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Amb tu, som 
una gran família

Es pot ser misericordiós des de molts 
camins i vocacions. Voldria posar en valor 
els col·lectius de voluntaris, tan nombro-
sos a Catalunya, que recolzen institu-
cions que practiquen les obres de mi-
sericòrdia amb els qui són a prop i amb 
els qui són lluny. Penso ara, sobretot per 
raó de les meves responsabilitats, en 
institucions com Càritas i Mans Unides, 
i també penso en les moltes obres de 
caràcter civil i religiós que no passen 
de llarg, sinó que es comprometen per tal 
d’alleugerir els sofriments de les perso-
nes.

Enguany, el lema de la Diada de Ger-
manor és «Amb tu, som una gran famí-
lia». Es vol conscienciar tots els fidels de 

la necessitat d’ajudar l’Església perquè 
serveixi millor i més adequadament en 
tots els camps en què treballa a favor 
de la societat (Càritas, serveis d’aco-
llida, formació i catequesi, seminaris, 
conservació i construcció de temples, 
celebracions sacramentals, pastoral 
de joventut, esplais i colònies d’estiu, 
pastoral familiar, pastoral de la salut, 
atenció pastoral en els centres peni-
tenciaris, mitjans de comunicació so-
cial, moviments laïcals, atenció a la gent 
gran, missions i ajuda al Tercer Món, i al -
tres). 

Hem de ser conscients que l’Església 
necessita la nostra ajuda i el nostre su-
port econòmic.

Benvolguts germans i germanes: el pro-
per diumenge 13 de novembre celebrem 
la Diada de Germanor. 
  Com cada any per aquestes dates, 
l’Església, al nostre país, dedica un dia a 
fer una col·lecta extraordinària per a ca-
dascuna de les Esglésies locals dioce-
sanes.

Em plau expressar aquí el meu profund 
agraïment a l’esforç que s’està fent en 
aquest sentit a la nostra comunitat dio-
cesana de Barcelona. Cadascuna de 
les deu diòcesis catalanes, i també les 
altres diòcesis espanyoles, informen 
aquests dies dels comptes i les despe-
ses de 2015, coincidint amb l’Any Sant 
de la Misericòrdia.

† JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arquebisbe de Barcelona
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Els comptes de l’any 2015
El sentit 

d’unes xifres
Els recursos econòmics administrats per la Dele-
ga ció Diocesana d’Economia de l’Arquebisbat de 
Barcelona i per les seves delegacions durant 
l’any 2015 van ser de 16.437.984 E d’ingressos 
i 16.431.978 E de despeses. En conseqüència, 
en l’exercici de 2015 l’excedent fou positiu en 
6.006 E.
 
En comparar el 2015 respecte del 2014, cal desta-
car els augments i/o magnituds següents:

1.  Subvencions que han finançat una part de les 
despeses d’obres de Santa Maria de Mataró i 
d’una part de Sant Martí de Provençals.

2.  L’augment dels lloguers per l’esforç de fer fructi-
ficar el patrimoni immobiliari.

3.  En l’àmbit de l’extraordinari, les despeses són: 
per les obres de millora a la Parròquia de Maria 
Reina i per diverses legalitzacions elèctriques de 
parròquies per adequar-les a les disposicions le-
gals. Aquestes despeses extraordinàries s’han 
finançat, en gran part, per un donatiu extraordi-
nari i puntual de 350.000 E. 

El sentido 
de unas cifras

Los recursos económicos administrados por la De-
legación Diocesana de Economía del Arzobispa-
do de Barcelona y por sus delegaciones durante 
el año 2015 fueron de 16.437.984 E de ingre-
sos y 16.431.978 E de gastos. En consecuencia, 
en el ejercicio de 2015 el excedente fue positivo en 
6.006 E.

Al comparar el año 2015 con 2014, cabe destacar 
los aumentos y/o magnitudes siguientes:

1.  Subvenciones que han financiado una parte de 
los gastos de obras de Santa Maria de Mataró 
y de una parte de Sant Martí de Provençals.

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

3.  En el ámbito del extraordinario, los gastos son: 
por las obras de mejora en la Parroquia de Ma-
ría Reina y por varias legalizaciones eléctricas de 
parroquias para adecuarlas a las disposicio nes 
legales. Estos gastos extraordinarios se han fi-
nanciado, en gran parte, mediante un donativo 
extraordinario y puntual de 350.000 E.

ACTIVITAT ORDINÀRIA I FINANCERA/COMPARATIVA ANY 2015 ANY 2014

INGRESSOS  euros euros

1. Ingressos de l’entitat 12.669.763 12.237.913
 Quotes fixes parròquies 2.481.357 2.531.520
 Col·lecta de Germanor 318.253 339.263
 Aportació de la Conferència Episcopal Espanyola 5.240.562 5.301.868
 Subvencions 546.630 90.772
 Subscripcions 715.942 765.974
 Donatius i llegats 3.367.019 3.208.516

2. Vendes i altres ingressos ordinaris 929.662 978.532
 Serveis hospitalaris i penitenciaris 415.982 397.803
 Publicacions i altres ingressos delegacions 513.680 580.729

3. Altres ingressos 2.264.716 1.800.119
 Ingressos per arrendaments 1.815.599 1.229.655
 Altres ingressos 449.117 570.464

4. Ingressos financers 223.843 530.932

Total INGRESSOS ordinaris i financers 16.087.984 15.547.496

DESPESES

1. Despeses de funcionament (11.014.861) (11.169.682)
 Personal: preveres i religiosos (4.503.144) (4.504.788)
 Personal laic (1.313.564) (1.415.507)
 Seguretat Social preveres (423.460) (388.189)
 Seguretat Social laics (330.075) (320.783)
 Provisions i amortitzacions (691.618) (608.465)
 Aportació a la Conferència Episcopal Tarraconense  (52.450)  (24.250)
 Serveis exteriors Bisbat i delegacions (3.661.731) (3.885.671)
 Tributs (38.819) (22.029)

2. Despeses per activitat (3.760.143) (3.774.943)
 Ajuts a delegacions i entitats (1.315.228) (1.415.048)
 Ajudes a parròquies (2.444.915) (2.359.895)

3. Aprovisionament (232.021) (175.029)
 Compres de material per a publicacions (232.021) (175.029)

4. Aplicacions finalistes (683.957) (195.958)

5. Despeses financeres (262.479) (184.394)
 Despeses fundacionals i minusvàlues de valors (262.479) (184.394)

Total DESPESES ordinàries i financeres (15.953.461) (15.500.006)

ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA ANY 2015 ANY 2014

5. Ingressos extraordinaris 350.000 91.736
 Aportacions i ingressos extraordinaris 350.000 91.736

6. Despeses extraordinàries (478.517) (131.789)
 Nous temples i altres  (478.517) (131.789)

TOTAL INGRESSOS (ordinaris+extraordinaris) 16.437.984 15.639.232

TOTAL DESPESES (ordinàries+extraordinàries) (16.431.978) (15.631.795)

RESULTAT FINAL 6.006 7.437
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DECLARACIÓ
DE LA RENDA

% INGRESSOS % DESPESES

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

PARRÒQUIES
(Fons comú..)

ARRENDAMENTS
I ALTRES

31,88%+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

26,77%

15,09%

13,78%

PUBLICACIONS,
HOSPITALS, 
SUBVENCIONS, 
FINANCERS
I ALTRES

12,48%

TOTAL RETRIBUCIONS
PERSONAL: PREVERES I LAICS

SERVEIS EXTERIORS,
TRIBUTS, AMORTITZACIONS,

PROVISIONS I 
FULL DOMINICAL

AJUDES A 
PARRÒQUIES

AJUDES A
DELEGACIONS

39,99%

28,46%

19,04%

8,00%

FINANCERES
I EXTRA-

ORDINÀRIES

4,50%

MITJANS ACCIÓ EVANGELITZADORA

ACCIÓ SOCIAL

234.547
PERSONES ATESES 

A CENTRES 
PARROQUIALS

ACCIÓ PASTORAL

248.040  
MISSES

14.992 
ADMINISTRACIÓ  

SAGRAMENTS

730 
CENTRES 
DE CULTE I
ORATORIS

215 
PARRÒQUIES

16.695 
VOLUNTARIS

547 
SACERDOTS



 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)

FD16

� 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: ——-------------—

Germanor 2016

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

Obres de conservació i restauració de les façanes i coberta de la parròquia 
de Sant Martí de Provençals

Des de la pàgina web esglesiabarcelona.cat 
es poden fer donatius en línia a l’Arquebisbat

Ajuda’ns! El 27% 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.

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.

¡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 toca un punto muy impor-
tante de la vida cristiana, como es la 
dimensión a la vez personal y comuni-
taria de la fe: «Somos una gran fami-
lia contigo». Este contigo se refiere 
a cada persona y también a todas las 
personas, sin ninguna excepción. El 
mensaje de Jesús está destinado a 
todo el mundo: «Id, pues, a todos los 
pueblos —dice Jesús— y hacedlos 
discípulos míos…, enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado» 
(Mt 28,19-20).
  Aquellos que siguen a Jesús forman 
un pueblo de Dios, en el que todos se 
aman. El gran mandamiento de Jesús 
es amar a Dios y amar al prójimo con 
todas nuestras fuerzas. Por eso, el 
lema de este año nos habla de la ne-
cesidad de formar una gran familia, en 

la que se dan unas relaciones de esti-
ma, de respeto, de ayuda, en la que 
se cuenta con la aportación de todos.
  No hay nada que sea tan cristiano 
como considerar a todos como un tú, 
como alguien que tiene una dimensión 
sagrada. En el relato de la creación 
del mundo que se encuentra en el li-
bro del Génesis, se afirma que Dios 
creó al hombre y a la mujer «a su ima-
gen y semejanza». Dios considera que 
todos los seres humanos tienen la 
misma dignidad, sin ninguna distinción 
por razón del sexo, la raza o la edad… 
Todos tenemos la condición de ser 
queridos y amados por Dios. Somos, 
y no podemos dejar de ser, un tú, un 
amigo de Dios. Y esto hemos de reco-
nocérnoslo los unos a los otros. Este 
es uno de los grandes fundamentos 
de los derechos humanos universa-
les. Somos la gran familia de Dios 
y el Pueblo de los seguidores de Je-
sús.
  Por esto, podemos decir claramen-
te que «somos una gran familia conti-
go»: la Iglesia.

Un missatge destinat 
a tothom

Un mensaje destinado 
a todos

nim la mateixa dignitat, sense cap dis-
tinció de sexe, raça, edat... Tots tenim 
la condició de ser volguts i estimats 
per Déu. Som i no podem deixar de ser 
un tu, un amic de Déu. I ens ho hem de 
reconèixer els uns als altres. Aquest 
és un dels grans fonaments dels drets 
humans universals. Som la gran famí-
lia de Déu i el Poble dels seguidors de 
Jesús.
  Per això, podem dir clarament que 
«amb tu, som una gran família»: l’Es-
glésia.

El lema d’enguany de la Jornada de Ger-
manor toca un punt molt important de 
la vida cristiana, com és la dimensió 
alhora personal i comunitària de la fe: 
«Amb tu, som una gran família». Aquest 
tu es refereix a cada persona, a totes 
les persones sense excepció. El missat-
ge de Jesús està destinat a tot el món: 
«Aneu, doncs, a tots els pobles —diu 
Jesús— i feu-los deixebles meus... 
i ensenyeu-los a guardar tot allò que 
us he manat» (Mt 28,19-20).
  Aquells que segueixen Jesús formen 
un Poble de Déu que s’estima. El gran 
manament de Jesús és estimar Déu i 
estimar els altres amb totes les nos-
tres forces. Per això el lema d’aquest 
any parla de formar una gran família, 
on hi ha relacions d’estima, de respec-
te, d’ajuda; on es compta amb l’apor-
tació de tots. 
  No hi ha res més cristià que consi-
derar tothom com un tu, com algú sa-
grat. En el relat de la creació del Gène-
si es diu que Déu creà l’home i la dona 
a la «seva imatge i semblança». Déu con-
sidera que tots els éssers humans te-

ANTONI MATABOSCH
Delegat diocesà d’Economia 
de l’Arquebisbat de Barcelona

Somos una gran familia contigo

gida, formación y catequesis, semina-
rios, conservación y construcción de 
templos, celebraciones sacramenta-
les, pastoral de juventud, centros re-
creativos y colonias de verano, pastoral 
familiar, pastoral de la salud, atención 
pastoral en los centros penitenciarios, 

medios de comunicación social, movi -
mientos laicales, atención a los ancia-
nos, misiones y ayuda al Tercer Mundo, 
y otros). 
  Debemos ser conscientes de que la 
Iglesia necesita nuestra ayuda y nues-
tro apoyo económico.

Queridos hermanos y hermanas: el pró-
ximo domingo 13 de noviembre cele bra -
mos la Jornada de la Iglesia Dioce sa-
na de «Germanor». 
  Como cada año por estas fechas, 
la Iglesia, en nuestro país, dedica un 
día a hacer una colecta extraordinaria 
para cada una de las Iglesias locales 
diocesanas.
  Me place expresar aquí mi profundo 
agradecimiento por el esfuerzo que se 
está haciendo en este sentido en nues -
tra comunidad diocesana de Barcelo-
na. Cada una de las diez diócesis ca-
talanas, así como las otras diócesis 
españolas, informan estos días de las 
cuentas y los gastos de 2015, coinci -
diendo con el Año Santo de la Misericor-
dia. 
  Se puede ser misericordioso desde 
muchos caminos y vocaciones. Quisie-

ra poner en valor los colectivos de vo-
luntarios, tan numerosos en Cataluña, 
que apoyan a instituciones que practi-
can las obras de misericordia con los 
que están cerca y con los que están le-
jos. Pienso ahora, sobre todo por mis 
responsabilidades, en instituciones 
como Cáritas y Manos Unidas, y tam-
bién pienso en las muchas obras de 
carácter civil y religioso que no pasan 
de largo, sino que se comprometen 
con el fin de aliviar los sufrimientos de 
las personas. 
  Este año, el lema de la Jornada de 
«Germanor» es «Somos una gran fa-
milia contigo». Se quiere concienciar 
a todos los fieles de la necesidad de 
ayudar a la Iglesia para que sirva me-
jor y más adecuadamente en todos los 
campos en los que trabaja a favor de 
la sociedad (Cáritas, servicios de aco-

† JOAN JOSEP OMELLA OMELLA
Arzobispo 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 2016
Entrevista 

Una valoració dels comptes de la diòcesi

Ara els teus donatius desgraven més

Quina valoració fa dels comptes de l’Ar-
quebisbat de l’any 2015?
Els comptes mostren unes xifres molt 
equilibrades entre ingressos i despeses. 
Segueixen la tònica dels darrers anys, 
molt difícil d’assolir en una organitza-
ció tan descentralitzada. Això suposa 
un gran sentit de la responsabilitat 
en la gestió de la despesa, a tots els 
nivells.
  Cal remarcar, també, l’estabilitat dels 
ingressos malgrat les dificultats de 
molts fidels i de les parròquies i altres 
institucions diocesanes.

Quines són les principals necessitats 
de l’economia de l’Arquebisbat?
Considero que ha de poder proveir els 
recursos necessaris, tant per al soste-
niment de les parròquies com per aten-
dre i promoure l’atenció a les persones 
i famílies necessitades. En definitiva, 
cal obtenir els recursos per tal de dur 
a la pràctica la missió evangèlica a tot 
l’àmbit de l’Església de Barcelona.

Com es pot assolir que da-
vant d’aquestes necessitats 
els dio cesans siguin més so-
lidaris?
Cal continuar i millorar els es-
forços de comunicació sobre 
tota l’activitat de la diòcesi en el seu 
conjunt. 
  Els fidels veiem les necessitats més 
immediates de les nostres parròquies 
o de l’àmbit eclesial en el qual ens mo-
vem, però cal que coneguem l’ampli 
abast del treball i de l’acció de tota 
l’Església de Barcelona i les múltiples 
i diverses necessitats que es cobrei-
xen. 
  El coneixement mou a la generositat 
que, d’altra banda, és latent en tots els 
fidels i en totes les institucions de la 
nostra Església local.
  Tanmateix, cal retre comptes amb 
claredat i transparència i fer que arribin 
a tothom. Així qui col·labo ra es fa partí-
cip de tot el que fan la resta de centres 
i persones.

¿Qué valoración hace de las 
cuentas del Arzobispado del 
año 2015?
Las cuentas muestran unas ci-
fras muy equilibradas entre in-
gresos y gastos. Siguen la tó-

nica de los últimos años, muy difícil 
de conseguir en una organización tan 
descentralizada. Esto supone un gran 
sentido de responsabilidad en la ges-
tión del gasto, a todos los niveles.
  Cabe remarcar, también, la estabili -
dad de los ingresos a pesar de las difi cul-
tades de muchos fieles y de las parroquias 
y otras instituciones diocesanas.

¿Cuáles son las principales necesida-
des de la economía del Arzobispado?
Considero que debe poder proveer los 
recursos necesarios, tanto para el sos-
tenimiento de las parroquias, como pa-
ra promover la atención a las personas 
y familias más necesitadas. En definiti-
va, debe obtener los recursos para lle-
var a la práctica la misión evangélica en 

todos los ámbitos de la Iglesia de Bar-
celona.

¿Cómo se puede conseguir que an-
te estas necesidades los diocesanos 
sean más solidarios?
Es necesario continuar y mejorar los es-
fuerzos de comunicación sobre toda la 
actividad de la diócesis en su conjunto. 
Los fieles vemos las necesidades más 
inmediatas de nuestras parro quias 
o del ámbito eclesial en el que nos move-
mos, pero es necesario que conozca-
mos el amplio alcance del trabajo y de la 
acción de toda la Iglesia de Barcelona 
y las múltiples y diversas necesidades 
que se cubren. El conocimiento mueve 
a la generosidad que, por otro lado, es-
tá latente en todos los fieles y en todas 
las instituciones de nuestra Iglesia local.
  También es necesario rendir cuentas 
con claridad y transparencia y hacer que 
lleguen a todos. De esta manera; quien 
colabora se hace partícipe de todo lo que 
hacen el resto de centros y personas.

ANTONI MILLET ABBAD
Membre del Consell

d’Assumptes Econòmics

full dominical  13 de novembre de 2016Pàg. 12 església arxidiocesana de barcelona

PERSONA FÍSICA Exercici 2016

Primers 150 E 75%

Resta que excedeixi de 150 E 30%

2 anys anteriors amb donatiu ≥ 35%

PERSONA JURÍDICA Exercici 2016

En general 35%

2 anys anteriors amb donatiu ≥ 40%

NOUS CRITERIS DE DEDUCCIÓ FISCAL A PARTIR DE 2016 
(DECLARACIÓ DE LA RENDA DE 2017)

Aportació 144 E

Deducció – 36 E

Cost 108 E 

Aportació 144 E

Deducció – 108 E

Cost 36 E 


