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Campanya de la Lliga per la Laïcitat per denunciar el
finançament de l’església catòlica a través de la
declaració de la renda.
Davant el finançament de l’església catòlica mitjançant la declaració de la
renda, la Lliga per la Laïcitat vol denunciar el que considera una vulneració
del principi de neutralitat de l’estat en matèria religiosa tal i com indica
l’article 16.3 de la constitució espanyola. És per això que inicia una
campanya de denúncia i per promoure que la ciutadania no marqui la
casella de l’Església catòlica de la renda.
“ P er una declaració de la renda laica. Finançar l’Església? No amb
els meus impostos.”

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.
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.
Aquest sistema atorga a l’Església Catòlica una situació de privilegi
respecte de qualsevol altre confessió religiosa o organització no religiosa, i
trenca el principi de neutralitat de l’Estat en matèria d’ideologia,
confessió o adscripció cultural o identitària.
És per això que la Lliga per la Laïcitat manifesta:
Que no li correspon a l’Estat finançar amb recursos públics
l’organització, el manteniment, ni el culte de cap confessió religiosa
o organització ideològica, i que aquesta política porta cap a la
consolidació d’un règim multiconfessional, contrari al model
aconfessional o laic establert per la Constitució.
I per això:
Exigeix la supressió total del finançament de l’Estat a les confessions
religioses i a les organitzacions ideològiques, i l’eliminació del sistema
d’assignació tributària opcional a través de la declaració de l’IRPF al
sosteniment econòmic de l’Església Catòlica.

En aquest sentit, la Lliga per la Laïcitat ha iniciat una campanya a través de
la distribució de cartells, fulletons i adhesius per denunciar aquesta situació
i recomanar a la ciutadania que a l’hora de fer la declaració de la renda o bé
no marqui cap casella de l’assignació tributària, o bé marqui exclusivament
la “d’altres fins socials”, tot i que una bona part d’aquests van a parar
igualment a organitzacions d’església.

NOTA: s’adjunta la imatge de la campanya

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

