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Junts, X tots i X tants
Sr. Gaspar Coderch Boatella, ecònom de l’Arquebisbat de Barcelona
Sr. Francesc Ortiz García, ecònom del Bisbat de Terrassa
Mn. Rafael Galofré Casas, DP, ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

I

niciada la campanya de la Declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2018, s’escau fer una reflexió sobre la importància de marcar la X per destinar el 0,7% dels nostres
impostos a les activitats de l’Església catòlica i també a altres
finalitats socials (no és excloent marcar les dues caselles en
la nostra declaració; fins i tot és recomanable fer-ho així, assegurant que hi hagi més béns destinats a favor de les persones
més necessitades de la nostra societat). I marcant les dues caselles, ni es paga més ni ens retornen menys i doblem la nostra aportació al món social.
Les xifres (per a tot l’Estat i per a l’exercici 2017) mostren
un increment del 4,53% de la quantitat destinada a l’Església
catòlica respecte l’exercici anterior. Això es tradueix en què
més de 8,5 milions de contribuents marquen la X per destinar
267,83 milions d’euros, mitjançant la declaració, a les activitats
de l’Església catòlica. A la Província Eclesiàstica de Barcelona
(Arquebisbat de Barcelona, Bisbat de Terrassa i Bisbat de Sant
Feliu de Llobregat), prop del 25% de persones que cotitzen van
marcar la casella corresponent a l’Església catòlica.
Sense aportacions econòmiques, cap institució o entitat, ni
tampoc l’Església, no és viable. El sistema d’assignació tributària, respectant la llibertat de les persones a l’hora de marcar la
casella de l’Església, la d’altres finalitats d’interès social o les
dues, ajuda les diòcesis a desenvolupar la seva tasca: fonamentalment, a fer créixer la fe cristiana, enfortir les comunitats, ser
testimoni, evangelitzar, oferir els sagraments i practicar l’ajut i la
solidaritat vers els més necessitats. Per això, cal conservar i mantenir el patrimoni cultural i religiós, els centres parroquials; destinar recursos a l’ajut als més vulnerables, sostenir i recolzar els
mossens (que tenen un paper clau en el compliment d’aquesta
tasca), fer moltes més accions al servei de tots i fugint de qualsevol desigualtat, que es poden dur a terme, entre altres, per
l’assignació tributària.
Tot i que alguns esdeveniments puguin haver posat de manifest que hi hagi persones que tinguin un sentiment de més desconfiança vers l’Església o que puguin pensar que no cal recolzar-la econòmicament, no hem d’oblidar el que l’Església ha fet
al llarg de la història, el que fa i el que ha de continuar fent: fomentar l’ajut i el compromís social, pilar d’acció solidària que ha
contribuït a millorar la vida de les persones; ser llar de refugi i
d’acollida dels més pobres, dèbils i necessitats (des de les diòcesis i parròquies i també des de Càritas i altres entitats), ser escola per a molts, hospital per a d’altres; vehicle difusor de la cultura i la llengua; lloc de naixement de moviments (també polítics
i sindicals), i tants d’altres.
Junts, per tots i per tants, val la pena marcar la X a la casella
corresponent a l’Església catòlica (acompanyada de marcar
també la X a d’altres finalitats socials): això voldrà dir també
que volem una Església compromesa, solidària, que fomenti els
valors, la bondat, al costat dels pobres i els necessitats i que
compleixi amb el missatge evangelitzador.
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Fonts de finançament de la
Província Eclesiàstica de Barcelona
(Arquebisbat de Barcelona i Bisbats de Terrassa
i Sant Feliu de Llobregat)

Fuentes de financiamiento de la
Provincia Eclesiástica de Barcelona
(Arzobispado de Barcelona y Obispados de Terrassa
y Sant Feliu de Llobregat)
1. Aportaciones de los fieles (donativos, suscripciones,
legados, Germanor)
Aportacions dels fidels (donatius, subscripcions,
llegats, Germanor)

53%

2. Asignación Tributaria: casilla de la Declaración de la Renta 19%
Assignació Tributària: casella de la Declaració de la Renda

Les idees clares
i ha qui diu que l’Estat espanyol paga cada any milions d’euros a
l’Església catòlica. És una simplificació errònia, ja que en realitat
l’Església rep de l’Estat la quantitat de diners que els contribuents
decideixen lliurement en marcar la casella a favor de l’Església en la seva Declaració de la Renda. És un exercici voluntari de cada contribuent,
que decideix destinar el 0,7% dels seus impostos a aquesta finalitat.
I lliure, ja que pot marcar la casella d’altres fins socials; aquesta i la de
l’Església catòlica, o bé cap d’elles.
Una idea molt difosa és que l’Església catòlica té un règim especial,
únic o distint, pel qual no paga l’IBI. En realitat, ni les ONGs, ni altres
associacions, fundacions, institucions ni les altres confessions religioses paguen l’IBI. Això és així per la Llei de Mecenatge que es va aprovar l’any 2002, en la qual es reconeix que hi ha moltes entitats que desenvolupen una tasca que beneficia tota la societat i per això l’Estat les
recolza no cobrant l’IBI.

H

3. Ingresos por actividades económicas, subvenciones,
ingresos financieros y otros
Ingressos per activitats econòmiques, subvencions,
ingressos financers i altres
4. Arrendamientos y otros
Arrendaments i altres

15%

13%

Deduccions aplicables el 2019
Persones físiques (IRPF 2019)
Primers 150 E

75%

Resta (a partir dels primers 150 E)

30%

Donacions plurianuals (un mínim de 3 anys
a la mateixa entitat, aportacions iguals o creixents)

35%

Límit deducció base liquidable

10%

Persones jurídiques (I. S. 2019) (empreses, associacions, etc.)

Fonts de finançament
de l’Església
l finançament de l’Església catòlica a Espanya s’aconsegueix gràcies
al Fons Comú Interdiocesà. Aquest fons, el contingut del qual es
reparteix solidàriament entre les 70 diòcesis existents, s’obté de
dues fonts principals: les aportacions directes dels fidels i l’assignació
tributària, és a dir, la creueta a la Declaració de la Renda.

E

Donacions en general

35%

Donacions plurianuals (un mínim de 3 anys
a la mateixa entitat, aportacions iguals o creixents)

40%

Límit deducció base liquidable

10%

Aproximadament el 25% dels ingressos arriben gràcies a l’assignació
tributària, és a dir, del que lliurement els contribuents, marcant la «X» de
la casella de l’Església decideixen aportar dels seus impostos.
La resta dels ingressos fins al 75% responen a donatius, col·lectes,
subscripcions periòdiques, herències, llegats, etc.
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Juntos, X todos y X tantos
Sr. Gaspar Coderch Boatella, ecónomo del Arzobispado de Barcelona
Sr. Francesc Ortiz García, ecónomo del Obispado de Terrassa
Mn. Rafael Galofré Casas, DP, ecónomo del Obispado de Sant Feliu de Llobregat

I

niciada la campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2018, es necesario hacer una reflexión sobre la importancia

de marcar la X para destinar el 0,7% de nuestros
impuestos a las actividades de la Iglesia católica
y también a otras finalidades sociales (no es ex-

cluyente marcar las dos casillas en nuestra declaración; incluso es recomendable hacerlo así, asegurando que haya más bienes destinados a favor
de las personas más necesitadas de nuestra sociedad). Y marcando las dos casillas ni se paga
más ni nos devuelven menos, y así doblamos nuestra aportación al mundo social.
Las cifras (para todo el Estado y para el ejercicio 2017) muestran un incremento del 4,53% de
la cantidad destinada a la Iglesia católica con respecto al ejercicio anterior. Esto se traduce en que
más de 8,5 millones de contribuyentes marcan la
X para destinar 267,83 millones de euros, mediante la declaración, a las actividades de la Iglesia católica. En la Provincia Eclesiástica de Barcelona
(Arzobispado de Barcelona, Obispado de Terrassa
y Obispado de Sant Feliu de Llobregat), cerca del
25% de personas que cotizan marcaron la casilla
correspondiente a la Iglesia católica.
Sin aportaciones económicas ninguna institución o entidad, ni tampoco la Iglesia, es viable. El
sistema de asignación tributaria, respetando la libertad de las personas en el momento de marcar
la casilla de la Iglesia o la de otras finalidades
de interés social, o las dos, ayuda a las diócesis
a desarrollar su labor: fundamentalmente a hacer
crecer la fe cristiana, fortalecer las comunidades,
ser testimonio, evangelizar, ofrecer los sacramentos y practicar la ayuda y la solidaridad hacia los
más necesitados. Por esto, es necesario conservar y mantener el patrimonio cultural y religioso, los
centros parroquiales, destinar recursos a la ayuda
a los más vulnerables, sostener y apoyar a los sacerdotes (que tienen un papel clave en el cumplimiento de esta tarea), realizar muchas más acciones al servicio de todos, huyendo de cualquier
desigualdad, acciones que se pueden realizar, entre otras, mediante la asignación tributaria.
Aunque algunos acontecimientos puedan haber
puesto de manifiesto que haya personas que tengan un sentimiento de más desconfianza hacia la
Iglesia, o puedan pensar que no es necesario darle un apoyo económico, no debemos olvidar lo
que la Iglesia ha hecho a lo largo de la historia,
lo que hace, y lo que ha de continuar haciendo: fomentar la ayuda y el compromiso social, ser el pilar
de una acción solidaria que ha contribuido a mejorar la vida de les personas; ser hogar de refugio y
de acogida de los más pobres, débiles y necesitados
(desde las diócesis y parroquias y también desde
Cáritas y otras entidades), ser escuela para muchos,
hospital para otros; vehículo difusor de la cultura y la lengua; lugar de nacimiento de movimientos (también políticos y sindicales), y tantos otros.
Juntos, por todos y por tantos, vale la pena marcar la X en la casilla correspondiente a la Iglesia
católica (acompañada también de marcar la X en
«otras finalidades sociales»). Esto manifestará que
queremos una Iglesia comprometida, solidaria,
que fomente los valores, la bondad, al servicio de
los pobres y necesitados y que cumpla con el mensaje evangelizador.
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Tres maneres d’ajudar
el Bisbat de Sant Feliu

1

Marcar a la Renda les caselles 105 i 106:
 Església catòlica X
 Activitats d’interès social
X
No pagaràs més impostos ni et retornaran menys diners

2
Datos destacables
de la asignación tributaria
2017-2018

Envieu aquesta butlleta de suscripció a:
Enviad este formulario de suscripción a:

FD19

Bisbat de Sant Feliu de Ll. - Delegació Diocesana d’Economia
(c/ d’Armenteres, 35 - 08980 Sant Feliu de Llobregat)

Vull col·laborar amb... / Quiero colaborar con...
 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat / Obispado de Sant Feliu de Llobregat
 Vull col·laborar amb la parròquia / Quiero colaborar con la parroquia —————
—---–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—
Nom i cognoms / Nombre y apellidos ——————---–––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————————————————
Domicili / Domicilio —————————————————————————————

• Aumentan en más de 51.000, las declaraciones que marcan la «X» a
favor de la Iglesia católica en toda España.
• Se incrementa en 51.658 el número de declaraciones en que se marcó la «X» de la Iglesia, en su mayoría nuevos cotizantes.
• Los contribuyentes asignaron a la Iglesia 267,83 millones de euros,
11,6 millones más que en 2017.
• Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del actual sistema de
asignación tributaria en 2007.

——————————————————————————————————————
C.P. / Código Postal ————————— Població / Población ——————————
——————————————————————————————————————
Telèfon / Teléfono ——————————————————————————————
E-mail ———————————————————————————————————

El incremento de la cantidad obtenida se debe fundamentalmente a dos
factores: la mejora de la situación económica y, en consecuencia, el incremento general de la renta declarada en el IRPF.
• Un tercio de los contribuyentes marcan la «X» a favor de la Iglesia católica (33,3%).
• El 64,3% de los declarantes en favor de la Iglesia marcan también la
casilla de otros fines sociales.
• En la declaración de 2017, el 45% de los nuevos declarantes no marcaron ninguna de las dos casillas.

 Amb aportacions periòdiques /
Con aportaciones periódicas

 Amb aportació única /
Con aportación única

 15 e
 25 e
 75 e
 150 e
 ————

 60 e
 150 e
 300 e
 500 e
 ————————————

 Mensual
 Trimestral
 Semestral
 Anual
 ———————————

DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC O CAIXA / DOMICILIACIÓN DE RECIBOS EN
BANCO O CAJA
Titular ——————————————————————————————————––
Banc o Caixa / Banco o Caja ————————————————————————––

De aquí se deduce que es preciso realizar un mayor esfuerzo para explicar la posibilidad de decidir el destino de una pequeña parte de los impuestos a los nuevos declarantes.

Població / Población —————————————————————————————

E S
Número compte IBAN / Número cuenta IBAN

(Fuente: Conferencia Episcopal Española, 5/2/2019)

Deducciones aplicables en 2019

Data / Fecha ———————————————

Personas físicas (IRPF 2019)
Primeros 150 E

75%

Resto (a partir de los primeros 150 E)

30%

Donaciones plurianuales
(un mínimo de 3 años a la misma entidad,
aportaciones iguales o crecientes)

35%

Límite deducción base liquidable

10%

Personas jurídicas (I. S. 2019)
(empresas, asociaciones, etc.)

Donaciones en general

35%

Donaciones plurianuales
(un mínimo de 3 años a la misma entidad,
aportaciones iguales o crecientes)

40%

Límite deducción base liquidable

10%



Signatura / Firma: ——-------------—

Inclourem les vostres dades a la Base de Dades General d’Administració de la Delegació d’Economia del Bisbat de Sant Feliu de
Llobregat amb la finalitat de gestionar administrativament les quotes i els donatius d’acord amb les lleis. Podeu accedir, rectificar,
cancel·lar, o bé oposar-vos a que tractem les vostres dades dirigint un escrit al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, posant com
a referència «exercici drets», c/ d’Armenteres 35, 08980 Sant Feliu de Llobregat. / Incluiremos sus datos en la Base de Datos
General de Administración de la Delegación de Economía del Obispado de Sant Feliu de Llobregat con la finalidad de gestionar
administrativamente las cuotas y los donativos de acuerdo con las leyes. Pueden acceder, rectificar, cancelar, o bien oponerse
a que tratemos sus datos dirigiendo un escrito al Obispado de Sant Feliu de Llobregat, poniendo como referencia «ejercicio
derechos», c/ d’Armenteres 35, 08980 Sant Feliu de Llobregat.

3

FENT UN DONATIU A

BISBAT DE ST. FELIU DE LLOBREGAT

Casa de l’Església: c/ d’Armenteres, 35
08980 Sant Feliu de Llobregat - Tel. 936 327 630

c/c: ES23-2100-0072-6202-0055-2471
Web: www.bisbatsantfeliu.cat

Directora: Amparo Gómez Olmos - Edició: Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació, c/ Armenteres 35, 08980 Sant Feliu de Llobregat; Tel. 936 327 630; Fax 936 327 631
A/e: premsa@bisbatsantfeliu.cat - Web: www.bisbatsantfeliu.cat - Dip. legal B. 3028-1958 - Realització: Impresión Offset Derra, s.l.

DNI o NIF ————————— (Necessari per a desgravació fiscal / Necesario para desgravación fiscal)

