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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1776/2017

El ple

Carmen Coll Gaudens, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / de juny / 2017 s’adoptà l’acord següent:

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 Propietat, la qual cosa fins aleshores no era possible
per la seva naturalesa històricament pública i per tractar-se de béns fora del
comerç. Davant la manca de títols de propietat sobre aquests, la jerarquia
catòlica va ressuscitar l'ús de dues normes franquistes i inconstitucionals en
un Estat aconfessional, 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 Espanya
de tota índole (40.000 en paraules de la mateixa Conferència Episcopal). Es
tracta de normes sens dubte inconstitucionals i fins i tot reprovades amb
duresa pel Tribunal Europeu de Drets Humans, declarant la nul·litat de les
mateixes i condemnant a l'Estat espanyol per haver-ho permès.
Ha de quedar clar 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, que sobre la immensa majoria dels mateixos recau la
responsabilitat pública de la seva tutela cultural i patrimonial i, finalment, que
consta fefaentment la immatriculació de milers de béns de culte en 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
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comercials o places públiques), ni, en tot cas, haver documentat de forma
fefaent la seva propietat. 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. S'ha sol·licitat al Govern central en repetides ocasions una llista dels
immobles immatriculats per aquesta via, amb la finalitat de poder conèixer la
magnitud real d'aquesta privatització, el cost social derivat de la
descapitalització soferta, contrastar la seva titularitat i actuar en contra seva
quan la seva naturalesa pogués ser pública. Els parlaments de País Basc,
Navarra, Aragó, Canàries o Balears, ja han aprovat lleis per sol·licitar aquesta
informació als deganats dels seus col·legis registrals. De la mateixa manera,
ha ocorregut en molts municipis de tot el territori de l'Estat, amb el suport de
tots els partits polítics. Molts d'aquests béns ja han estat impugnats i d'altres
recuperats per al domini públic. Però amb prou feines coneixem una mínima
part del patrimoni privatitzat mitjançant aquest procediment, la qual cosa
obliga a haver-los de sol·licitar a cada Ajuntament.

Per tot això, el Ple Municipal acorda:

Segon.- Que l’Ajuntament doni trasllat d'aquest acord a la Coordinadora
RECUPERANDO (coordinadorarecuperando@gmail.com), i, quan estigui
disponible, es faciliti la informació que s'obtingui a la dita Coordinadora i al ple
de la corporació.
Tercer.- Que l’Ajuntament notifiqui l’adopció d’aquests acords a tots els grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Primer.- Que l'Ajuntament de Badia del Vallès recapti dels Registres de la
Propietat la llista dels béns immatriculats a l'empara i durant la vigència de
l'article 206 de la Llei Hipotecària per l'Església Catòlica en les seves diferents
denominacions: Diòcesi, Bisbat o similars.
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