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Informe de Asesoría xurídica 39/2015 
 
 
 
Asunto: Exención de IBI de bens inmobles da Igrexa Católica que estén 

afectos a explotacións económicas non exentas do imposto de sociedades 
asumidas por unha entidade mercantil que disfrute do dito ben por título de 
arrendamento. 

 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Solicitouse por dona Ana Prieto Nieto, concelleira delegada da área de 

economía, informe sobre a suxeición ao abono do IBI daqueles bens inmobles da 
Igrexa Católica que estén afectos a explotacións económicas non exentas do 
imposto de sociedades asumidas por unha entidade mercantil que disfrute do dito 
ben por título de arrendamento. 

 
O informe ten carácter facultativo e non vinculante, de conformidade co 

disposto nos parágrafos 2 e 3 do artigo 51 do ROMGA. 
 

2.- Como antecedente relevante da consulta hai que salientar que, no caso 
da Diócese de Lugo, a aplicación do réxime fiscal previsto na Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo levouse a efecto en diversos Decretos da entón Tenenta de 
Alcalde Delegada da Área de Economía, Emprendemento, Autónomos e Educación 
(119/2009; 123/2010; 231/2010 ou 91/2011), sendo así que, de conformidade coa 
disposición adicional única do Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que 
se aproba o regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins 
lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo, “As entidades ás que se refire o 
parágrafo 1 da disposición adicional novena da Lei 49/2002, que decidan aplicar o 
réxime fiscal especial previsto nos artigos 1 e 2 da devandita Lei non terán que 
realizar as comunicacións reguladas neste regulamento (...) Diito réxime fiscal 
aplicarase directamente polo suxeito pasivo cando se trate de tributos obxecto de 
declaración ou autoliquidación e pola Administración tributaria nos demáis casos”.  

 
 En relación co expediente relativo á referencia catastral 

7929003PH1672N0007UE, sita na Avenida Alcalde Anxo López Pérez, titularidade 
da Diócese de Lugo, a liquidación municipal do IBI pola superficie afecta a 
explotación de aparcamento público foi obxecto de recurso de reposición polo 
suxeito pasivo invocando a exención tributaria prevista no artigo 15.1 da Ley 
49/2002,  alegando que a devandita superficie, sendo explotada por un terceiro en 
réxime de aluguer, resulta tamén exenta do Imposto sobre Bens Inmobles, e 
achegándose contrato de aluguer realizado en escritura pública no ano 2008 coa 
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sociedade “Aparcadoiro do Seminario SL” e a escritura pública de constitución 
desta sociedade no ano 2006.  

 
O recurso foi estimado polo Concello, coa única salvidade dunha anualidade 

xa prescrita, entendéndose que no suposto de referencia se dan os presupostos do 
citado artigo 15.1 da Ley 49/2002. 

3.- Con data 11.2.2013, o Xefe de servizo de facenda local emite informe en 
resposta a solicitude da Comisión Permanente Especial de Contas e Ordinaria de 
Economía, Empendemento, Autónomos e Educación (de 29 de xaneiro de 2013). 
No dito documento o asinante ratifica o criterio xurídico cristalizado na resolución 
administrativa que puxo fin á controversia xurídica sobre o particular. 

 
 

CONSIDERACIÓNS 
 
Primeira.- Obxecto da cuestión sometida a informe. 
 
Traéndose a exame a cuestión da suxeición ao abono do IBI daqueles bens 

da Igrexa Católica que estén afectos a explotacións económicas non exentas do 
imposto de sociedades asumidas por unha entidade mercantil que disfrute do dito 
ben por título de arrendamento, a resposta demandada desta Asesoría se seguirá 
da interpretación que deba darse ao apartado 1 do artigo 15 da Ley 49/2002, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, a cuxo teor “Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los 
bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa 
reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los 
afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”. O 
precepto resulta determinante porque o arrendamento de inmobles é unha das 
actividades exentas do imposto de sociedades segundo así se establece no artigo 7 
da propia Ley 49/2002.  
 
 E resulta pacífico que a resposta á controversia xurídica hai que procurala 
no dito precepto por canto o Tribunal Supremo, en sentenza ditada, en interese de 
lei, o 4.4.2014, sentou diversos pronunciamentos que, reconducindo a tal precepto, 
deben servir de premisas no discernimento do particular obxecto de consulta. Así: 
 

1) Do establecido na Disposición adicional 9ª da Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo se deriva que a exención establecida no artigo 15 
do dito texto legal é de aplicación á Iglesia Católica. 

 
2) O artigo 15 da Lei 49/2002 establece unha exención xeneralizada para o 

abono do IBI a favor das entidades alí recollidas, coa única excepción dos inmobles 
afectos a explotacións económicas non exentas do imposto sobre sociedades, de 
modo que non so están exentos os bens afectos a actividades de culto. 
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3) O deseño do réxime tributario do IBI para a Igrexa Católica, en termos da 

propia sentenza, sería o que segue: 
 
“1º) Si se trata de entidades de la Iglesia Católica del artículo IV del 

 Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, les 
resulta de aplicación la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista 
en el apartado 1 del  art. 15   de la ley 49/2002 respecto a los inmuebles de que 
sean titulares catastrales y sujeto pasivo estas entidades, siempre que no estén 
afectos a explotaciones económicas y los que estén afectos a explotaciones 
económicas cuyas rentas se encuentren exentas del Impuesto sobre Sociedades en 
virtud del  art. 7   de la ley 49/2002 . 

 
Además, por aplicación del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el 

Estado Español y la Santa Sede, están exentos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles los inmuebles enumerados en la letra A) del artículo IV de dicho 
Acuerdo. 
 

2) Si se trata de las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el 
artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la 
Santa Sede, y que se dediquen a actividades religiosas, benéficas o docentes, 
médicas u hospitalarias o de asistencia social, les será de aplicación la exención 
establecida en el  art. 15  de la ley 49/2002 para las entidades sin fines lucrativos, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos por la misma”.  
 

O que non resolve a referida sentenza, porque non é obxecto do  recurso en 
que se dicta, é a cuestión de si a afectación a actividades non exentas do imposto 
de sociedades á que se refire o artigo 15 da Ley 49/2002 ten carácter subxectivo 
(centrado no estrito destino que lle da a Igrexa ao ben) ou obxectivo (baseado no 
efectivo destino económico do ben, con independencia do destino –arrendamento- 
aplicado de xeito inmediato pola Igrexa). 
 

E tal determinación resulta trascendental pois, no primeiro caso, a 
interpretación subxectiva da afectación conduce a establecer que se a Igrexa 
destina o inmoble a arrendamento, non sendo esta unha explotación suxeita ao 
imposto de sociedades, estaríamos ante o suposto de exención do artigo 15, 
mentres que, na interpretación obxectiva da afectación, desenvolvéndose no 
inmoble unha explotación non exenta do imposto de sociedades o ben estaría 
suxeito a tributación polo IBI ao non estar cuberto pola exención do artigo 15 da Ley 
42/2009. 

 
Segunda.- Criterios interpretativos sobre o artigo 15 da Ley 49/2002. 
 
Así exposto o obxecto da cuestión sometida a consulta, atopámonos cun 

precepto legal de interpretación non unívoca, e non elucidada por unha 
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xurisprudencia que complemente a previsión co alcance e requisitos do artigo 1.6 
do Código Civil (segundo foron interpretados polo propio Tribunal Supremo, isto é, 
que se trate de pronunciamentos reiterados, cando menos dous, e a través da ratio 
decidendi nas resolucións do propio Tribunal Supremo) e nin sequera por sentenza 
ditada en unificación de doutrina ou interese de lei. 

 
Orfa a cuestión de tal solución hermenéutica, a interpretación do precepto 

debe realizarse, pois, conforme aos criterios xerais de eséxese das normas 
xurídicas establecidos no artigo 3.1 do Código Civil (ao que se remite o artigo 12.1 
da Ley General Tributaria, sendo así que o artigo 15 da Ley 49/2002 é unha norma 
tributaria). Aquel precepto, de xeral aplicación na interpretación das normas, prevé 
que estas “se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con 
el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo 
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad 
de aquellas”. E no ámbito tributario debe ser considerado que “En tanto no se 
definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se 
entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda” 
segundo dispón o apartado 2 do artigo 12 da propia Ley General Tributaria. 

 
Na procura do sentido propio da previsión legal controvertida (artigo 15.1 da 

Ley 49/2002) si contamos con determinados pronunciamentos que, proxectando os 
referidos criterios legais de interpretación de normas, teñen establecido un 
determinado alcance da norma en cuestión. En concreto, existe unha 
uniformemente reiterada doutrina establecida pola Sección primeira da Sala terceira 
do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña (sentenza 396/2013, de 11 de abril, 
que cita diversas sentenzas anteriores do propio tribunal), así como diversas 
resolucións vinculantes ditadas pola Dirección xeral de tributos (consultas de 
29.9.2005, e 28.5.2007), e mesmo outros pronunciamentos como os do Consell 
Tributari Municipal de Barcelona (que sendo un órgano especializado que sostivo 
inicialmente a suxeición ao IBI dos inmobles arrendados pola Igrexa –ditame de 
29.6.2004- mudou radicalmente esta postura con posterioridade, para defender 
agora –dende a memoria do ano 2007- a extensión desa exclusión a tales bens). 

 
En canto se trata da interpretación do alcance dunha norma estatal, os 

pronunciamentos do referido tribunal catalán non constitúen unha xurisprudencia 
coa vinculación propia do artigo 1.6 do Código Civil, natureza que, por suposto, 
tampouco corresponde aos criterios seguidos polos especializados órganos 
administrativos de natureza tributaria (xa se advertiu con anterioridade sobre a 
inexistencia dunha doutrina xurisprudencial que interprete o precepto de referencia). 
Mais tal conclusión, non conduce a negar toda trascendencia, sequera mediata, a 
tales decisións de cara a abordar a resposta á cuestión sometida a consulta. Antes 
ao contrario, na determinación do alcance do precepto controvertido debe ser 
considerada a “eficacia  disuasoria” que a doutrina recoñece (ainda nun sistema de 
fontes continental, como o é o noso) a aqueles pronunciamentos que, non reunindo 
os requisitos para conformar xurisprudencia, si crean unha corrente interpretativa a 
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considerar polo operador xurídico, en canto xeran dúas presuncións favorables á 
eséxese por eles defendida. Así, unha primeira presunción sería a de que eses 
pronunciamentos, en canto unísonos e procedentes de órganos especializados na 
rama do dereito de que se trate (pénsese na especialización das seccións dos 
tribunais superiores de xustiza e na propia dos órganos administrativos 
especializados), están asentados nunha recta e atinada interpretación do precepto. 
E engadidamente, unha segunda presunción derivada da anterior, sería a de que, 
tratándose, poi, dunha recta interpretación, unísona e deseñada por órganos 
especializados, é esperable que esa interpretación se reproduza en futuros 
pronunciamentos con independencia do órgano ou tribunal de que se trate. 

 
Realízanse estas consideracións dende o entendemento de que unha das 

principais aportacións da función de asesoramento xurídico debe ser a da 
previsibilidade xurídica, frecuentemente dificultada polos cambios legais ou 
doutrinais, especialmente nunhas áreas do dereito de marcado carácter principial 
como o son o dereito administrativo e o tributario, e sempre condicionada (aquela 
previsibilidade) polo xogo da opinabilidade xurídica que, con frecuencia, 
protagoniza o discernimento das proposicións xurídicas e alimenta habitualmente 
as controversias de idéntica natureza, nunha ciencia inexacta como a xurídica. 

 
Considerados os criterios legais de interpretación de normas xa expostos, e 

trasladándoos aos pronunciamentos existentes sobre o particular que nos ocupa, 
pódense sentar as seguintes consideracións: 

 
- Dende un punto de vista histórico e teleolóxico, temos que a Ley 49/2002 

supuxo -así o proclama a súa Exposición de Motivos- unha ampliación do ámbito 
das excepcións previstas na lei ata entón vixente e que aquela derroga, a Ley 
30/1994, na que expresamente se excluía da exención os bens cedidos a terceiro, 
exclusión expresa esta que desaparece no texto actualmente vixente (Ley 49/2002). 
O feito de que se suprima unha exclusión expresa unido á circunstancia de que a lei 
autoproclama a súa condición de amplificadora do ámbito das exencións, 
conduciría a pensar que é vontade do lexislador a de non gravar co tributo en 
cuestión os supostos de arrendamento do inmoble. 

 
Igualmente, dende unha eséxese histórica, a exención vinculada á 

afectación principal a actividades que constitúan os fins propios da entidade 
beneficiada se mudou pola da afectación a explotacións exentas no imposto de 
sociedades, de alcance mais amplo. 

 
- Acudindo a unha hermenéutica sistemática temos que no artigo 3.3 da Ley 

49/2002, ao fio da determinación de que deba entenderse por explotación 
económica das entidades sen fins lucrativos, se establece que o arrendamento do 
patrimonio inmobiliario da entidade non constitúe, a estes efectos, explotación 
económica. Se ben esta previsión non conduce necesariamente á exclusión da 
tributación polo IBI do inmoble arrendado (dado o carácter estático do feito 
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impoñible do imposto, centrado na titularidade do ben gravado, con independencia 
–con carácter xeral- do seu destino), si apuntaría a unha configuración da figura do 
arrendamento dos inmobles destas entidades como unha traducción pecuniaria do 
disfrute dos inmobles dotacionais, o que paralelamente aboaría a interpretación 
favorable á exención tributaria controvertida, no sentido de que o lexislador 
considera que a percepción dunha renta que se considera non propia dunha 
explotación económica, non debe facer mudar a condición do inmoble dende o 
punto de vista da non suxeición ao IBI, como si en el se realizase unha actividade 
das que incuestionablemente dan lugar á súa exención (como por exemplo, o seu 
destino directo ao cumprimento dos fins sociais propios da entidade sen fin 
lucrativo). 

 
- De acordo co propio deseño da Ley 49/2002 (artigo 3.3), a afectación pode 

entenderse como a ordenación por conta propia de medios de producción e de 
recursos humanos, ou de un de ambos, coa finalidade de intervir na producción e 
distribución de bens e servizos, porque do propio precepto se desprende que o 
arrendamento dun inmoble supón esa ordenación (que exclúe, xa vai dito, da 
consideración de explotación económica). Dende esta perspectiva, a ordenación 
que a Igrexa realiza do medio de producción propio (o ben inmoble) non consistiría 
nunha explotación non exenta do imposto de sociedades (por tratarse dun 
arrendamento), de feito o arrendamento non constituiría, sequera, unha explotación 
económica. 

 
- A exención tributaria non ten por que supoñer necesariamente unha 

vantaxe para a entidade que realiza no inmoble unha explotación suxeita ao 
imposto de sociedades. Isto é así porque o IBI non é un imposto de necesaria 
repercusión ao arrendatario, polo que a traslación do seu importe depende dos 
pactos entre particulares, que non son opoñibles fronte á Administración tributaria 
(art 17.4 da Ley General Tributaria). 

 
Si pode constituir, en troques, unha ventaxa para a Igrexia no mercado 

inmobiliario (podería realizar unha mellor oferta para o arrendamento do seu ben) 
pero este efecto non resulta contrario ás finalidades perseguidas pola Ley 49/2002 
de cara a dar un tratamento fiscal singular ás entidades do denominado terceiro 
sector ou sector non lucrativo, en canto permitiría a monetarización do disfrute dun 
inmoble a través da súa ordenación productiva por medio de unha actividade que 
non ten a consideración de explotación económica.  

 
En definitiva, os argumentos que se veñen de expor que aboan a 

interpretación de que a afectación do artigo 15 da Ley 49/2002 debe ser 
considerada en sentido subxectivo e estático (centrándose na ordenación 
productiva do ben inmoble que realice a Igrexa) e non na vertente obxectiva ou 
dinámica (considerando a efectiva afectación final do ben). 
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Fronte a estes criterios, so podería blandirse o da interpretación literal da 
norma, cuxo teor literal predica a afectación respecto dos bens e non do destino 
que lles dea a Igrexa (“Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los 
bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa 
reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los 
afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”). 

 
Que a literalidade do precepto non se axusta sen mais á interpretación que 

exonera á Igrexa do abono do IBI nestes casos, o evidencia o feito de que os 
pronunciamentos ditados en ese sentido se apoian nunha proposición que non está 
incorporada na literalidade do texto, cando se argumenta (sentenza do TSX de 
Cataluña) que o precepto “hace referencia a los bienes de las entidades sin fines 
lucrativos que están afectos a tales explotaciones por tales entidades” (o subraiado 
é noso).  

 
Ese “por tales entidades” non está presente no texto legal, mais a súa 

ausencia, considerados os argumentos que se deixaron expostos ao respecto da 
hermenéutica do precepto de referencia, semella obedecer mais a unha deficiente 
técnica de redacción da norma (por perfectible) que a unha determinación clara de 
vontade lexislativa de que o elemento dirimente da exención o constitúa o destino 
último do ben. 

 
Consecuentemente con todo o argumentado ata o de agora, hai que concluir 

que, sendo certo que na literalidade do precepto cabería a conclusión de que a 
Igrexa debe aboar o IBI dos inmobles que arrenda cando en eles se desenvolven 
explotacións non exentas do imposto de sociedades, e sendo así que o precepto 
non foi interpretado por xurisprudencia vinculante, con todo, os numerosos criterios 
interpretativos que -pola vía dos artigos 3.1 do Código Civil e 12 da Ley General 
Tributaria- proxectan luz sobre a finalidade da norma, apuntan a establecer a 
conclusión contraria, de modo que, na línea da previsibilidade xurídica que debe 
presidir a función do asesoramento xurídico, debemos establecer a conclusión de 
que o arrendamento a un terceiro dun ben inmoble da Igrexa supón que o dito 
inmoble se beneficie da exención prevista no artigo 15 da Ley 49/2002. 

 
Terceira.- Sobre o eventual conflito de norma tributaria. 
 
Como se argumenta na propia sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de 

Cataluña antes citada, o risco de fraude á norma tributaria non condiciona a súa 
interpretación, ou dito noutras verbas, a posibilidade de eludir unha tributación 
acudindo a figuras xurídicas interpostas, non pode supoñer a suxeición a tributación 
de realidades alleas ao feito impoñible. 

 
Paralelamente, hai que considerar que a “economía de opción” acuñada 

pola doutrina tributarista, recoñece aos suxeitos de dereito unha certa liberdade de 
elección entre as distintas opcións que o ordenamento xurídico recoñece para obter 
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un determinado resultado xurídico-económico, sendo perfectamente lícito que 
dentro dese albedrío, a selección da instrumentación xurídica da finalidade 
económica perseguida se decante pola vía con menor carga fiscal. 

 
Con todo, aquela autodeterminación na conformación xurídica dun efecto 

económico non é absoluta, por canto a lei proscribe a elusión do feito impoñible 
mediante actos que individualmente considerados ou no seu conxunto, sexan 
notoriamente artificiosos ou impropios para a consecución do resultado obtido e 
cando da súa utilización non resulten efectos xurídicos ou económicos relevantes, 
distintos do aforro fiscal e dos efectos que se obtiveran cos actos ou negocios 
usuais ou propios (artigo 15 da Ley General Tributaria). 

 
Atendida a interpretación do artigo 15.1 da Ley 49/2002 que se foi abrindo 

paso, existiría unha norma de exención tributaria do IBI respecto dos bens alugados 
pola Igrexa a un terceiro, pero igualmente outra norma tributaria de suxeición ao 
dito imposto dos inmobles nos que a Igrexa realice unha explotación económica 
suxeita ao imposto de sociedades. 

 
En tales circunstancias, podería darse unha situación de conflito na 

aplicación da norma tributaria para o caso de que se pretendera evitar o feito 
impoñible (realización directa de explotación económica non exenta do imposto de 
sociedades) por medio dun acto xurídico que quedando fora do dito feito impoñible 
(o aluguer do inmoble) se realice, non obstante, nas circunstancias descritas no xa 
referido artigo 15 da Ley General Tributaria, eventualidade esta da que se fai 
mención neste informe para os efectos que se consideren oportunos. 

 
CONCLUSIÓN 

 
O arrendamento a un terceiro dun inmoble da Igrexa supón que o dito 

inmoble se beneficie da exención prevista no artigo 15 da Ley 49/2002, con 
independencia da actividade que ulteriormente se desenvolva no dito ben, e iso sen 
prexuízo do razoado na consideración terceira. 

 
É canto procede informar. 
 
En Lugo, a 1 de decembro de 2015 
 
O Asesor xurídico 
 
 
 
Pablo López Paz 

 


