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Comunicat de la Lliga per la Laïcitat referent a la 
campanya enganyosa de l’Església catòlica espanyola per 
finançar-se mitjançant la recaptació del IRPF. 
 
 
Una vegada més, la Conferència Episcopal Espanyola, vincula l’assignació 
del IRPF (la casella de l’església catòlica a la declaració de la renda) amb 
l’activitat social de les organitzacions catòliques, el que representa un clar 
intent de confondre a la ciutadania per salvar els pressupostos del clero 
espanyol. 
 
Segons les declaracions realitzades per la Conferència Episcopal durant la 
presentació de la seva memòria econòmica del 2009, l’Església Catòlica 
estalviaria centenars de milions a l’estat, a través d’una activitat social que 
hauria augmentat més d’un 30%. En aquest sac contemplen les escoles 
privades i concertades catòliques, l’assistència hospitalària, els centres de 
salut, l’atenció social a persones en risc d’exclusió social, la cooperació, etc. 
Sense entrar en valoracions sobre l’acció adoctrinadora de totes aquestes 
institucions, cal recordar que cap d’aquestes activitats rep ni un euro de la 
casella específica de l’església a l’assignació tributària: els centres escolars 
es mantenen en gran part gràcies als pressupostos de l’estat, i la resta 
gràcies a les aportacions obligatòries que han d’abonar les famílies; l’acció 
que realitzen a centres hospitalaris, penitenciaries i exèrcit es finança 
totalment a través de partides específiques dels pressupostos de l’estat; i 
l’acció social que realitzen a través de diverses institucions es financen 
gràcies a subvencions i les aportacions voluntàries de la ciutadania.  
 
L’acció d’atenció social que realitzen diverses organitzacions vinculades a 
l’església catòlica no està finançada a través de l’assignació del IRPF, tal i 
com ho indica els propis pressupostos de la Conferència episcopal i que es 
poden consultar a la seva web. L’atenció social que es pot realitzar a través 
de Caritas, menjadors social, bancs d’aliments, etc, té un finançament aliè a 
aquesta casella, ja sigui per subvencions, aportacions i donatius de la 
ciutadania o per la casella “d’altres fins socials” de l’assignació tributària del 
IRPF, però en cap cas de la casella de l’església. 
 
Per tant, considerem que voler fer creure que consignant la casella de 
l’església catòlica a la declaració de la renta s’està col·laborant amb la 
possible tasca assistencial, és un intent d’enganyar a la societat, ja que 
aquesta va a sostenir els sous del clero i de la seva estructura. Del total 
dels 214 milions d’euros que al 2010 l’Església Catòlica va ingressar per 
l’assignació del IRPF, 160 milions d’euros es van destinar directament i 



integrament a pagar els sous de sacerdots i bisbes, i 54 milions d’euros es 
van destinar a l’activitat pastoral. 

Una vegada mes volem denunciar aquesta situació de privilegi i intent 
d’engany. Quan es marca la casella de l’església, s’ha de saber que ni un 
euro va a parar a accions de caràcter social, es destina a mantenir la seva 
estructura. Per això, des de la Lliga per la Laïcitat fem una campanya per 
informar a les persones contribuents el que significa marcar la casella de 
l’església. 

 
 
 
Per a més informació poseu-vos en contacte amb Fidel Gonzalez, Lliga per la Laïcitat 
al telèfon 93 601 16 44 o al correu lliga@laicitat.org.  
El lloc web és www.laicitat.org 


