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Per ells, per tants

En 4 claus
Amb aquesta campanya volem  

donar les gràcies a tants que  
han marcat la X a la seva de-

claració de la renda i han col·laborat 
amb la resta de campanyes realitza-
des al llarg de l’any, ajudant a soste- 
nir l’activitat de l’Església.

En blanc sobre negre, 4 idees clau:

1.  Marcar la X de l’Església és una de- 
cisió lliure que no perjudica nin- 
gú i no té cap cost, perquè ni et co - 

bren més ni et tornen menys. És 
un exercici de democràcia fiscal.

2.  Es poden marcar simultàniament 
les caselles de l’Església catòlica 
i altres finalitats d’interès social.

3.  És de les poques coses que podem  
decidir sobre els nostres impos-
tos. És a dir, si la deixem en blanc,  
l’Estat és qui decideix per nosal-
tres sobre aquesta petita quanti-
tat. Per això, convidem a no deixar  
les caselles en blanc.

4.  Cada any es pot conèixer, a tra- 
vés de la Memòria Anual d’Activi
tats, en què empra l’Església els 
seus recursos: per als no catòlics

o no practicants, marcar la casella  
suposa també reconèixer el paper 
que l’Església té a la societat espa-
nyola.

Carles Segarra Torné, ecònom de l’Arquebisbat de Barcelona

 Francesc Ortiz García, ecònom del Bisbat de Terrassa

Mn. Rafael Galofré Casas, DP, ecònom del Bisbat  
de Sant Feliu de Llobregat

Un any més, ha començat la campanya de la declaració de l’IRPF. Un cop  
més, tenim l’oportunitat de marcar la casella a favor de l’Església ca- 
tòlica a la nostra declaració de la renda. Amb aquest gest contribui-

rem a la tasca de l’Església que realitza en benefici d’accions socials i d’ajut  
a persones necessitades, com el Tino, l’Erika, la Rosa, la María, l’Álvaro, la Blan- 
ca o el Guillermo, que han rebut l’ajuda de l’Església, gràcies a la qual han po- 
gut sortir d’una situació difícil. Som Església i aquesta és la nostra missió. 

Ja fa gairebé dos anys des de l’inici de la pandèmia i l’Església segueix po- 
sant al servei de tots els seus recursos, incloent el recurs més important que  
té: les persones que en formen part, com tu, com nosaltres, com milers de  
famílies, joves, ancians, mossens, religiosos i religioses.

Estem vivint uns temps difícils amb els efectes de la pandèmia de la Covid-19  
i recentment amb l’esclat de la guerra a Ucraïna, i això ens fa prendre cons-
ciència, una vegada més, de la necessària i valuosa missió de l’Església. Per  
exemple, veiem les constants accions de Càritas per arribar a les persones  
més necessitades. 

Amb aquest escrit ens dirigim a tots els contribuents que aquest any pre-
sentareu la declaració de la renda, especialment aquells que la fareu per pri- 
mer cop, per demanar-vos que no oblideu aquesta missió de l’Església i que  
també hi participeu, com?: marcant la X. La vostra ajuda és essencial.

El sistema tributari vigent, que s’ha adoptat a Espanya des de l’any 2007, 
respecta la voluntat del contribuent a l’hora de marcar la X. Permet marcar la  
casella de l’Església sense excloure de poder marcar també, a la vegada, la ca- 
sella a favor d’altres finalitats socials.

Milions de persones van marcar la X a favor de l’Església en el darrer exer- 
cici i, amb això, han permès que haguem pogut ajudar més de 4 milions de per- 
sones que ho necessitaven. Per seguir ajudant els altres, per la dignitat de tots  
i totes: moltes gràcies per tants i per tant.

http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/memoria.html
http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/memoria.html


Fonts de finançament de la  
Província Eclesiàstica de Barcelona (any 2020)
(Arquebisbat de Barcelona i Bisbats de Terrassa  
i Sant Feliu de Llobregat)

Fuentes de financiación de la  
Provincia Eclesiástica de Barcelona (año 2020)
(Arzobispado de Barcelona y Obispados de Terrassa  
y Sant Feliu de Llobregat)

1.  Aportacions voluntàries dels fidels 
(donatius, suscripcions, llegats, Germanor)  40,76%

  Aportaciones voluntarias de los fieles  
(donativos, subscripciones, legados, Germanor)

2. Assignació Tributària: casella Declaració de la Renda 23,44%

 Asignación Tributaria: casilla Declaración de la Renta

3. Ingressos de patrimoni i altres activitats 23,38%

 Ingresos de patrimonio y otras actividades

4. Altres ingressos corrents 12,42%

 Otros ingresos corrientes
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Millor 2X

A la pàgina 2 de la declaració de la renda hi ha un apartat en què  
podem decidir donar a l’Església catòlica un 0,7% del que pa- 
guem, i un altre per assignar un altre 0,7% a «altres finalitats  

socials». Des de l’Església animem a marcar també la casella d’altres  
finalitats socials. Però, per què posar les dues creus en la declaració  
de la renda? 

•  perquè l’acció social de l’Església no cobreix totes les necessitats  
que hi ha a la societat;

•  perquè les administracions (en l’àmbit espanyol, de comunitat autò- 
noma o municipal) no poden arribar a tot arreu; 

•  perquè hi ha milers d’associacions i altres entitats que realitzen una  
tasca d’ajuda que molta gent necessita; 

•  perquè entre les entitats que s’ajuda n’hi ha també de caire cristià  
(com ara Càritas); 

•  perquè entre tots (administracions, religions i entitats socials) po- 
dem construir una societat més justa; 

•  perquè optant per la casella de l’Església catòlica i la d’altres fina- 
litats socials estem doblant la nostra aportació al món social sense  
que augmentem la nostra càrrega d’impostos. 

Per tot això, diem SÍ a marcar les dues caselles:

• 0,7% per a l’Església catòlica (casella 105)

• 0,7% per a altres finalitats socials (casella 106)

Deduccions aplicables l’any 2022

Persones físiques (IRPF 2021)

Primers 150 E 80%

Resta (a partir dels primers 150 E) 35%

Donacions plurianuals (un mínim de 3 anys 40% 
a la mateixa entitat, aportacions iguals o creixents)

Límit deducció base liquidable 10%

Persones jurídiques (ISS 2021) (empreses, associacions, etc.)

Donacions en general 35%

Donacions plurianuals (un mínim de 3 anys  40% 
a la mateixa entitat, aportacions iguals o creixents)

Límit deducció base liquidable 10%

SI VOLS AJUDAR EL TEU BISBAT,  
POTS FER UN DONATIU DIRECTAMENT  

EN QUALSEVOL D’AQUESTS COMPTES BANCARIS
 CAIXABANK ES23-2100-0072-6202-0055-2471
 BANC SABADELL ES63-0081-1604-7200-0102-3503
 BANCO SANTANDER ES43-0075-0853-2806-0028-1344

Recorda que per accedir a les deduccions per aquests donatius s’ha d’indicar les dades fiscals completes  
(nom i cognoms, DNI, adreça). Contacta a: economiadm@bisbatsantfeliu.cat - t. 936 327 630

X X

Marcant a la declaració de la renda les caselles 105 i 106:
Marcando en la declaración de la renta las casillas 105 y 106:

l Església catòlica l Activitats d’interès social
 Iglesia católica Actividades de interés social 
No pagareu més impostos ni us retornaran menys diners
No pagaréis más impuestos ni os devolverán menos dinero
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Darrere de cada X de l’Església 
hi ha una història

E l Faustino, Tino, té 50 anys. Viu a El Bus- 
te, un poble de la Diòcesi de Tarazona 
de menys de 50 habitants i mostra el 

paper de l’Església al món rural, l’avui cone-
guda com a Espanya «buidada». El Tino dona 
les gràcies a l’Església perquè el seu rector el  
va rescatar de les drogues i li va permetre re- 
descobrir Déu, que és qui, segons el Tino, ha  
aconseguit el que semblava impossible.

La Rosa i la María són dues històries unides per  
la pandèmia i per un centre de gent gran de l’Es-
glésia de Segòvia. Estaven soles, se sentien  
buides, i en aquest centre de gent gran van re- 
cuperar les ganes de viure.

La Blanca, hondurenya de 37 anys, en fa sis que  
és a Espanya. Reconeix que el comença ment 
va ser dur, però que gràcies a la Diòce si de Ca- 
dis i Ceuta ha aconseguit tirar endavant i, fins  
i tot, reunir novament la seva família. Avui té  
la botigueta, com li agrada dir a ella, i és autò- 
noma.

El Guillermo té 26 anys i és un raper madrileny  
que respon al nom artístic de Grílex. Ell expli- 
ca obertament com va passar de «sentir-se mort  
per dins» a lliurar la seva música a Déu per con- 
tagiar llum i esperança a través de les seves  
cançons.

El pare Álvaro té 38 anys i és guatemalenc. 
Sacerdot i religiós mercedari, capellà de pre-
sons a Espanya. El pare Álvaro va ser pandi lle- 
ro abans que sacerdot i explica com la miseri-
còrdia de Déu ha marcat el seu caminar. Diu 
que si no és per l’Església ell probablement se- 
ria un d’aquells presos que avui ajuda com a  
capellà.

L’Erika, espanyola de 44 anys, casada i amb  
dos fills. Gràcies a Càritas, ha redescobert els  
seus talents i capacitats. Diu haver recupe- 
rat la confiança en si mateixa i aconseguir una  
feina.

Hi ha persones amb noms, cognoms i cares concretes que han trobat a l’Església catòlica una mà estesa quan 
les seves vides estaven trencades o a punt d’esclatar. Aquestes històries, aquest any, prenen cos amb el Tino, 
l’Erika, la Rosa, la María, l’Álvaro, la Blanca i el Guillermo. Són set històries reals. El seu agraïment els ha portat  
a mostrar públicament la història de les seves biografies. Són conscients de l’abast d’aquest gest, tan senzill 

però transcendental, com és marcar la casella de l’Església a la declaració de la renda.

Pots escoltarlos i conèixerlos 
amb aquest codi QR  

i al web www.portantos.esPare Álvaro Erika

Blanca Guillermo

Rosa i MaríaFaustino

https://youtu.be/-hiNCgt5Coc
http://www.portantos.es
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Por ellos, por tantos

Un año más, ha empezado la campaña de la declaración del 
IRPF. Una vez más, tenemos la oportunidad de marcar la ca-
silla a favor de la Iglesia católica en nuestra declaración de la  

renta. Con este gesto contribuiremos a la labor que la Iglesia rea-
liza en beneficio de acciones sociales y de ayuda a personas nece-
sitadas, como Tino, Erika, Rosa, María, Álvaro, Blanca o Guillermo, 
que han recibido la ayuda de la Iglesia, gracias a la que han podido 
salir de una situación difícil. Somos Iglesia y ésta es nuestra misión.

Hace ya casi dos años desde el inicio de la pandemia y la Iglesia 
sigue poniendo sus recursos al servicio de todos, incluyendo su re-
curso más importante: las personas que forman parte de ella, como  
tú, como nosotros, como miles de familias, jóvenes, ancianos, sacer-
dotes, religiosos y religiosas. 

Estamos viviendo unos tiempos difíciles con los efectos de la pan- 
demia de la Covid-19 y recientemente con el estallido de la guerra  
en Ucrania, y esto nos hace tomar conciencia, una vez más, de la ne- 
cesaria y valiosa misión de la Iglesia. Por ejemplo, vemos las constan- 
tes acciones de Cáritas para llegar a las personas más necesitadas.

Con este escrito nos dirigimos a todos los contribuyentes que es-
te año presentarán la declaración de la renta, especialmente aque-
llos que la haréis por primera vez, para pediros que no olvidéis esta  
misión de la Iglesia y que también participéis en ella, ¿cómo?: mar-
cando la X. Vuestra ayuda es esencial.

El sistema tributario vigente, que se ha adoptado en España des- 
de el año 2007, respeta la voluntad del contribuyente a la hora de 
marcar la X. Permite marcar la casilla de la Iglesia sin excluir que se  
pueda marcar también, a la vez, la casilla a favor de otros fines so-
ciales.

Millones de personas marcaron la X a favor de la Iglesia en el últi-
mo ejercicio y, con ello, han permitido que hayamos podido ayudar a  
más de 4 millones de personas que lo necesitaban. Para seguir ayu-
dando a los demás, por la dignidad de todos y todas: muchas gracias  
por tantos y por tanto.

Carles Segarra Torné, ecónomo del Arzobispado de Barcelona

Francesc Ortiz García, ecónomo del Obispado de Terrassa

Mn. Rafael Galofré Casas, DP, ecónomo del Obispado de Sant Feliu de Llobregat

4 claves
Con esta campaña queremos  

agradecer a tantos que han  
marcado la X en su declara-

ción de la renta y han colaborado  
con el resto de campañas realiza-
das a lo largo del año, ayudando a 
sostener la actividad de la Iglesia. 

En blanco sobre negro, 4 ideas cla- 
ve:

1.  Marcar la X de la Iglesia es una 
decisión libre que no perjudica 
a nadie y no tiene coste alguno,  
porque ni te cobran más ni te de-

vuelven menos. Es un ejercicio  
de democracia fiscal.

2.  Se pueden marcar simultánea-
mente las casillas de la Iglesia 
católica y de otros fines de inte-
rés social.

3.  Es de las pocas cosas que po-
demos decidir sobre nuestros  
impuestos. Es decir, si la deja-
mos en blanco, es el Estado el 
que decide por nosotros sobre 
esa pequeña cantidad. Por eso, 
invitamos a que no se dejen las 
casillas en blanco.

4.  Cada año se puede conocer, a 
través de la Memoria Anual de 
Actividades, en qué emplea la 
Iglesia sus recursos: para los no

católicos o no practicantes, marcar  
la casilla supone también reconocer  
el papel que la Iglesia tiene en la so- 
ciedad española.

http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/memoria.html
http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/memoria.html
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