església Catòlica durant
tot  el  seu  període  de  vigència.  En  conseqüència,  l'església  catòlica  probablement  siga  el  més
important propietari immobiliari de l’estat espanyol. Més fins i tot que algunes de les empreses del
sector de la construcció. Així que, mentre l'augment d'aquest impost afectarà a tota la ciutadania, al
principal propietari de béns immobles no l’afectarà perquè disposa d'aquest privilegi. Es calcula que
es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d'euros.

Per tot això, els grups Compromís, EUPV i Totes proposem a la Ple Municipal de la Corporació
Local, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament de Burjassot sol·licitarà als Registres de la Propietat la llista de béns de
l'Església  Catòlica  al  municipi,  incloent  la  llista  de  béns  immatriculats  a  l’empara  i  durant  la
vigència  de  l’article  206  de  la  Llei  Hipotecària  per  l'Església  Catòlica  en  les  seues  diferents
denominacions: Diòcesi, Bisbat o similars.

Segon.- L’Ajuntament de Burjassot realitzarà un cens, en aquest municipi, dels immobles rústics i
urbans que estan censats i registrats a nom de l’Església Catòlica i d'altres confessions religioses,
així com de les seues entitats i associacions afins.

Tercer.- Una vegada estiguen complits els acords primer i segon, procedir a l'actualització posterior
del Padró de Béns Immobles per a poder així girar l'IBI a tots aquells béns immobles la destinació
dels quals  no estiga vinculat al culte.

Quart.- Instar al govern de l’estat espanyol a que modifique l'article 62 del Reial decret Legislatiu
2/2004 i se suprimisca l'exempció de l'IBI en els béns immobles propietat de l'església catòlica.

Cinquè.- Informar de l’adopció dels següents acords al teixit associatiu del municipi, això com a
través dels mitjans de comunicació públics de l’Ajuntament de Burjassot.

A Burjassot, 18 d’octubre de 2017,

Signat,

Lluna Àrias i Cortina José A. López Camarillas Adrián Juste Agulló
Portaveu de Compromís Portaveu de EUPV Portaveu de Totes


