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FINANÇAR L’ESGLÉSIA? NO AMB ELS MEUS IMPOSTOS

Posicionament de la Lliga per la Laïcitat  
sobre el finançament de les confessions  
religioses mitjançant el sistema d’assignació 
tributària a la declaració de l’IRPF

Davant l’injustificat finançament de l’Església catòlica a través de l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), la Lliga per la Laïcitat vol 
expressar la seva posició:

01  L’assignació tributària a través de la declaració de renda és, un 
sistema de finançament directe de l’Estat a l’Església catòlica, 
per molt que es vulgui fer creure als ciutadans el contrari.  

02  Els contribuents que marquen la casella de l’Església catòlica, o 
les dues opcions proposades, no està fent cap aportació individual, 
sinó que està reduint en un 0,7%, o bé un 1,4% respectivament, els seus 
impostos, quantitats que són deixades d’ingressar per la hisenda pública.

03  Els contribuents que no marquen cap d’aquestes caselles pa-
guen objectivament més impostos a l’Estat que els qui opten 
per marcar-les, la qual cosa vulnera el principi constitucional d’igual-
tat davant la llei.

04  No pot ser funció de l’Estat gestionar la recaptació de recursos 
per al funcionament de cap confessió religiosa ni per a cap altre 
organització privada.

05  Aquest sistema de finançament atorga a l’Església Catòlica una 
situació de privilegi respecte de qualsevol altre confessió religio-
sa o organització no religiosa, i trenca el principi de neutralitat de l’Es-
tat en matèria d’ideologia, confessió o adscripció cultural o identitària.

L’Església catòlica espanyola és l’única organització de l’estat que gaudeix 
d’aquest privilegi i representa la única excepció en la designació directa 
per part de la ciutadania de la distribució dels pressupostos de l’estat.

06  Aquest sistema obliga de forma encoberta i ineludible a pronunci-
ar-se sobre el grau d’afinitat amb aquesta entitat, la qual cosa vulne-
ra l’esperit del punt segon de l’article 16 de la Constitució: “Ningú no podrà 
ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, religió o creences”.

Per tot lo exposat en els punt anteriors la Lliga per la Laïcitat manifesta:

Que no li correspon a l’Estat finançar amb recursos públics l’or-
ganització, el manteniment, ni el culte de cap confessió religiosa o 
organització ideològica, i que aquesta política porta cap a la con-
solidació d’un règim multiconfessional, contrari al model aconfes-
sional o laic establert per la Constitució.

I per això proposa:

La supressió total del finançament de l’Estat a les confessions re-
ligioses i a les organitzacions ideològiques, i l’eliminació del sis-
tema d’assignació tributària opcional a través de la declaració de 
l’IRPF al sosteniment econòmic de l’Església Catòlica.

La derogació immediata dels acords de l’Estat espanyol amb la 
Santa Seu, per considerar que violen la Constitució i que són con-
traris al model de convivència lliure, plural i democràtic propi de la 
nostra societat.

PER UNA DECLARACIÓ DE LA RENDA LAICA

O bé no marcar cap casella, o 
bé marcar la d’altres fins soci-
als, tot i que bona part d’aquests 
van a parar igualment a organit-
zacions d’església.
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