
Aquesta moció fou presentada pel Bloc de Bonrepòs i Mirambell al 
plenari celebrat el 25 de juliol de 2012 en què es demana una revisió 

de l’exempció generalitzada de l’IBI que gaudeixen entitats religioses i 
estudi del guany econòmic que representaría per a l’ajuntament cobrar 

aquest impost. Aquesta moció fou rebutjada amb els únics vots 
contraris dels regidors/es del PP (6 vots)

Maria José Amigó Laguarda, portaveu del Grup Municipal Bloc 
Nacionalista  Valencià-Compromís,  s’adreça  al  Ple  de  la 
Corporació Local, i diu:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La ralentització econòmica, i la seua posterior recessió, provocada per 
la bombolla immobiliària, han afectat la captació de recursos ordinaris 
de les Entitats Locals de manera substancial. La crisi econòmica, que 
arrosseguem ha provocat que les administracions publiques en general 
i els ajuntaments en particular, s’hagen vist obligats a adaptar-se a la 
nova situació, i en molts casos a reduir partides de caràcter social que 
afecten a la qualitat de vida dels ciutadans.

Els ajuntaments són per a Compromís, la primera línia de defensa dels 
ciutadans, front als efectes que la crisi econòmica ha provocat en el 
manteniment  dels  serveis  públics  essencials,  que  requereixen  d’un 
tracte directe amb els ciutadans.

Els  veïns,  veïnes  i  empreses suporten els  impostos  i  taxes  als  que 
obliguen les lleis,  i  en molts  cases  aquestos  han augmentat  per  a, 
suposadament,  fer  front  a  l’endeutament  provocat  per  aquesta 
reducció d’ingressos adés esmentada.

És per això que , per al Bloc Nacionalista Valencià- Compromís de 
Bonrepòs i Mirambell, ha arribat el moment d’un nou replantejament 
en les relacions impositives que mantenen, amb els ajuntaments, les 
entitats privades i les diferents confessions religioses que gaudixen de 
les exempcions fiscals regulades per la Llei de Mecenatge.

El  grup  que  represente  considera  necessari  canviar  l’actual  marc 
d’exempció  generalitzada  del  qual  gaudixen  aquestes  entitats  i 
confessions religioses, pel qual estan lliures de tributació en l’Impost 
de Béns Immobles, l’Impost d’ Activitats Econòmiques i l’ Impost sobre 
l’Increment  dels  Valors  de  Naturalesa  Urbana  (les  plusvàlues)  tres 
impostos  fonamentals  per  al  manteniment  dels  serveis  bàsics 



municipals, que els ciutadans i la immensa majoria d’empreses paguen 
en estar obligats per les lleis tributàries.

És  per  això  que  el  Bloc  Nacionalista  Valencià-Compromís de 
Bonrepòs i Mirambell presenta davant el Ple la següent:

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER- L’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell demana als govern de 
l’Estat  Espanyol  que faça les  modificacions  oportunes  en la  Llei  de 
Mecenatge perquè, les Entitats provades i confessions religioses que es 
beneficien  de la  mateixa,  tinguen dret  a  les  exempcions  fiscals  de 
l’Impost  sobre  Béns   Immobles,  Impost  d’Activitats  Econòmiques  i 
Impost  sobre  l’Increment  dels  Valors  de  Naturalesa  Urbana  (les 
plusvàlues), en base a peticions rogatives, individuals i explícites (per 
escrit)  en  cadascuna  de  les  Entitats  Local  son  territorialment 
pertanyen.

SEGON- Que l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell faça un cens de 
tots els béns immobles, que pertanyen a les entitats contemplades en 
el  punt  1  de  la  present  moció,  a  l’efecte  de  conéixer  l’impacte 
econòmic,  que tindria  per  a  les  arques municipals,  la  tributació  de 
l’Impost sobre Béns immobles i l’ Impost sobre l’ Increment dels Valors 
dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Que aquest cens siga remés a les 
autoritats tributàries autonòmiques i estatals, a efectes que els puga 
servir  de  carácter  orientatiu  sobre  els  impostos  locals  que  s’estan 
deixant de recaptar, així com el seu impacte global en la reducció dels 
déficits  de les  Entitats  Locals  i  el  manteniment  dels  serveis  socials 
bàsics per als ciutadans.

TERCER- Que l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell faça un exercici de 
transparència  i  publique  tots  els  béns  immobles,  junts  als  seus 
propietaris,  i  les  quantitats  que haurien  de  tributar  al  poble,  si  no 
estigueren exempts de pagament dels impostos locals contemplats al 
punt 1 de la moció, a aquelles entitats privades i confessions religioses 
que s’acullen a la Llei de Mecenatge.

Bonrepòs i Mirambell, 25 de juliol de 2012



Signat: Maria José Amigó Laguarda


