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Estimados hermanos y hermanas,

Los seres humanos somos eminentemente sociales. ¿Qué significa es-
ta dimensión social? Quiere decir que tenemos conciencia de quienes 
somos; que podemos y que tenemos necesidad de comunicarnos con 
los demás. Hay muchos niveles en que desarrollamos la dimensión 
social. Se suele hacer una distinción, que ya es clásica, entre socie-
dad y comunidad, entre relaciones sociales y comunitarias. Las pri-
meras, las sociales, implican unas relaciones más lejanas, menos ínti-
mas, más formales. Este es el caso de los ámbitos político, del trabajo, 
de las sociedades culturales, deportivas... En cambio, las rela ciones 
comunitarias implican unas relaciones más cercanas, constituyen el 
núcleo duro de la dimensión social y tocan más profundamente las re-
laciones interpersonales; es el caso de la familia, las amistades, los gru-
pos sociales más cercanos y entrañables, y también de la vida eclesial.

Es evidente que la fe, en este caso la cristiana, es una opción per-
sonal y libre, es un don de Dios que debe ser aceptado de manera 
íntima por cada persona. Ahora bien, la fe no es sólo un acto íntimo y 
personal, es también un acto comunitario, porque es la fe que nos llega 
por la Iglesia, que se vive en su seno y que crece cuando se comparte.

La palabra griega ekklesia (iglesia) significa congregación, comun-
dad, vida en común. Se trata de vivir en iglesia, en comunidad, con 
unas relaciones estrechas y cordiales, como nos transmite el libro de 
los Hechos de los Apóstoles. 

«Contigo, somos una gran familia» es nuestro lema para la Jornada 
de «Germanor», Día de la Iglesia Diocesana. Este lema nos recuerda que 
la Iglesia es una familia, en la que todo tiende a ser cercano, amable, 
desinteresado, compartido. En que los que más tienen se hacen soli-
darios con los que no tienen lo necesario. Por ello, la Iglesia dedica un 
día a hacer una colecta extraordinaria para cada una de las iglesias 
locales diocesanas.

Construir la fraternidad es una invitación que hemos recibido del Se-
ñor. La Iglesia quiere trabajar para hacer familia, para promover la cohe-
sión y la concordia en la sociedad en que vive. Contamos con vosotros, 
queridos hermanos y hermanas, seguidores de Jesucristo y personas 
de buena voluntad, que sabéis que la Iglesia, con todas sus limitacio-
nes y equivocaciones, quiere poner su granito de arena para construir 
un mundo en paz y en libertad. No dejéis de colaborar con vuestra apor-
tación económica, pero sobre todo con vuestra oración y compromiso 
personal.

Muchas gracias a todos por vuestra generosidad.

† CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona

Benvolguts germans i germanes,

Els éssers humans som eminentment socials. Què significa aquesta 
dimensió social? Vol dir que tenim consciència de qui som; que po-
dem i que tenim necessitat de comunicar-nos amb els altres. Hi ha 
molts nivells en què desenvolupem la dimensió social. Se sol fer una 
distinció, que ha esdevingut ja clàssica, entre societat i comunitat, 
entre relacions socials i comunitàries. Les primeres, les socials, im-
pliquen unes relacions més llunyanes, menys íntimes, més formals. 
Aquest és el cas dels àmbits polítics, de la feina, de les societats 
culturals, esportives... En canvi, les relacions comunitàries impliquen 
unes relacions més properes, constitueixen el nucli dur de la dimen-
sió social i toquen més profundament les relacions interpersonals; 
és el cas de la família, les amistats, els grups socials més propers i 
entranyables, i també de la vida eclesial.

És evident que la fe, en aquest cas la cristiana, és una opció per-
sonal i lliure, és un do de Déu que ha de ser acceptat de manera 
íntima per cada persona. Ara bé, la fe no és només un acte íntim 
i personal, és també un acte comunitari, perquè és la fe que ens arri-
ba per l’Església, que es viu en el seu si i que creix quan es compar-
teix. 

El mot grec ekklesia (església) significa congregació, comunitat, 
vida en comú. Es tracta de viure en església, en comunitat, amb unes 
relacions estretes i cordials, com ens transmet el llibre dels Fets dels 
Apòstols. 

«Amb tu, som una gran família» és el nostre lema per a la Jornada 
de Germanor. Aquest lema ens recorda que l’Església és una família, 
en què tot tendeix a ser proper, amable, desinteressat, compartit. 
En què els qui més tenen es fan solidaris amb els qui no tenen el ne-
cessari. Per això, l’Església dedica un dia a fer una col·lecta extra-
ordinària per a cadascuna de les esglésies locals diocesanes.

Construir la fraternitat és una invitació que hem rebut del Senyor. 
L’Església vol treballar per fer família, per promoure la cohesió i la con-
còrdia en la societat en què viu. Comptem amb vosaltres, benvolguts 
germans i germanes, seguidors de Jesucrist i persones de bona 
voluntat, que sabeu que l’Església, amb totes les seves limitacions 
i equivocacions, vol posar el seu granet de sorra per construir un món 
en pau i en llibertat. No deixeu de col·laborar amb la vostra aporta-
ció econòmica, però, sobretot, amb la vostra pregària i compromís per-
sonal. 

Moltes gràcies a tots per la vostra generositat. 

Sortim! Amb tu , 
som una gran família

 !Salgamos! Contigo, 
somos una gran familia
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Els comptes 
de l’any 2017

El sentit d’unes xifres
Els recursos econòmics administrats per Economia de l’Arquebisbat de Bar-
celona i per les seves delegacions durant l’any 2017 van ser 16.793 milers 
d’euros d’ingressos i 16.783 milers d’euros de despeses. En conseqüència, 
en l’exercici de 2017 l’excedent fou positiu en 10.000 E. En com pa  rar el 
2017 respecte del 2016, cal destacar els augments i/o magnituds següents:

•  Globalment i ha una disminució dels ingressos totals de 87.000 euros, 
fet que ha comportat una reducció de despeses de 89.000 euros, per no 
entrar en dèficit.

•  En l’apartat dels ingressos tenim: 
— La reducció dels ingressos és per la disminució de les subvencions de l’ad-

ministració pública (81.000 euros) i les contribucions de les parròquies 
(66.000 euros) a través de les quotes del Fons Comú Diocesà i la col·lec-
ta de Germanor (Dia de l’Església Diocesana). Aquestes reduccions no 
compensen els augments dels aproximadament 20.000 euros de cada 
una de les següents partides: declaració de renda, donatius de fidels, 
arrendaments i altres ingressos. 

— És important assenyalar que l‘assignació tributària, és a dir, la X de la 
Declaració de la renda i els donatius via subscripcions i/o llegats re-
presenten un 57,5% del total del pressupost.

•  En l’apartat de les despeses tenim:
— Reducció de les retribucions de preveres i laics (30.000 euros), ser-

veis exteriors (14.000 euros) i despeses financeres i extraordinàries 
(67.000 euros).

— Augmenten les despeses de les activitats pastorals i assistencials 
(22.000 euros).

•  A la pàgina web diocesana trobareu publicat el detall dels comptes de 
l’Arquebisbat.

•  El pressupost permet fer un gran nombre d’activitats: evangelitzadores, 
socials-assistencials i educatives, totes realitzades per preveres, diaques, 
religiosos i religioses, voluntaris i catequistes, que responen a la fraterni-
tat a què ens convida el discerniment fet a la llum de la fe viscuda en el si 
de les parròquies, els centres de culte, convents i espais religiosos.

El sentido de unas cifras
Los recursos administrados por Economía del Arzobispado de Barcelona 
y por sus delegaciones durante el año 2017 fueron 16.793 miles de euros 
de ingresos y 16.783 miles de euros de gastos. En consecuencia, en el ejer-
cicio de 2017 el excedente fue positivo en 10.000 euros. Al comparar 2017 
con 2016, cabe destacar las siguientes variaciones y/o magnitudes:

•  Globalmente se registra una disminución de los ingresos totales de 87.000 
euros, lo que ha supuesto una reducción de gastos de 89.000 euros, 
para no entrar en déficit.

•  En el apartado de ingresos tenemos:
— La reducción de los ingresos es debida a la reducción de las subven-

ciones de la administración pública (81.000 euros) y de las contri-
buciones de las parroquias (66.000 euros) a través de las cuotas 
del Fondo Común Diocesano y la colecta de «Germanor» (Día de la 
Igle sia Diocesana). Estas reducciones no compensan los aumentos 
de aproximadamente 20.000 euros de cada una de las siguientes 
partidas: declaración de renta, donativos de fieles, arrendamientos 
y otros ingresos. 

— Es importante señalar que la asignación tributaria, es decir, la X de la 
Declaración de renta y los donativos vía suscripciones y/o legados 
representan un 57,5% del total del presupuesto.

•  En el apartado de gastos se observa:
— La reducción de las retribuciones de presbíteros y laicos (30.000 euros), 

los servicios exteriores (14.000 euros) y los costes financieros y extra-
 ordinarios (67.000 euros).

— Aumenta el coste de las actividades pastorales y asistenciales 
(22.000 euros).

•  En la página web diocesana encontraréis publicado el detalle de las cuen-
tas del Arzobispado.

•  El presupuesto permite hacer un gran número de actividades: evange-
lizadoras, sociales-asistenciales y educativas, todas realizadas por sa-
cerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, voluntarios y catequistas, que 
responden a la fraternidad a que nos invita el discernimiento hecho a la 
luz de la fe vivida en el seno de las parroquias, los centros de culto, con-
ventos y espacios religiosos.

ACTIVITAT ORDINÀRIA I FINANCERA/COMPARATIVA ANY 2017 ANY 2016

INGRESSOS  milers d’euros milers d’euros

Per la X de la declaració de renda 5.442  5.423

Donatius fidels 4.217  4.195
(Subscripcions, llegats)

Parròquies (Fons comú i Germanor) 2.753  2.819

Arrendaments i altres ingressos 2.686  2.667

Publicacions, hospitals, subvencions, 1.695  1.776
financers i extraordinaris

DESPESES  milers d’euros milers d’euros

Total retribucions (6.744) (6.774)
(Personal: prevere i laics)

Serveis exteriors, tributs, amortitzacions, (4.715) (4.729)
provisions i Full Dominical

Activitats pastorals i assistencials (4.470) (4.448)

Financeres i extraordinàries (854) (921)

TOTAL INGRESSOS 16.793  16.880

TOTAL DESPESES (16.783) (16.872)

RESULTAT FINAL 10  8

www.donoamiiglesia.es

Ara col.laborar amb la tasca de l’Església
a través d’internet és més fàcil

I pots escollir on vols que vagi la teva aportació: a la teva parròquia, 

a la teva diòcesi o a la Conferència Episcopal

La teva ajuda amb un clic
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PER LA X DE LA DECLARACIÓ
DE LA RENDA

% INGRESSOS % DESPESES

DONATIUS FIDELS
(Subscripcions, llegats)

PARRÒQUIES
(Fons comú i Germanor)

ARRENDAMENTS I
ALTRES INGRESSOS

32,41%+

+

+

+

+

-
25,11%

16,40%

15,99%

PUBLICACIONS,
HOSPITALS, 
SUBVENCIONS, 
FINANCERS
I EXTRAORDINARIS

10,09%

TOTAL RETRIBUCIONS
PERSONAL: PREVERES I LAICS 40,18%

-
SERVEIS EXTERIORS,

TRIBUTS, AMORTITZACIONS,
PROVISIONS I 

FULL DOMINICAL

28,09%

-ACTIVITATS 
PASTORALS I 

ASSISTENCIALS
26,64%

-FINANCERES
I EXTRA-

ORDINÀRIES
5,09%



SONSOLES VILAHUR VIELLA
Arquitecta col·laboradora del Departament 
de Béns Immobles de l’Arquebisbat de Barcelona

full dominical  11 de novembre de 2018Pàg. 6 església arxidiocesana de barcelona

Germanor 2018. Dia de l’Església diocesana

Una valoració dels temples i instal·lacions parroquials
Quina valoració fa del manteniment 
dels temples de l’Arquebisbat?
Els temples de l’Arquebisbat, com ha 
passat amb molts grans equipaments 
del nostre país, no han tingut un man-
te niment constant des que es van cons-
truir. La conseqüència a dia d’avui és 
que cal fer moltes millores per posar els 
temples i locals parroquials al dia, tant 
a nivell d’instal·lacions com a nivell fun-
cional. 
  També és cert que les parròquies, fins 
fa pocs anys, eren el cor del barri, i hi tro-
bem sales de cinema, teatres, bibliote-
ques..., que han estat (i sovint segueixen 
sent) sales d’assaig, llocs de reunió, 
seus de moltes entitats... Són edificis 
molt grans que s’han adaptat a les ne-
cessitats de la feligresia i que actual-
ment han quedat desfasats perquè no 
compleixen amb la normativa vigent.

Què ha de prioritzar l’economia de l’Ar-
quebisbat amb relació al manteniment 
dels temples i locals annexos?
Els grans objectius de l’Arquebisbat 
aquests darrers anys són garantir la se-
guretat dels temples, prevenir-ne el dete-
riorament i millorar el benestar dels seus 
usuaris.
  Quan parlem de seguretat no parlem 
només d’estabilitat estructural de l’edi-
fici, que és evident, sinó també de mi-
llorar la prevenció en cas d’incendi i ga-
rantir unes vies d’evacuació. No és gens 
fàcil, ja que les parròquies han anat crei-
xent amb les necessitats i són edificis 
molt complexos, construïts en múltiples 
fases amb un resultat moltes vegades 
caòtic.

¿Qué valoración hace del mantenimien-
to de los templos del Arzobispado?
Los templos del Arzobispado, como ha 
pasado con muchos grandes equipamien-
tos de nuestro país, no han tenido un man-
tenimiento constante desde la fecha de su 
construcción. La consecuencia a día de 
hoy es que es necesario realizar muchas 
mejoras para poner los templos y locales 
parroquiales al día, tanto a nivel de insta-
laciones como a nivel funcional. También 
es cierto que las parroquias, hasta hace 
pocos años, eran el corazón del barrio, y 
en ellas encontramos salas de cine, tea-
tros, bibliotecas…, que han sido (y a menu-
do siguen siendo) salas de ensayo, lugares 
de reunión, sedes de muchas entidades… 
Son edificios muy grandes que se han ido 
amoldando a las necesidades de la feli-
gresía y que actualmente han quedado 
desfasados porque no cumplen con la 
normativa vigente.

¿Qué debe priorizar la economía del Arzo-
bispado en relación con el mantenimien-
to de los templos y locales anexos? 
Los grandes objetivos del Arzobispado en 
estos últimos años son garantizar la segu-
ridad dentro de los templos, prevenir su 
deterioro y mejorar el bienestar de sus 
usuarios.
  Cuando hablamos de seguridad no sólo 
hablamos de estabilidad estructural del 
edificio, que es evidente, sino también de 

mejorar la prevención en caso de incen-
dio y garantizar unas vías de evacuación. 
No es nada fácil, ya que las parroquias 
han ido creciendo con las necesidades 
y son edificios muy complejos, construi-
dos en múltiples fases con un resultado 
muchas veces caótico.
  Por lo que se refiere a la prevención, 
el Ar zo bis  pado tiene actualmente un pe-
queño equipo de mantenimiento que, de 
manera rotativa, efectúa tareas de limpie-
za de tejados y azoteas para evitar filtracio-
nes. Estas filtraciones producen grandes 
desperfectos que acaban afectando a la es-
tructura si no se interviene a tiempo. Final-
mente, se procura que los templos sean un 
lugar acogedor y cómodo. Estas interven-
ciones van desde la instalación de rampas 
y ascensores para hacerlos accesi bles 
a todos, hasta mejorar las condicio nes 
interiores mediante sistemas de clima-
tización, o la renovación del alumbrado.

¿Cuáles son las necesidades más urgen-
tes en el ámbito del mantenimiento de las 
instalaciones religiosas? 
Probablemente la prioridad es la renova-
ción de las instalaciones eléctricas, mu-
chas de las cuales todavía son las de ori-
gen, con un mínimo de sesenta años, y en 
la actualidad no pueden soportar el consu-
mo de todos los aparatos instalados. En 
su momento se hicieron correctamente, pe-
ro hoy son un peligro. El problema es que co-
mo estas instalaciones no se ven, cuesta 
convencer a las personas de la necesidad 
de renovarlas. Renovar la insta lación eléc-
trica no se ve y tiene un coste importan-
te, en cambio, pintar el templo es mucho 
más barato y, al final, ¡qué bonito queda!

Santuari de la Cisa després de la seva remodelacióObres de remodelació del Santuari de la Cisa durant l’any 2017

  Pel que fa a la prevenció, l’Arquebisbat 
té actualment un petit equip de mante-
niment que de manera rotativa fa la ne-
teja de teulades i terrats per evitar filtra-
cions. Aquestes filtracions produeixen 
grans desperfectes que acaben afectant 
l’estructura si no s’hi intervé a temps.
  Finalment, es procura fer dels temples 
un lloc acollidor i còmode. Aquestes in-
tervencions van des de la instal·lació de 
rampes i ascensors per fer-los accessi-
bles a tothom, fins a millorar les condi-
cions interiors mitjançant els sistemes 
de climatització o la renovació de l’enllu-
me nat.

Quines són les necessitats més urgents 
en l’àmbit del manteniment de les ins-
tal·lacions religioses?
Probablement la prioritat és la renova-
ció de les instal·lacions elèctriques, mol-
tes de les quals encara són les d’origen, 
amb un mínim de seixanta anys i actual-
ment no poden suportar el consum de 
tots els aparells instal·lats. En el seu mo-
ment es van fer correctament, però avui 
són un perill. El problema és que com 
que aquestes instal·lacions no es veuen 
costa convèncer les persones de la ne-
cessitat de renovar-les. Renovar la ins-
tal·lació elèctrica no es veu i té un cost 
important; en canvi, pintar el temple és 
molt més barat i, al final, quin goig que 
fa!



El lema de la Jornada de «Germanor» de 
este año dice: «Contigo, somos una gran 
familia», y nos recuerda la estrecha re-
lación que hay entre la Iglesia y la fami-
lia, así como el compromiso que es 
necesario que exista entre la Iglesia y 
nosotros, las personas, los cristianos, 
ya que la Iglesia es la casa común de 
la familia de todos los cristianos. Igle-
sia, familia y cristianos: tres realidades 
que están íntima y directamente rela-
cionadas entre sí.

Me parece también muy relevante 
que nos fijemos un momento en la pala-
bra que encabeza el Plan Pastoral Dio-
cesano, que también contribuye a rea-
firmar el compromiso con esta Jornada. 
Se trata del lema: «¡Salgamos!». Pues 
esto es precisamente lo que en nume-
rosas ocasiones y en contextos muy 
diversos nos ha pedido el papa Fran-
cisco: salir y difundir el mensaje de la 

L’Església, 
una gran família

La Iglesia, 
una gran familia 

posarà un abans i un després en rela-
ció a com afrontar els reptes de futur 
amb la joventut i la seva relació amb 
l’Església, sortir caminant junts per 
difondre aquest compromís és la mi-
llor manera de preservar, cuidar i en-
fortir aquest esperit.  

Així doncs, val la pena reafirmar avui 
l’aspecte que l’Església és una gran 
família i que no hi sobra ningú. I tam-
bé que val la pena que aquesta gran 
família de fidels pugui ajudar l’Esglé-
sia per tal que serveixi més i millor 
a la missió que té encomanada des 
de fa dos mil·lennis; missió que no 
hem d’oblidar que té també diferents 
i importantíssimes repercussions so-
cials. 

Qualsevol cosa que cadascun de 
nos altres puguem fer per l’Església, en-
cara que sembli que sigui poc, és molt, 
moltíssim.

El lema de la Diada de Germanor: 
«Amb tu, som una gran família», ens re-
corda l’estreta relació que hi ha entre 
l’Església i la família, així com el com-
promís que cal que hi hagi entre l’Esglé-
sia i nosaltres, les persones, els cris-
tians, doncs l’Església és la casa co-
muna de la família de tots els cristians. 
Església, família i persones: tres reali-
tats íntimament i directament relacio -
nades.

Em sembla també molt rellevant que 
ens fixem un moment en la paraula 
que encapçala el Pla Pastoral Dioce-
sà, que també contribueix a refermar 
el compromís amb aquesta Diada i 
aquest lema: «Sortim!». Precisament 
això és el que en nombroses oca sions 
i en contextos molt diversos ens ha 
demanat el papa Francesc, sortir i di -
fondre el missatge d’una Església 
per a tots, on hi caben tots i que no 
perdi mai l’esperit d’aquella que fa 
més de 2.000 anys va començar Jesu-
crist. 

I tenint en compte que som contem-
poranis d’un Sínode (caminar junts) 
molt important, que segurament su-

GASPAR CODERCH
Ecònom de l’Arquebisbat 
de Barcelona
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Iglesia para todos, en la que caben 
todos, y que no pierda nunca el espí-
ritu de aquella Iglesia que hace más 
de dos mil años comenzó Jesucristo.

Y teniendo en cuenta que somos con-
temporáneos de un Sínodo (caminar jun-
tos) muy importante, que seguramen-
te supondrá un antes y un después 
en relación a cómo afrontar los retos 
de futuro con la juventud y su relación 
con la Iglesia, hemos de salir caminan-
do juntos, ya que difundir este compro-
miso es la mejor manera de preservar, 
cuidar y fortalecer este espíritu.

Así pues, vale la pena reafirmar hoy 
el aspecto que la Iglesia es una gran fa-
milia y que en ella nadie sobra, y tam-
bién que vale la pena que esta gran 
familia de los fieles pueda ayudar a 
la Iglesia para que sirva más y mejor a la 
misión que tiene encomendada desde 
hace dos mil años; una misión que no 
hemos de olvidar que tiene también di-
ferentes e importantísimas repercusio-
nes sociales. Cualquier cosa que cada 
uno de nosotros pueda hacer por la Igle-
sia, aunque parezca que sea poco, en 
realidad es mucho, muchísimo. 
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Un de cada 4 euros del nostre pressupost depèn de tu

 Envieu aquesta butlleta a: / Enviad este formulario a:
Arquebisbat de Barcelona
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)

FD18

� 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: ——-------------—

 �

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, limitació 
del tractament, portabilitat i oposició podeu dirigir-vos a Economia de l’Arquebisbat de Barcelona (c. del Bisbe 5, 08002 Barcelona), 
o bé a protecciodades@arqbcn.cat / 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, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición puede dirigirse a Economía del Arzobispado 
de Barcelona (c. del Bisbe 5, 08002 Barcelona), o bien a protecciodades@arqbcn.cat

•  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/ Ferran, 35 bis): 

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

•  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/ Ferran, 35 bis): 

ES19-2100-3000-1222-0137-2608
  —Haciéndolo por la pàgina web del Arzobispado: esglesiabarcelona.cat

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 l’anonimat davant de tercers.

OBLIGACIONS DE LA PARRÒQUIA O ENTITAT QUE REP EL DONATIU
•  Expedir certificat acreditatiu del donatiu, amb les dades fiscals del donant, l’im-

port rebut i altres requeriments estipulats a la llei.
•  Presentar la Declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebu-

des (model 182) a l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any següent.

DERECHOS DEL DONANTE
•  A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración de la renta del año si-

guiente (modelo 100).
•  A la desgravación fiscal correspondiente en la Declaración del impuesto de so-

ciedades del año siguiente (modelo 200).
•  A mantener su anonimato frente a terceros.

OBLIGACIONES DE LA PARROQUIA O ENTIDAD QUE RECIBE EL DONATIVO 
•  Expedir certificado acreditativo del donativo, con los datos fiscales del donante, 

el importe recibido y otros requerimientos estipulados en la ley.
•  Presentación de la Declaración informativa de donativos, donaciones y aporta-

ciones recibidas (modelo 182) en la Agencia Tributaria durante el mes de ene-
ro del año siguiente.

RÈGIM FISCAL PER A PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES
Persones físiques (IRPF) Desgravació

• Fins a 150 E 75% 
• A partir de 150 E 30% 
• Donatius recurrents* 35% 
 • Límit deducció base 10% 
  liquidable

Persones jurídiques (I.S.) Desgravació

• Donatius en general 35%
• Donatius recurrents* 40%
•  Límit deducció base 10%

liquidable

Personas físicas (IRPF) Desgravación

• Hasta 150 E 75% 
• A partir de 150 E 30% 
• Donativos recurrentes* 35% 
 • Límite deducción base 10% 
  liquidable

Personas jurídicas (I.S.) Desgravación

• Donativos en general 35%
• Donativos recurrentes* 40%
•  Límite deducción base 10%

liquidable

*  Un donativo es recurrente si en los tres años anteriores y de manera consecutiva se ha 
entregado a la misma entidad una cantidad igual o superior a la del ejercicio anterior.

La teva aportació és indispensable!
Ajuda’ns! Per fer-vos-ho fàcil 
ho podeu fer:

¡Tu aportación es indispensable!
¡Ayúdanos! Para que os sea fácil, 
podéis hacerlo:

Fes un donatiu
EN LÍNIA Aquesta imatge us permet enllaçar 

amb la pàgina per fer un donatiu mit-
jançant l’aplicació «AR Església de 
Barcelona», disponible per a mòbils

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


