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Junts, x un món millor
Mn. Rafael Galofré, DP
Ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

D

es del proppassat 4 d’abril es pot realitzar la Declaració de la Renda. Això ens
porta a reflexionar una vegada més so-

bre la importància de marcar la casella per a la
destinació del 0,7% dels impostos a les activitats de l’Església catòlica i també als altres fins

socials. No és excloent marcar ambdues caselles, ans al contrari, és fins i tot recomanable
fer-ho d’aquesta manera, ja que així s’assegura
una destinació més gran de béns a favor dels
més necessitats i febles de la nostra societat.
En l’exercici de l’any 2017 es va constatar un
increment del 2,83% a tot l’Estat de la quantitat destinada a l’Església catòlica. En xifres globals això vol dir que més de 8,5 milions de ciutadans van decidir destinar 256,21 milions
d’euros a través de la Declaració a les activitats
que realitza l’Església. A Catalunya una quarta
part dels que cotitzen a renda marquen la casella a favor de l’Església.
Marcar la casella és un acte de llibertat i també de responsabilitat. Hi ha persones a les quals
l’Església els pot generar desconfiança, o pensar que no cal recolzar econòmicament l’activitat eclesial. Tot i això, hauríem de tenir també en
compte que hi ha una cara de la medalla que
equilibra i compensa aquesta visió esmentada
més amunt. Gran part dels fonaments de Catalunya van ser monestirs i parròquies al voltant
de les quals s’iniciaren els assentaments i la vida dels nostres pobles i ciutats. Que la cultura
antiga fou conservada i transmesa en els escriptoris monàstics. Que la nostra cultura i llengua foren conservades durant segles mitjançant
la catequesi i els sermons en les esglésies. Que
la major part dels moviments de renovació pedagògica de les nostres escoles sortiren de
pedagogs i entitats catòliques. Que molts sindicats i partits foren creats en esglésies. Que
l’acció solidària de les institucions eclesials al
llarg dels segles ha contribuït a la millora de la
vida de les persones i a l’atenció als més febles
i vulnerables.
En l’actualitat, el pes educador, transmissor
de valors, d’acció solidària a favor dels més pobres, de creador i difusor de cultura, etc. és immens, el treball de conservació del patrimoni
cultural i religiós comporta una feinada i unes
inversions que no es poden ni imaginar.
Per tot això, i per moltes més raons que podríem afegir, marcar amb una X la casella per
l’Església catòlica (i molt millor si ve acompanyada amb l’altra X per a activitats socials) significa que es vol una Església que sigui ferment
de valors, de solidaritat, de bondat, de diàleg i
d’entesa.
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Tres maneres d’ajudar
el Bisbat de Sant Feliu

1

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

2

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

FD18

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 ——————---–––––––––––––––––––––––––––––––

Desmuntant mites

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––———————————————————
Domicili / Domicilio —————————————————————————————

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

——————————————————————————————————————
C.P. / Código Postal ————————— Població / Población ——————————
——————————————————————————————————————
Telèfon / Teléfono ——————————————————————————————
E-mail ———————————————————————————————————
DNI o NIF ————————— (Necessari per a desgravació fiscal / Necesario para desgravación fiscal)

 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

Aleshores, com se sosté
l’Església?

Titular ——————————————————————————————————––
Banc o Caixa / Banco o Caja ————————————————————————––
Població / Población —————————————————————————————

E S
Els diners que rep per desenvolupar la seva tasca té diversos orígens: les
aportacions directes dels fidels (col·lectes o donatius i subscripcions);
les herències i llegats; i l’assignació tributària. La quantitat que es rep
del percentatge dels impostos dels contribuents que així ho decideixen es reparteix solidàriament des del Fons Comú Interdiocesà entre
les 70 diòcesis espanyoles, segons les seves necessitats, per desenvolupar les seves activitats.

Número compte IBAN / Número cuenta IBAN

Data / Fecha ———————————————



I en què es gasten els diners
que rep l’Església?
No és cert, com es diu de vegades, que tot va a parar als cures... L’acció evangelitzadora i missionera, la celebració dels sagraments, el manteniment i restauració de les parròquies i els temples, el sosteniment dels
sacerdots, la tasca caritativa i social, educativa, etc., són els àmbits en
què es fan servir aquests ingressos. Pots conèixer més detalls, xifres
i històries de vida a la Memòria anual d’activitats 2016 del Bisbat de
Sant Feliu de Llobregat, l’última publicació diocesana editada sobre
aquest tema.

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
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Juntos, x un mundo mejor
Mn. Rafael Galofré, DP
Ecónomo del Obispado de Sant Feliu de Llobregat

D

esde el pasado 4 de abril
se puede realizar la Declaración
de la Renta. Esto nos
lleva a reflexionar
una vez más sobre
la importancia de
marcar la casilla para el destino del
0,7% de los impuestos a las actividades de la Iglesia católica y también a
otros fines sociales.
No es excluyente
marcar ambas casillas, al contrario, es
incluso recomendable hacerlo de esta
manera, ya que así
se asegura un destino mayor de bienes a favor de los
más necesitados y
débiles de nuestra
sociedad.
En el ejercicio del
año 2017 se constató un incremento
del 2,83% en todo
el Estado de la cantidad destinada a la
Iglesia católica. En
cifras globales esto
quiere decir que más
de 8,5 millones de
ciudadanos decidieron destinar 256,21
millones de euros
a través de la Declaración a las actividades que realiza la Iglesia. En Cataluña una cuarta parte de los
que cotizan en renta marcan la casilla a favor de la Iglesia.
Marcar la casilla es un acto de libertad y también de responsabilidad. Hay personas a las que la Iglesia les puede generar desconfianza, o pensar que no es necesario apoyar económicamente la
actividad eclesial. Sin embargo, también deberíamos tener en cuenta que hay una cara de la medalla que equilibra y compensa esta visión mencionada más arriba. Gran parte de los fundamentos
de Cataluña fueron monasterios y parroquias en torno a las cua-

les se iniciaron los
asentamientos y
la vida de nuestros
pueblos y ciudades.
Que la cultura antigua fue conservada
y transmitida en los
scriptoria monásticos. Que nuestra
cultura y lengua fueron conser vadas
durante siglos mediante la catequesis y los sermones
en las iglesias. Que
la mayor parte de los
movimientos de renovación pedagógica de nuestras escuelas salieron de
pedagogos y entidades católicas. Que
muchos sindicatos
y partidos fueron
creados en iglesias.
Que la acción solidaria de las instituciones eclesiales
a lo largo de los siglos ha contribuido
a la mejora de la vida de las personas
y la atención a los
más débiles y vulnerables.
En la actualidad,
el peso educador,
transmisor de valores, de acción solidaria a favor de los
más pobres, de creador y difusor de cultura, etc. es inmenso, el trabajo de conservación del patrimonio
cultural y religioso conlleva mucho trabajo y unas inversiones que
no se pueden ni imaginar.
Por todo esto, y por muchas más razones que podríamos añadir, marcar con una X la casilla para la Iglesia católica (que mucho mejor vaya acompañada con la otra X para actividades
sociales) significa que se quiere una Iglesia que sea fermento
de valores, de solidaridad, de bondad, de diálogo y de entendimiento.
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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)
1. Aportaciones de los fieles (donativos, suscripciones,
legados, Germanor)
Aportacions dels fidels (donatius, subscripcions,
llegats, Germanor)

56%

2. Asignación Tributaria: casilla de la Declaración de la Renta 20%
Assignació Tributària: casella de la Declaració de la Renda
3. Ingresos por actividades económicas, subvenciones,
ingresos financieros y otros
Ingressos per activitats econòmiques, subvencions,
ingressos financers i altres

Desmontando mitos
ay quien dice que el Estado español paga cada año millones de
euros a la Iglesia católica. Es una simplificación errónea, ya que
en realidad la Iglesia recibe del Estado la cantidad de dinero que los
contribuyentes deciden libremente al marcar la casilla a favor de la Iglesia en su Declaración de la Renta. Es un ejercicio voluntario de cada
contribuyente, que decide destinar el 0,7% de sus impuestos a ese fin.
Y libre, pues puede marcar la casilla de otros fines sociales; ésta y la de
la Iglesia católica, o bien ninguna de ellas.
Una idea ampliamente difundida es que la Iglesia católica tiene un
régimen especial, único o distinto, por el que no paga el IBI. En realidad, ni las ONGs, ni otras asociaciones, fundaciones, instituciones ni
las otras confesiones religiosas pagan el IBI. Esto es así por la Ley de
Mecenazgo que se aprobó en 2002, en la que se reconoce que hay
multitud de entidades que realizan una labor que beneficia a toda la
sociedad y por ello el Estado las apoya no cobrando el IBI.

4. Arrendamientos y otros
Arrendaments i altres

13%

11%

H

Deducciones aplicables en 2018
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. 2018)
(empresas, asociaciones, etc.)

Entonces, ¿cómo se sostiene
la Iglesia?
El dinero que recibe para desarrollar su labor tiene distintos orígenes: las
aportaciones directas de los fieles (colectas o donativos y suscripciones); las herencias y legados; y la asignación tributaria. La cantidad que
se recibe del porcentaje de los impuestos de los contribuyentes que así
lo deciden se reparte solidariamente desde el Fondo Común Interdiocesano entre las 70 diócesis españolas, según sus necesidades, para
desarrollar sus actividades.

¿Y en qué se gasta el dinero
que recibe la Iglesia?
No es cierto, como se dice a veces, que todo va a parar a los curas... La
acción evangelizadora y misionera, la celebración de los sacramentos,
el mantenimiento y restauración de las parroquias y los templos, el sostenimiento de los sacerdotes, la labor caritativa y social, educativa, etc.,
son los ámbitos en que se emplean esos ingresos. Puedes conocer
más detalles, cifras e historias de vida en la Memoria anual de actividades 2016 del Obispado de Sant Feliu de Llobregat, la última publicación diocesana editada al respecto.

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%

Deduccions aplicables el 2018
Persones físiques (IRPF 2018)
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. 2018)
(empreses, associacions, etc.)

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%
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