MOCIÓ del grup municipal CUP Torelló-SP perquè l'exempció de l'IBI no s'apliqui
a les confessions religioses i vagi condicionada a l'activitat
ACORD:
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 les 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.”
Atès que l’exempció d'impostos com el de l'IBI o les contribucions especials agreuja la
situació de les arques municipals i pot suposar un greuge comparatiu envers altres
ciutadans.
Atesa la difícil situació financera dels ajuntaments generada per la baixada d’ingressos
i la necessitat per fer front a la despesa social per pal·liar les dificultats econòmiques i
socials que avui pateix bona part de la ciutadania.
Atès que les institucions religioses reben la prestació dels serveis en igualtat de
condicions que la resta de ciutadans.
Per tot això, el grup municipal de la CUP Torelló- Som Poble proposa al Ple de Torelló
l’adopció dels següents acords:
És per tot això que, a proposta del grup municipal de la CUP Torelló-SP, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat del seus membres assistents, acorda:
Primer. Instar al Parlament de Catalunya a què demani al Govern Espanyol la
supressió de l'exempció de l'IBI (impost de béns immobles rústics i urbans) que
s’aplica a l'església catòlica i altres confessions religioses en totes les seves activitats.
Segon. Elaborar, en un termini de sis mesos, 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 gaudeixen anualment.
Tercer. Tan bon punt sigui possible, aplicar les exempcions de l’IBI a nivell municipal
no en funció del subjecte exempt, sinó en funció de l’activitat, de manera que es
distingeixin les activitats econòmiques de les no econòmiques alhora que s’augmenti el
control de la veracitat de l’ús dels immobles declarats.
Quart. Demanar 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.
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament i als diferents grups
parlamentaris.

