
bre «en espècie». El cas d’una persona que rega -
la un mantell per a un altar, el pagament d’un re but
de la llum o el cas d’un pa leta que realitza de for-
ma gratuïta una reparació són alguns exemples de
donatius «en espècie».

Per exemple, si una persona dóna 300 euros el
gener de 2016, es desgravarà a la Declaració de
la Renda de l’any següent el 75% dels primers 150
euros, és a dir, 112,30 euros, i dels altres 150 eu -
ros es desgravarà el 30%, és a dir, 45 euros. En to -
tal, la desgravació d’un donatiu de 300 euros serà
de 157,50 euros.
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Una Església i milers d’històries gràcies a tu

A rribem un any més al diumen ge abans de Crist Rei,
data marcada per a celebrar la diada de Germa nor.
Tal dia com avui s’escau parlar d’economia, però

si la germanor i la comunió quedessin només en això tin -
dria un sentit molt material i empobrit. N’hem de fer una
lectura més profunda i més autèntica. 

En aquest sentit, el lema escollit per enguany ens dó na
un cop de mà: «Una Església i milers d’històries grà cies a
tu.»
• Una Església... Així és, formada per tot el poble de Déu. Je -

sucrist va donar la vida per tota la humanitat i això ens
agermana en una gran família.

• ...milers d’històries... És a dir, la vida i la història de ca -
das cuna de les persones que formem aquesta família de
Déu. També la de les moltes persones que reben l’a juda
pastoral i assistencial de l’Església. Històries de supe ra -
 ció, de comprensió, de solidaritat, d’estima, de ge ne ro -
 si tat. Històries d’homes i dones que comparteixen i ce   -
le bren la fe.

• ...gràcies a tu. Sí, al teu testimoniatge sincer i compro -
mès. A la teva ajuda generosa. A la teva pregària incessant i confiada. Al teu
amor a Déu i als altres. 

Que en aquesta Jornada de Germanor puguem tots viure intensament el
significat més profund d’aquesta celebració, amb esperit generós i agraït.

Francesc X. Escolà i Gené
Diaca i ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

L legamos un año más al Domingo antes de Cristo Rey,
fecha señalada para celebrar el día de «Germa nor».
Tal día como hoy es oportuno hablar de economía,

pero si la hermandad y la comunión se quedaran sólo en
eso tendría un sentido muy material y empobrecido. He mos
de hacer una lectura más profunda y auténtica.

En este sentido, el lema escogido para este año nos
da una mano: «Una Iglesia y miles de historias gracias a
ti.»
• Una Iglesia… Así es, formada por todo el pueblo de Dios.

Jesucristo dio la vida por toda la humanidad y eso nos
hermana en una gran familia.

• …miles de historias… Es decir, la vida y la historia de
ca  da una de las personas que forman esta familia de
Dios. También la de las muchas personas que reci ben
la ayu da pastoral y asistencial de la Iglesia. Histo rias
de superación, de comprensión, de solidaridad, de es-
tima, de generosidad. Historias de hombres y muje res
que comparten y celebran la fe.

• …gracias a ti. Sí, a tu testimonio sincero y comprome -
ti do. A tu ayuda generosa. A tu oración incesante y confiada. A tu amor a Dios
y a los demás.

Que en este Día de «Germanor» podamos vivir todos intensamente el signi fi -
 cado más profundo de esta celebración, con espíritu generoso y agradecido.

Francesc X. Escolà Gené
Diácono y ecónomo del Obispado de Sant Feliu de Llobregat

Ara els teus donatius desgraven més

Full Dom n calBISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

L ’1 de gener de 2015 es va modificar la Llei
49/2002, coneguda com a Llei de Mecenat -
ge, que suposa una reforma important en el

règim de les desgravacions fiscals per a donatius
entregats, tant per a persones físiques com per a
persones jurídiques. 

Fins a l’any 2014 la deducció era del 25% quan els
donants eren persones físiques i del 35% quan eren
jurídiques. Amb la nova legislació s’establei   xen
unes altres quanties de desgravació que entren en
vigor en l’exercici 2016. També és necessari pren-
dre en consideració els donatius que es poden re-

• Fent la vostra aportació a la col·lecta d’avui.
• Lliurant el vostre donatiu:

—Al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (c/ Armen -
 te res, 35).

—Al despatx de la vostra parròquia.
—Fent-ne ingrés o transferència a l’oficina de:

“la Caixa”:
ES43-2100-0072-6002-0053-2809

Banc Sabadell:
ES63-0081-1604-7200-0102-3503

En el cas que vulgueu alguna informació o un re-
but de la vostra aportació podeu trucar al telèfon
936 327 630.

Ens cal el vostre ajut!

• Haciendo vuestra aportación en la colecta de hoy.
• Entregando vuestro donativo:

—En el Obispado de Sant Feliu de Llobregat 
(c/ Armenteres, 35).

—En el despacho de vuestra parroquia.
—Haciendo un ingreso o transferencia en la ofi -

cina de:
“la Caixa”:

ES43-2100-0072-6002-0053-2809
Banc Sabadell: 

ES63-0081-1604-7200-0102-3503

Si queréis alguna información o un recibo de vues -
tra aportación, podéis llamar al teléfono 936 327
630.

¡Necesitamos vuestra ayuda!PERSONES FÍSIQUES IRPF Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016

Primers 150 E 25% 50% 75%

Resta que excedeixi de 150 E 25% 27,50% 30%

Donacions plurianuals
(3 anys o més a la mateixa entitat) — 32,50% 35%

Límit de deducció base liquidable 10% 10% 10%

PERSONES JURÍDIQUES I.S.
(empreses, associacions, etc.) Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016

Donacions en general 35% 35% 35%

Donacions plurianuals
(3 anys o més a la mateixa entitat) — 37,50% 40%

Límit de deducció base liquidable 10% 10% 10%
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II GERMANOR 2015

mobilitzat, hem de saber que suposen un augment consi derable
en el resultat de les despeses en el compte d’explotació, i per tant
afecten al resultat comptable. 

El resultat correspon a la plena posada en marxa del Bisbat amb
tots els seus estaments, durant aquests 10 anys de trajectòria. Mal -
grat haver adequat i reduït les despeses vers els ingressos, s’ha pro -
 duït aquest resultat negatiu.

n aquest tancament de l’exercici 2014, el resultat ha sigut
ne gatiu per un import de 12.323,25 E. 

Es reflecteix la rea li tat social-econòmica que s’està patint
en tots els àmbits, i per tant hem vist reduccions importants en
tots els ingressos: sub ven cions i ajuts per part d’organismes pú-
blics, donatius i subscripcions, ingressos extraordinaris, etc. Res -
pec te a les amortitzacions anuals, tant les financeres com les d’im -

Els comptes de l’any 2014 de la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat

ACTIVITAT ORDINÀRIA I FINANCERA DE L’ANY 2014

INGRESSOS DESPESES

ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES DE LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

1. APORTACIONS DELS FIDELS 972.406,30
Fons Comú Diocesà 840.908,86
Suscriptors 81.232,58
Col·lectes per institucions de l’Església 50.264,86
Altres ingressos dels fidels

2. ASSIGNACIÓ TRIBUTÀRIA 1.599.924,30
Fons Comú Interdiocesà 1.599.924,30

3. INGR. DE PATRIMONI I ALTRES ACTIVITATS 332.551,72
Lloguers d’immobles 242.232,72
Financers 90.090,31
Activitats econòmiques 228,69

4. ALTRES INGRESSOS CORRENTS 260.865,43
Ingressos per serveis 139.672,93
Subvencions públiques corrents 22.400,73
Ingressos d’institucions diocesanes 98.791,77

TOTAL INGRESSOS ORDINARIS 3.165.747,75

6. INGRESSOS EXTRAORDINARIS –649,44
Subvencions en capital
Alienacions de patrimoni
Altres ingressos extraordinaris –649,44

Necessitat de finançament 12.323,25

TOTAL GENERAL 3.177.421,56

1. ACCIONS PASTORALS I ASSISTENCIALS 611.847,90
Activitats pastorals 535.955,12
Activitats assistencials 50.043,01
Ajuda a l’Església Universal 4.799,77
Altres entregues a institucions diocesanes 21.050,00

2. RETRIBUCIÓ DEL CLERGAT 1.341.000,54
Salaris de preveres i religiosos 1.251.013,45
Seguretat Social i altres prestacions socials 89.897,09

3. RETRIBUCIÓ DEL PERSONAL SEGLAR 493.840,28
Salaris 384.130,32
Seguretat Social 109.709,96

4. APORTACIONS ALS CENTRES DE FORMACIÓ 60.570,96
Seminari 60.450,96
Col·legis 0,00  
Altres 120,00

5. CONSERVACIÓ D’EDIFICIS I DESPESES 
DE FUNCIONAMENT 668.161,88
Compres pel culte 4.020,94
Conservació edificis 138.923,29
Amortitzacions 334.065,38
Despeses funcionament 191.152,27

TOTAL DESPESES ORDINÀRIES 3.175.421,56

6. DESPESES EXTRAORDINÀRIES 2.000,00
Nous temples
Programes de rehabilitació
Altres despeses extraordinàries 2.000,00

Capacitat de finançament

TOTAL GENERAL 3.177.421,56

El resultat dels comptes de l’any 2014

E


