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Moció per a la immatriculació dels béns de 
l’Esglèsia Catòlica  

Vicent Tornero Soriano, Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals presenta la següent 
moció al plenari, per a la seua aprovació:


EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La inmatriculació de finques és la inscripció d'una finca en el Registre de la Propietat per 
primera vegada. Per dur a terme una inmatriculació per part de qualsevol persona física o 
jurídica es necessiten; un expedient de domini per a inmatriculació de finques no inscrites a 
favor de persona alguna, la presentació d'un títol públic d'adquisició (escriptura pública) i/o 
la presentació d'una sentència que declare el domini que es vol immatricular. 


No existeix un inventari dels béns immobles  immatriculats per l'Església Catòlica des de la 
signatura de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu el 3 de gener de 1979, mitjançant 
el qual es regulen les relacions econòmiques entre ambdues parts, i que va ser ratificat en 
Corts Generals el 4 de desembre de 1979. Aquest acord implicava l'exempció d'impostos 
en determinades activitats (culte, activitat pastoral,  sacralització,  apostolat, etc.) de 
l'Església Catòlica, sent “total i permanent” en l'exempció d'impostos “sobre la renda i el 
patrimoni”. L'Impost de Béns Immobles (IBI), és un impost de caràcter municipal i, per tant, 
fonamental per a la hisenda local. És necessari conéixer el nombre de béns immobles de 
l'Església Catòlica que s'acullen a l'exempció d'aquest impost i determinar si el seu ús 
s'ajusta a activitats pròpiament religioses o a aquelles reconegudes pels acords.


D'altra banda, respecte a la capacitat d'immatriculació, hem de  retrotraure’ns  fins a la 
dictadura franquista: La Llei Hipotecària que es va aprovar el 8 de febrer de 1946 
(arrossegant causa del seu homòleg anterior en el Reglament Hipotecari de 1915) va establir 
la possibilitat d’immatricular els béns de l'Església Catòlica a través d'un certificat de domini 
emès per un diocesà que podia inscriure els béns eclesiàstics (entesos en el dret canònic 
com els béns que usa l'Església Catòlica per a les seves finalitats) que quedaven 
circumscrits a immobles no destinats al culte catòlic, tal com establia l'art. 5º Cambra del 
Reglament Hipotecari, segons la seva redacció de 1959. 


En 1998 el Govern del Partit Popular presidit per José María Aznar va modificar el 
Reglament Hipotecari per permetre la inscripció de temples de culte en el registre de la 
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propietat, recuperant els articles 206 de la Llei Hipotecària i 304 del Reglament Hipotecari. 
El primer equipara a l'Església amb l'Administració Pública, atorgant-li el privilegi d'accedir 
al registre de la propietat sense aportar títol. El segon article equipara als diocesans amb 
notaris, de manera que un bisbe pot certificar-se a si mateix que és el propietari d'un 
immoble, atenent als arguments que ell mateix expose.


La pressió ciutadana i política, abrigallada per col·lectius de cristians de base, va desvetllar 
nombrosos escàndols, arribant fins i tot al Tribunal europeu de Drets Humans, provocant així 
l'aprovació de la Llei 13/2015, que va modificar la Llei Hipotecària per eliminar el privilegi 
registral esmentat. Però ho va fer sense efectes retroactius, per la qual cosa es va produir 
una amnistia registral sobre els milers de béns inscrits per l'Església Catòlica sense 
presentar títol de propietat. Tots dos articles van ser fins i tot reprovats pel Tribunal Europeu 
de Drets Humans. A dia d'avui es desconeix quins immobles van accedir al registre de la 
propietat per la via d'aquests articles avui derogats.


La història de cooperació entre l'Estat i l'Església no pot suposar el menyscapte de la 
capacitat de l'Estat per censar i tributar les activitats de determinades institucions. Mancar 
d'un registre de béns de l'Església Catòlica impedeix determinar l'ús donat a l'immoble 
registrat i, per tant, avaluar la pertinència de tributar cada immoble, així com les activitats i 
obres realitzades en aquests espais. La Justícia Europea ha fallat contra l'Església Catòlica 
per l'ús indiscriminat de les exempcions d'impostos (sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea del 27 de juny de 2017), que comporta una desigualtat de tracte amb altres 
organitzacions socials, o empresarials. En aquest sentit, es constata que pot haver-hi 
irregularitats en l'aplicació d'exempcions a l'Església Catòlica en l'impost de Béns i 
Immobles (IBI) i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). És necessari 
ressaltar que l'IBI és la principal font de finançament dels municipis i representa més de la 
meitat dels seus ingressos. Finalment, és necessari recordar que les exempcions 
impositives aplicades a espais immatriculats per l'Església Catòlica i que no són destinats a 
ús religiós suposa vulnerar el principi constitucional que estableix que “tots contribuiran al 
sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seua capacitat econòmica 
mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en 
cap cas, tindrà abast confiscatori” (article 31 de la Constitució Espanyola). 


Per garantir el compliment de la Constitució i el principi d'igualtat tributària és necessari un 
registre de béns de l'Església Catòlica per a la seva efectiva catalogació. Ha de quedar clar 
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que el possible ús litúrgic no condiciona en absolut la propietat, que molts d'ells han estat 
construïts i restaurats amb diners públics o del poble i que sobre la immensa majoria dels 
mateixos pesa la responsabilitat pública de la seva tutela cultural i patrimonial. 


Aquest registre podrà comprovar, igual que s'ha fet en iniciatives similars promogudes ja per 
alguns ajuntaments, si la inmatriculació de milers de béns de culte suposa un manifest abús 
de dret i frau de llei, tant per la data de la seva immatriculació (abans de la reforma de 1998), 
com per no haver estat posseïts mai per la jerarquia catòlica (solars, habitatges, camins, 
cementiris, jardins, frontons, locals comercials o places públiques), ni, en tot cas, haver 
documentat de forma acreditada la seva propietat.


Organitzacions com la Coordinadora RECUPERANT, que treballa en la recuperació del 
patrimoni  immatriculat  per l'Església, han demanat la nul·litat de les inmatriculacions 
realitzades fins al moment, a causa de “sense ser de domini públic, van ser inscrits sense 
garanties, de forma arbitrària i prevalent-se d'un subterfugi jurídic que atribuïa al bisbe 
funcions de fedatari públic”. D'altra banda, el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg va 
condemnar en 2016 a l'Estat espanyol a indemnitzar a l'empresa afectada (Societat 
Anònima del Ucieza c. Espanya, n o 38963/08, 4 de novembre de 2014 – “sentència sobre el 
fons”), com a “víctima de l'exercici del dret d'immatriculació reconegut a l'Església Catòlica 
per la legislació interna sense justificació aparent”, per la inmatriculació per part del Bisbe 
de Palència de terrenys de la seva propietat. 


Fins avui dia, en els inventaris dels béns de domini públic han quedat fora els més evidents i 
és una de les causes de la inmatriculació il·lícita. Per això, es fa necessari incloure una 
categoria de bé comuna a partir del concepte jurídic de “bé de domini públic eminent” en 
relació als immobles d'extraordinari valor històric i cultural vinculats a l'ús religiós. 

Per tot això, en consideració que aquest Ajuntament ha de realitzar les accions pertinents a 
aquest efecte, sol·licitem per al seu debat i posterior aprovació en Ple els següents:


ACORDS 

1. Que l'Ajuntament de Canals recapte dels Registres de la Propietat la llista dels 
béns immatriculats per l'Església Catòlica, a l'empar i durant la vigència de l'article 206 
de la Llei Hipotecària, des de 1979 fins a 2015 per poder realitzar, en el termini màxim 
d'un any, un inventari dels mateixos, que incloga la certificació cadastral descriptiva i 
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i gràfica de la parcel·la o parcel·les cadastrals, que es corresponga amb la descripció 
literal i la delimitació geogràfica de la finca la inmatriculació de la qual se sol·licita.


1. Estudiar els usos de cadascuna de les propietats que siguen legítimament de l'Església 
Catòlica i establir l'obligatorietat de pagar l'IBI per aquelles que no tinguen funció de 
culte. 


Canals, 12 de novembre, de 2018 

Vicent Tornero Soriano

Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals 






