
Germanor 2017
12 de novembre de 2017  full dominical Pàg. 3església arxidiocesana de barcelona

AMB TU, som 
una gran família

CONTIGO, somos 
una gran familia

perquè serveixi millor i més adequa-
dament a la missió que ha rebut de 
Jesucrist. Una missió que redunda 
en benefici de tota la societat (Càri tas, 
serveis d’acollida, formació i cateque-
si, seminaris, conservació i construc-
ció de temples, celebracions sacra-
mentals, pastoral de joventut, esplais 
i colònies d’estiu, pastoral familiar, 
pastoral de la salut, atenció pastoral 
en els centres penitenciaris, mitjans 
de comunicació social, moviments 
laïcals, atenció a les persones grans, 
missions i ajuda al Tercer Món, i al-
tres). 

Tant de bo fonamentéssim la vida 
de la comunitat cristiana en els va-
lors de l’amor familiar! No deixem de 
pregar els uns pels altres. No deixem 
d’ajudar-nos els uns als altres. I no dei-
xem de col·laborar també econòmi-
cament perquè aquesta gran família 
que és l’Església pugui continuar fent 
el bé i sent un instrument que huma-
nitzi la nostra societat.

Gràcies per la vostra generositat i 
que Déu us beneeixi. 

Iglesia para que sirva mejor y más ade-
cuadamente a la misión que ha reci -
bi do de Jesucristo. Una misión que 
redunda en beneficio de toda la socie-
 dad (Cáritas, servicios de acogida, for-
mación y catequesis, seminarios, con-
servación y construcción de templos, 
celebraciones sacramentales, pasto-
ral de juventud, centros recreativos y 
colonias de verano, pastoral familiar, 
pastoral de la salud, atención pastoral 
en los centros penitenciarios, medios 
de comunicación social, movimientos 
laicales, atención a los ancianos, misio-
nes y ayuda al Tercer Mundo, y otros). 

¡Ojalá fundametáramos la vida de la 
comunidad cristiana en los valores del 
amor familiar! No dejemos de orar los 
unos por los otros. No dejemos de ayu-
darnos los unos a los otros. Y no deje-
mos de colaborar también económica-
mente para que esta gran familia que 
es la Iglesia pueda seguir haciendo el 
bien y siendo un instrumento que hu-
manice nuestra sociedad.

Gracias por vuestra generosidad. 
Que Dios os bendiga.

Benvolguts germans i germanes: 
aquest diumenge, 12 de novembre, 
celebrem la Jornada de Germanor. 
Com cada any per aquestes dates, 
l’Església dedica un dia a fer una col -
lecta extraordinària per a cadascu-
na de les Esglésies locals diocesa-
nes.

Em plau expressar aquí el meu pro-
fund agraïment per l’esforç que s’es-
tà fent en aquest sentit a la nostra 
Arxidiòcesi de Barcelona. Cadascuna 
de les nostres diòcesis, amb voluntat 
de transparència, informen aquests 
dies dels ingressos i de les despeses 
de 2016.

Per segon any consecutiu, el lema 
de la Diada de Germanor és «Amb tu, 
som una gran família», per tal d’insis-
tir en dos aspectes: que l’Església és 
una gran família i que tots hi som ne -
cessaris. Relacionar família i Església 
és un gran encert, perquè ajuda a veu-
re l’Església d’una manera més pro-
pera i cordial. 

Voldríem conscienciar tots els fidels 
de la necessitat d’ajudar l’Església, 

Queridos hermanos y hermanas: este 
domingo, 12 de noviembre, celebra-
mos la Jornada de la Iglesia Diocesana 
de «Germanor». Como cada año por 
estas fechas, la Iglesia dedica un día 
a hacer una colecta extraordinaria pa-
ra cada una de las Iglesias locales dio-
cesanas.

Me complace expresar aquí mi pro-
fundo agradecimiento por el esfuerzo 
que se está haciendo en este sentido 
en nuestra Archidiócesis de Barcelo-
na. Cada una de nuestras diócesis, 
con voluntad de transparencia, infor ma 
estos días de los ingresos y los gastos 
correspondientes al ejercicio 2016.

Por segundo año consecutivo, el le-
ma de la Jornada de «Germanor» es 
«Contigo, somos una gran familia» a 
fin de insistir en dos aspectos: que la 
Iglesia es como una gran familia y que 
todos somos necesarios en ella. Rela-
cionar familia e Iglesia es un gran acier-
to, porque ayuda a ver a la Iglesia de 
una forma más cercana y cordial.

Querríamos concienciar a todos los 
fieles de la necesidad de ayudar a la 

† CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona
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Els comptes de l’any 2016
El sentit 

d’unes xifres
Els recursos econòmics administrats per la Dele-
gació Diocesana d’Economia de l’Arquebisbat 
de Barcelona i per les seves delegacions durant 
l’any 2016 van ser de 16.880.819 E d’ingressos 
i 16.872.704 E de despeses. En conseqüència, 
en l’exercici de 2016 l’excedent fou positiu en 
8.115 E.

En comparar el 2016 respecte del 2015, cal des-
tacar els augments i/o magnituds següents:

1.  L’augment dels lloguers per l’esforç de fer fruc -
tificar el patrimoni immobiliari.

2.  En l’àmbit de l’extraordinari, els ingressos fan 
referència a una venda puntual de patrimoni. 
Aquest ingrés ha servit per finançar gran part 
de les despeses extraordinàries: l’obra de mi-
llora de la Parròquia de Sant Agustí i diverses 
millores en les instal·lacions elèctriques de 
parròquies per adequar-les a les disposicions 
legals.

El sentido 
de unas cifras

Los recursos económicos administrados por la De-
legación Diocesana de Economía del Arzobispado 
de Barcelona y por sus delegaciones durante el 
año 2016 fueron de 16.880.819 E de ingresos y 
16.872.704 E de gastos. En consecuencia, en el 
ejercicio de 2016 el excedente fue positivo en 
8.115 E. 

Al comparar el año 2016 con 2015, cabe desta car 
los aumentos y/o magnitudes siguientes: 

1.  El aumento de los alquileres por el esfuerzo de 
hacer fructificar el patrimonio inmobiliario. 

2.  En el ámbito del extraordinario, los ingresos se 
refieren a una venta puntual de patrimonio. Es-
te ingreso ha servido para financiar gran parte 
de los gastos extraordinarios: obra de mejora de 
la Parroquia de Sant Agustí y varias mejoras 
en las instalaciones eléctricas de parroquias 
para adecuarlas a las disposiciones legales.

ACTIVITAT ORDINÀRIA I FINANCERA/COMPARATIVA ANY 2016 ANY 2015

INGRESSOS  euros euros

1. Ingressos de l’entitat 12.540.093 12.669.763
 Quotes fixes parròquies 2.472.323 2.481.357
 Col·lecta de Germanor 347.537 318.253
 Aportació de la Conferència Episcopal Espanyola 5.423.071 5.240.562
 Subvencions 102.312 546.630
 Subscripcions 693.821 715.942
 Donatius i llegats 3.501.209 3.367.019

2. Vendes i altres ingressos ordinaris 819.037 929.662
 Serveis hospitalaris i penitenciaris 395.706 415.982
 Publicacions i altres ingressos delegacions 423.331 513.680

3. Altres ingressos 2.666.629 2.264.716
 Ingressos per arrendaments 2.161.047 1.815.599
 Altres ingressos 505.582 449.117

4. Ingressos financers 176.201 223.843

Total INGRESSOS ordinaris i financers 16.201.960 16.087.984

DESPESES

1. Despeses de funcionament (11.297.547) (11.014.861)
 Personal: preveres i religiosos (4.618.624) (4.503.144)
 Personal laic (1.329.726) (1.313.564)
 Seguretat Social preveres (465.185) (423.460)
 Seguretat Social laics (360.611) (330.075)
 Provisions i amortitzacions (844.596) (691.618)
 Aportació a la Conferència Episcopal Tarraconense  (52.450) (52.450) 
 Serveis exteriors Bisbat i delegacions (3.611.182) (3.661.731)
 Tributs (15.173) (38.819)

2. Despeses activitat pastoral i assistencial (4.341.859) (3.760.143)
 Ajuts a delegacions i entitats (1.339.752) (1.315.228)
 Ajudes a parròquies (3.002.107) (2.444.915)

3. Aprovisionament (212.040) (232.021)
 Compres de material per a publicacions (212.040) (232.021)

4. Aplicacions finalistes (106.099) (683.957)

5. Despeses financeres (206.120) (262.479)
 Despeses fundacionals i minusvàlues de valors (206.120) (262.479)

Total DESPESES ordinàries i financeres (16.163.665) (15.953.461)

ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA ANY 2016 ANY 2015

5. Ingressos extraordinaris 678.860 350.000
 Aportacions i ingressos extraordinaris 678.860 350.000

6. Despeses extraordinàries (709.039) (478.517)
 Nous temples i altres  (709.039) (478.517)

TOTAL INGRESSOS (ordinaris+extraordinaris) 16.880.819 16.437.984

TOTAL DESPESES (ordinàries+extraordinàries) (16.872.704) (16.431.978)

RESULTAT FINAL 8.115 6.006
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DECLARACIÓ
DE LA RENDA

% INGRESSOS % DESPESES

DONATIUS FIDELS
(Subscripcions, llegats, 
Germanor...)

PARRÒQUIES
(Fons comú...)

ARRENDAMENTS
I ALTRES

32,13%+

+

+

+

+

-
24,85%

16,70%

15,80%

PUBLICACIONS,
HOSPITALS, 
SUBVENCIONS, 
FINANCERS
I EXTRAORDINARIS

10,52%

TOTAL RETRIBUCIONS
PERSONAL: PREVERES I LAICS 40,15%

-
SERVEIS EXTERIORS,

TRIBUTS, AMORTITZACIONS,
PROVISIONS I 

FULL DOMINICAL

28,06%

-ACTIVITATS 
PASTORALS I 

ASSISTENCIALS
26,37%

-FINANCERES
I EXTRA-

ORDINÀRIES
5,42%

ACCIÓ PASTORAL

ACCIÓ EDUCATIVA

ACCIÓ SOCIAL

MITJANS D’ACCIÓ 
EVANGELITZADORA

143.792
PERSONES 

ATESES 
A CENTRES 

PARROQUIALS

616.135
VISITES 

A MALALTS

55.000
ADMINISTRACIÓ 
SAGRAMENTS

234.000
MISSES

19.000
ALUMNES 

EN FACULTATS, 
UNIVERSITATS 
I INSTITUTS

215
PARRÒQUIES

725
CENTRES 
DE CULTE 

I ORATORIS

4.100
CATEQUISTES

863
SACERDOTS 
I RELIGIOSOS 
RESIDENTS A 

L’ARXIDIÒCESI

16.695
VOLUNTARIS

133.295
MATRICULATS 
EN ESCOLES 

PARROQUIALS



 Envieu aquesta butlleta a: / Enviad este formulario a:
Arquebisbat de Barcelona
Delegació Diocesana d’Economia (c/ del Bisbe, 5 - 08002 Bcn)

Vull col·laborar amb... / Quiero colaborar con...
� Arquebisbat de Barcelona / Arzobisbado de Barcelona
� Vull col·laborar amb la parròquia / Quiero colaborar con la parroquia —————
—---–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—

Nom i cognoms / Nombre y apellidos / Name and Surname ——————---––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————

Domicili / Domicilio / Address —————————————————————————
——————————————————————————————————————

C.P. / Postal Code —————————  Població / Población / City ————————
——————————————————————————————————————

Telèfon / Teléfono / Phone —————————————————————————— 

E-mail ———————————————————————————————————

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

FD17

� Amb aportacions periòdiques / � Amb aportació única /
  Con aportaciones periódicas   Con aportación única

�  15 e � Mensual �  60 e
�  25 e � Trimestral � 150 e
�  75 e � Semestral  � 300 e 

� 150 e � Anual � 500 e
� ————  � ——————————— � ————————————

DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC O CAIXA / DOMICILIACIÓN DE RECIBOS EN 
BANCO O CAJA

Titular ——————————————————————————————————––

Banc o Caixa / Banco o Caja ————————————————————————––

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

 E S
 Número compte IBAN / Número cuenta IBAN

Data / Fecha ———————————————    Signatura / Firma: ——-------------—
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Aquesta imatge us permet enllaçar amb la pàgina per fer un donatiu mitjançant l’aplicació «AR Església de Barcelona», disponible per a mòbils
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Els vostres donatius 
fan possible 
l’acció de l’Església

Parròquia Mare de Déu del Carme de Sant Joan Despí

Des del web esglesiabarcelona.cat es poden 
fer donatius en línia a l’Arquebisbat

Ajuda’ns! El 24,85% del pressupost 
de l’Arquebisbat de Barcelona depèn de tu

 �

Donatiu deduïble de l’IRPF s/Llei 49/2002, modificada per la Llei 27/2014, de l’Impost de Societats. Les vostres dades seran 
introduïdes a la BDGAAB, amb la finalitat de gestionar la vostra aportació econòmica. No les cedirem, ni les tractarem amb cap 
altra finalitat sense el vostre consentiment. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podeu dirigir-vos a la 
delegació d’Economia de l’Arquebisbat de Barcelona (c/ del Bisbe 5, 08002 Barcelona), o bé a protecciodades@arqbcn.cat / Donativo 
deducible del IRPF s/Ley 49/2002, modificada por la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Introduciremos sus datos en 
la BDGAAB, con el fin de mantenerle informado y prestarle los servicios que nos solicita. No los cederemos, ni los trataremos con 
ningún otro fin sin su consentimiento. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a 
la delegación de Economía del Arzobispado de Barcelona (c/ del Bisbe 5, 08002 Barcelona), o bien a protecciodades@arqbcn.cat

Per fer-vos-ho fàcil, ho podeu fer:
•  Omplint la butlleta de subscripció que figura en aquesta pàgina, fent la vostra 

aportació a la col·lecta d’avui o lliurant el vostre donatiu:
  — A la Comptadoria de l’Arquebisbat de Barcelona (c/ del Bisbe 5, 08002 

Bar ce  lona - t. 93 270 10 10, ext. 213: Sra. Montse)
  —Al despatx de la vostra parròquia
  — Fent-ne ingrés o transferència a: “la Caixa” (c/ Ciutat, 1): 

ES19-2100-3000-1222-0137-2608
  —Fent-ho pel web de l’Arquebisbat: esglesiabarcelona.cat

Ens cal el vostre ajut!

Para que os sea fácil, podéis hacerlo:
•  Rellenando el boletín de suscripción que figura en esta página, haciendo vuestra 

aportación en la colecta de hoy o entregando vuestro donativo:
  — En la Contaduría del Arzobispado de Barcelona (c/ del Bisbe 5, 08002 

Bar celona - t. 93 270 10 10, ext. 213: Sra. Montse)
  —En el despacho de vuestra parroquia
  —Haciendo un ingreso o transferencia a: “la Caixa” (c/ Ciutat, 1): 
    ES19-2100-3000-1222-0137-2608
  —Haciéndolo por la pàgina web del Arzobispado: esglesiabarcelona.cat

¡Necesitamos vuestra ayuda!

Fes un donatiu
a L’ARQUEBISBAT

EN LÍNIA
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El lema de la Jornada de «Germanor» 
de este año es «Contigo somos una 
gran familia» y nos sugiere la íntima 
relación y la semejanza que existe 
entre la Iglesia y la familia. Muchas 
de las características del ideal de la 
vida familiar nos indican también el 
ideal de la familia de los creyentes, 
que es la Iglesia. Una vez más, el tex-
to de Amoris laetitia, del papa Fran-
cisco, es una fuente inagotable.

«El amor conyugal es la máxima 
amistad. Es una unión –dice– que 
tiene todas las características de 
una buena amistad: la búsqueda 
del bien el otro, la reciprocidad, la 
intimidad, la ternura, la estabilidad 
y una semejanza entre los amigos 
que se va construyendo con la vida 
compartida». En la Iglesia, entendida 
como comunión (unión en común) 

tendría que haber una comunión 
que busca ayudar, atender al que lo 
necesita, no buscar sólo lo que yo 
quiero, establecer relaciones cor-
diales, crear conocidos y amigos.

«Un amor débil o enfermo –conti-
núa Francisco– es incapaz de acep-
tar el matrimonio como un desafío 
que requiere luchar, renacer, reinven-
tarse y comenzar siempre de nuevo 
hasta la muerte, y no puede sostener 
un nivel alto de compromiso. Cede 
ante la cultura de lo provisional, 
que impide un proceso constante 
de crecimiento». Es necesario que 
los cristianos nos comprometamos 
con la Iglesia, en el nivel que poda-
mos o sepamos, y que este compro-
miso sea duradero, que no desfa-
llezca. Somos Iglesia y trabajamos 
en Iglesia porque seguimos a Jesús 
y queremos que muchas más perso-
nas conozcan el Evangelio. La Iglesia 
es querida por Dios como un medio 
que conduce a Cristo y es necesa rio 
que todos ayudemos para que sea 
como un espejo que refleje a Jesús.

L’Església, família 
dels creients

La Iglesia, familia 
de los creyentes

«Un amor feble o malalt –conti-
nua Francesc– és incapaç d’accep-
tar el matrimoni com un desafia-
ment que requereix lluitar, renéixer, 
reinventar-se i començar sempre de 
nou fins a la mort, no pot soste nir 
un nivell alt de compromís. Cedeix 
a la cultura del provisori, que impe-
deix un procés constant de creixe-
ment.» 

Cal que els cristians ens compro-
metem amb l’Església, al nivell que 
puguem o sabem, i que aquest com -
promís sigui durador, que no defa-
lleixi. Som i treballem en Església 
perquè seguim Jesús i volem que 
molta més gent conegui l’Evangeli. 
L’Església és volguda per Déu com 
un mitjà que condueixi a Crist i cal 
que ajudem que sigui com un mirall 
que reflecteixi Jesús.

El lema d’enguany de la Diada de 
Germanor, «Amb tu, som una gran 
família», ens suggereix l’íntima re-
lació i semblança entre Església i 
família. 
  Moltes característiques de l’i-
deal de la vida familiar ens indiquen 
també l’ideal de la família dels 
creients, que és l’Església. Una ve-
gada més l’Amoris Laetitia del pa-
pa Francesc és una font inesgota-
ble.

«L’amor conjugal és la màxima 
amistat. És una unió –diu– que té 
totes les característiques d’una bo-
na amistat: recerca del bé de l’al-
tre, reciprocitat, intimitat, tendre sa, 
estabilitat, i una semblança entre 
els amics que es va construint amb 
la vida compartida.» 

En l’Església, entesa com a comu-
nió (unió en comú), hi hauria d’ha-
ver una relació que cerca ajudar, 
atendre al qui ho necessita; no bus-
ca només el que jo vull, estableix 
relacions cordials, crea coneguts i 
amics.

ANTONI MATABOSCH
Delegat diocesà d’Economia 
de l’Arquebisbat de Barcelona
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DRETS DEL DONANT

•  A la desgravació fiscal corresponent a la declaració de la renda de l’any següent 
(model 100).

•  A la desgravació fiscal corresponent a la declaració de l’impost de societats de 
l’any següent (model 200).

•  A mantenir el seu anonimat davant de tercers.

OBLIGACIONS DE LA PARRÒQUIA O ENTITAT QUE REP EL DONATIU 
(METÀL·LIC O «EN ESPÈCIE»)

•   Expedir certificat acreditatiu del donatiu, amb les dades fiscals del donant i amb 
l’import rebut.

•  Presentar la declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebu-
des (model 182) a l’Agenda Tributària durant el mes de gener de l’any següent.

A CONTINUACIÓ POSEM UN EXEMPLE DE COM ARA COSTA MENYS 
AJUDAR, JA QUE AMB EL MATEIX ESFORÇ ECONÒMIC LA DESGRA-
VACIÓ ÉS MÉS GRAN

A partir de 2016, la mateixa contribu-
ció (144 E) suposa una deducció de 
108 E (75 %), per la qual cosa l’esforç 
econòmic que feu amb aquesta apor-
tació serà únicament de 36 E:

Per exemple, si la vostra aportació va 
ser de 12 E al mes, és a dir, de 144 E 
anuals, l’any 2014 s’haguessin pogut 
desgravar 36 E (25%); per tant, el cost 
de la vostra aportació hauria estat de:

Germanor 2017
Entrevista 

Una valoració dels comptes de la diòcesi

Ara els teus donatius desgraven més

Quina valoració fa dels comptes de 
l’Arquebisbat de l’any 2016?
És un èxit augmentar els ingressos res-
pecte l’any 2015, tancar l’exercici sen-
se dèficit quan les subvencions han 
baixat tant. És important dir que les 
aportacions de les parròquies a l’Ar-
quebisbat han baixat molt poc, fet que 
en aquests moments reflecteix el seu 
esforç. 
  A més, fa anys que es fa un gran tre-
ball per fer fruitar el patrimoni: els llo-
guers eren el 1995 d’uns 624.000 eu-
ros, i el 2016 ja pugen a 2.161.047 
euros. Cal seguir aprofitant el que tenim. 
Per exemple, a Sant Josep de Mataró 
tenim una rectoria cèntrica abandona-
da que es podria llogar o donar-li algun 
ús. 

Què ha de prioritzar l’economia de l’Ar-
quebisbat?
Ens cal donar tot el suport possible per 
intentar reduir el risc de pobresa. Per 
sort, tenim entitats com Càritas que fan 

una gran tasca, però cal crear 
infraestructures per anar més 
enllà d’un simple ajut; per exem-
ple, ensenyar una professió o 
ajudar a crear autoocupació. 
Això es pot fer amb els espais 
que l’Arquebisbat no pugui llogar. A més, 
cal vetllar perquè els nostres preveres 
tinguin un estatus digne; tenim molts 
rectors grans amb responsabilitat 
sobre dues i tres parròquies i sovint 
estan sols perquè no hi ha més preve-
res.

Com podem sensibilitzar els dioce-
sans davant d’aquestes necessitats 
de l’Església diocesana?
Cal acompanyar la conscienciació 
que fan els mossens, amb reclams con-
crets: aprofitar diades especials de les 
parròquies per organitzar concerts 
o altres activitats on a canvi es pugui 
fer una petita subscripció periòdi ca 
per família a cadascuna de les parrò-
quies.

¿Qué valoración hace de las 
cuentas del Arzobispado del 
año 2016?
Es un éxito el aumento de los in-
gresos con respecto al 2015, 
cerrar el ejercicio sin déficit, a pe-

sar de que las subvenciones han bajado 
tanto. Es importante decir que las aporta-
ciones de las parroquias al Arzobispado 
han bajado muy poco, hecho que en estos 
momentos refleja el esfuerzo realizado.
  Además, desde hace años, se está ha-
ciendo un gran esfuerzo para hacer fructi-
ficar el patrimonio: los alquileres ascen-
dían en 1995 a unos 624.000 E, y en 
2016 ya ascienden a 2.161.047 E. He-
mos de seguir aprovechando lo que tene-
mos. Por ejemplo, en San José de Mataró 
tenemos una rectoría céntrica abando na-
da que se podría alquilar o darle algún uso.

¿Qué ha de priorizar la economía del 
Arzobispado?
Hemos de darle todo el apoyo posible pa-
ra intentar reducir el riesgo de pobreza. 

Por suerte, tenemos entidades como 
Cáritas que hacen un buen trabajo, pero 
hay que crear infraestructuras para ir 
más allá de una simple ayuda; por ejem-
plo, enseñar una profesión o ayudar a 
crear ocupación. Esto se puede hacer 
con los espacios que el Arzobispado no 
pueda alquilar. Además, hay que velar 
para que nuestros sacerdotes tengan un 
estatus digno; tenemos muchos párro-
cos mayores con responsabilidad sobre 
dos o tres parroquias, y a menudo están 
solos porque no hay más sacerdotes.

¿Cómo podemos sensibilizar a los dio-
cesanos ante estas necesidades de 
la Iglesia diocesana?
Hay que acompañar la concienciación que 
realizan los sacerdotes con reclamos con-
cretos: aprovechar las jornadas espe-
ciales de las parroquias para organizar 
conciertos u otras actividades en los que 
a cambio se pueda hacer una pequeña 
suscripción periódica por cada familia 
a cada una de las parroquias. 

JAUME GONZÁLEZ CABOT
Secretari del Consell d’Economia de la parròquia de Sant Josep de Mataró 

i membre de Càritas interparroquial de Mataró
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PERSONA FÍSICA Exercici 2018

Primers 150 E 75%

Resta que excedeixi de 150 E 30%

2 anys anteriors amb donatiu ≥ 35%

PERSONA JURÍDICA Exercici 2018

En general 35%

2 anys anteriors amb donatiu ≥ 40%

NOUS CRITERIS DE DEDUCCIÓ FISCAL A PARTIR DE 2016 
(DECLARACIÓ DE LA RENDA DE 2018)

Aportació 144 E

Deducció – 36 E

Cost 108 E 

Aportació 144 E

Deducció – 108 E

Cost 36 E 

La teva ajuda 
amb un clic

Ara col·laborar amb la tasca 
de l’Església a través 

d’internet és més fàcil

www.donoamiiglesia.es


