
 
MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DE LES BONIFICACIONS EN L’IBI 
URBANA PREVISTES EN LA LLEI 8/1972 D’AUTOPISTES 
 
Que presenta el grup municipal d’Esquerra-AM de Caldes de Malavella 
 
La llei estatal 8/1972 d’autopistes va establir, en el seu article 12.a), una 
bonificació del 95% sobre la base imposable de la Contribució Urbana, 
posteriorment Impost Sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana, per a les 
concessionàries d’autopistes. 
 
Això ha permès a les empreses concessionàries un estalvi milionari en un 
tribut que hauria de beneficiar directament els municipis afectats pels traçats 
d’aquesta xarxa viària de gran impacte. 
 
Podem estimar que la bonificació va suposar en el seu moment un incentiu o 
un ajut per als inversors privats que executaven les noves infraestructures, 
però queda clar que transcorreguts tots aquests anys aquelles inversions 
estan més que recuperades i que generen quantiosos beneficis als 
concessionaris. 
 
Per contra els municipis i els seus ajuntaments, responsables d’atendre 
serveis i necessitats de la ciutadania, es veuen privats d’una part dels seus 
ingressos en haver mantingut la bonificació fixada per l’Estat. 
 
Durant anys aquests ajuntaments han plantejat contenciosos basats en la 
inexistència de bonificacions per a les autopistes en l’IBI Urbana que va 
entrar en vigor l’any 1990, com també en l’articulat de la nova Llei d’Hisendes 
Locals que preveu compensacions als ens locals en el supòsit que l’Estat fixi 
bonificacions o reduccions en els impostos locals. 
 
Producte d’aquests contenciosos han estat diferents sentències que han donat 
la raó als ajuntaments, amb la qual cosa s’obria la possibilitat d’acabar 
definitivament amb un greuge històric. Això no obstant el Tribunal Suprem ha 
emès una sentència que exonera l’Estat de la compensació als ajuntaments 
afectats i manté la validesa de la Llei d’Autopistes i la bonificació als 
concessionaris. 
 
Així doncs, amb el Tribunal Suprem enterrant  les possibilitats de fer justícia 
amb els nostres ajuntaments i esgotant la via judicial, empeny a la necessitat 
de fer un pas decidit que no pot ser altre que la modificació de la llei 
d’autopistes de 1972. 
 
Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament  l’adopció del 
següent acord: 
 

1. Demanar la derogació de l’article 12.a) de la Llei 8/1972 , de 10 de 
maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de 
concessió. 

2. Donar trasllat d’aquest acord a tots els partits polítics representats en 
el Congrés i el Senat. 


