
DIA DE L’ESGLÉSIA 
DIOCESANA
GERMANOR
Ens adonem que la nostra parrò-
quia pertany a una diòcesi, en co-
munió amb l’Església Universal.

www.donoamiiglesia.es
Amb el portal de donatius pots 
escollir a qui donar la teva apor-
tació: a la teva parròquia, a la 
teva diòcesi o a la Conferència 
Episcopal.

LES xIfRES DE 
L’ESGLÉSIA
Mostrem a la comunitat cristia-
na l’estat d’ingressos i despe-
ses de l’any 2016.

DIÒCESI DE tErraSSa NOVEMBrE 2017



LA NOSTRA ESGLÉSIA

Benvolguts/des: durant  aquest curs 2017-2018 que hem començat, la nos-
tra diòcesi s’ha plantejat diversos objectius d’acord amb el Pla Pastoral 
Diocesà vigent.

Entre ells n’hi ha varis que es refereixen a la importància de la formació 
com a cristians enmig d’un món que canvia tant. D’una banda s’ha creat un 
equip que organitzi i coordini la formació permanent a la diòcesi, un equip 
àgil, itinerant, efectiu, que pugui oferir cursos monogràfics sobre temes de 
màxima actualitat o bé cursets sobre temes de fons. Hi ha un altre objectiu 
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Carta a la diòcesi
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que es refereix a organitzar periòdicament un curs d’anunci de la fe en Jesu-
crist per a persones allunyades de la fe y per a les que no estan batejades. I 
un tercer és coordinar a nivell diocesà la pastoral prematrimonial i el treball 
dels acollidors de baptisme i elaborar els materials de suport per a aquesta 
aposta tan important per la pastoral familiar.

D’altra banda un altre objectiu molt important per al futur de les nostres co-
munitats és el de propiciar una coordinació eficaç entre la catequesi de co-
munió i els moviments infantils. La continuïtat després de la celebració dels 
sagraments de l’Eucaristia i la Confirmació i la seva articulació i coordinació 
amb els moviments infantils i juvenils podem dir que és una assignatura 
encara pendent a molts llocs. Al mateix temps és una qüestió de la màxi-
ma transcendència de cara al demà i ens hem d’aplicar a fons per a trobar 
camins de futur. En una línia similar, si bé del costat dels adults, tenim un 
altre objectiu: promoure i potenciar l’associacionisme laïcal, amb coordi-
nació amb els moviments que afavoreixen la dimensió evangelitzadora dels 
laics. El Papa Francesc en l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, afirma 
que els laics són la immensa majoria del Poble de Déu i que ha crescut la 
consciència de la seva identitat i de la missió del laic en l’Església (cf. n. 102).

Finalment, hi ha un objectiu que es refereix a l’acció caritativa i social, molt 
important i significatiu en el moment actual i seguint el desig i la sensibilitat 
de tantes persones que col·laboren en les nostres Càritas: Organitzar i ofe-
rir a tots els àmbits de la pastoral i especialment a les parròquies, mitjans 
humans i materials per a l’acollida dels pobres i dels qui passen necessitat, 
així com atenció espiritual i un tracte personalitzat que faci possible la seva 
integració a les comunitats cristianes. No es tracta simplement de distribuir 
de forma mecànica lots de menjar o de roba, etc.; est tracta d’acollir un 
germà, d’atendre un germà no sols en els aspectes materials, sinó d’una 
manera integral.

Aquests objectius són una mostra de la intensa activitat de la nostra diòcesi 
tan en el camp de les celebracions com en el formatiu i el del servei i atenció 
a les persones. Uns objectius que ens ajuden a treballar coordinadament i 
en una mateixa direcció. Uns objectius que necessiten el recolzament de tots 
els diocesans, tan a nivell material com espiritual. Tal com ens ho recorda 
el lema d’enguany, «Amb tu som una gran família». Gràcies, doncs, un any 
més per la teva col·laboració en el sosteniment i recolzament a la vida de 
l’Església, de la que tu també formes part com a batejat i membre actiu. Rep 
la meva benedicció.  
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Aportacions directes dels fidels

Ingressos de patrimoni i altres activitats

Asignació Tributària (per la X en la Declaració 
de Renda)

Aportacions directes dels fidels a través 
de les parròquies

Ingresos extraordinaris

INGrESSOS: 10.614.548,56 €

50,13%

20,78%

12,06%
6,68%

10,35%
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EStAt  d ’ I N G R E S S O S  I  d E S p E S E S  2 01 6

Accions pastorals i assistencials Conservació d’immobles i despeses de 
funcionament

Retribució del clergat i empleats Pagament de préstecs

Aportacions als centres de formació
(Seminari) Despeses extraordinàries

DESpESES:  10.514.072,89 €

37,88%

20,31%

2,42%

26,74%

2,85%

9,80%
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MEMÒRIA d’ACtIVItAtS 
dE L’ ESGLÉSIA EN tERRASSA

Preveres

Diaques permanents

Religiosos

Missioners

Parròquies

Monestirs

133

14

475

3

123

4

Acció evangelitzadora i missionera
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«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom 
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he 
manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món»
(Mateu 28, 19-20). 

Déu mateix ens acompanya en tots els moments i situacions de la nostra vida, des 
del baptisme, com a membres de la família dels fills de Déu, en la celebració de 
l’amor en el matrimoni, en els moments de debilitat, malaltia i dolor amb la unció 
dels malalts. Tot és presència i gràcia.

Baptismes 

Comunions 

Confirmacions 

Matrimonis 

Catequistes

Centres educatius catòlics (Infant. i Primar.)

Centres educatius catòlics (Ens. Secund.)

Centres socials i assistencials

Persones ateses
Persones grans, malalts crònics i 
persones amb alguna discapacitat

Voluntaris de Càritas

Persones en exclusió social

3.550

2.544

905

589

825

96

41

116

67.137

420

1.561

987

Acció celebrativa i educativa

Acció caritativa i pastoral
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EL COMpROMÍS dE L’ESGLÉSIA  
NO ÉS QuELCOM puNtuAL

LA tEVA COL·LAbORACIÓ ÉS IMpORtANt

Parlar de Déu als altres i mostrar-los l’amor que ens té és la raó de ser de l’Esglé-
sia. Aquesta és l’arrel i la motivació de tota la seva tasca.

Ajudar amb el teu donatiu és col·laborar i sostenir tota la tasca de l’Església.

Segons la Memòria d’Activitats de 2015 el 
36% del sosteniment de l’Església té com 
a font principal de finançament els dona-
tius dels creients i de les persones que va-
loren la tasca de l’Església.

Per això, si consideres que l’Església de-
senvolupa una tasca que contribueix a 

millorar la nostra societat, col·labora-hi. A 
més, un donatiu periòdic permet adminis-
trar millor el pressupost de la teva diòcesi 
i de la teva parròquia i ser així més efici-
ents i eficaços.

Si vols més informació sobre la tasca de 
l’Església entra a www.portantos.es



RÈGIM FISCAL pER A pERSONES 
FÍSIQuES I JuRÍdIQuES

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 Socie-
tats 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.

•	 Presentació de la declaració informativa de donatius, donacions i aporta-
cions rebudes (model 182) a l’Agència Tributària durant el mes de gener de 
l’any següent.

A la taula següent s’explica el nou règim fiscal per a persones físiques i jurídiques 
(empreses). 

*  Un donatiu és recurrent si en els tres anys anteriors i de manera consecutiva s’ha lliurat a la mateixa entitat 
una quantitat igual o superior a la de l’exercici anterior.

Desgravaciópersones físiques (IrpF)

•	 Fins 150 €
•	 A partir de 150 €
•	 Donatius recurrents*
•	 Límit deducció base liquidable

persones jurídiques (I.S.) 
(Empreses, associacions, etc.)

•	 Donatius en general 
•	 Donatius recurrents*
•	 Límit deducció base liquidable

75%
30%
35%
10%

35%
40%
10%

Desgravació

El compromís de l’Església no és quelcom puntual  08/ 09
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uNA hIStÒRIA pER dESCObRIR 
Pensem en la nostra parròquia, la que tinguem més a prop, potser la del nostre 
barri, o on anem habitualment a missa. Què hi veiem? Una construcció més o menys 
recent, o que pot tenir segles, i amb un determinat valor artístic. 

Però aquest lloc, aquest edifici, és la casa 
del Senyor i del seu Poble, que es con-
grega per a celebrar els misteris de la fe i 
experimentar la fraternitat cristiana. Les 
pedres de l’antiguitat o els maons d’a-
vui són exponents d’una gran quantitat 
d’històries personals i comunitàries. 

S’hi han celebrat i s’hi continuen rea-
litzant una multitud d’esdeveniments 
de fe, esperança i caritat que es viuen 
diàriament durant tot l’any. S’hi celebra 
el goig de les unions del sagrament del 
matrimoni, les reunions de les famílies 
cristianes quan algun dels seus mem-
bres rep un sagrament. També quan 
acomiaden amb esperança els éssers 
estimats. Així mateix, són espais euca-
rístics, de pregària i trobada per a tot-

hom. Igualment és referència per a tants 
joves i adults que busquen una resposta 
al sentit de les seves vides.

 Passem d’allò visible a allò invisible per-
què els edificis, les esglésies, ens des-
cobreixen el rostre dels que en formen 
part. Les nostres parròquies han de ser, 
per això, llocs d’acollida, de creativitat, 
sempre com una mare de braços oberts 
per a rebre tothom i no excloure ningú. 
L’Església no és una història passada, 
sinó un esdeveniment viu. 

Cuidem la nostra parròquia, essent el que 
som, «pedres vives del temple de Déu», 
units a la nostra diòcesi. Com diu el papa 
Francesc: una diòcesi és una família dins 
de la gran família que és l’Església.



DaDES BÀSIQUES DE La SUBSCrIpCIÓ pErIÒDICa a FaVOr DE L’ESGLÉSIa CatÒLICa
Ordre de domiciliació de càrrec SEPA

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el subscriptor autoritza l’Arquebisbat / Bisbat 
o parròquia a enviar al banc del subscriptor aquesta ordre perquè carreguin al compte la quantitat 
assenyalada. El subscriptor podrà sol·licitar la devolució. Aquesta haurà de sol·licitar-se dins de les vuit 
setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte del subscriptor.

Cognoms/Surname 

Nom/Name 

NIF / DNI

Domicili/Adress 

Núm. Esc. Pis/Number, stairs, floor

CP/Postal Code                                         Població/City

Província/Town

País/Country 

Telèfon/Phone

Banc o Caixa/Bank or savings bank

Domicili/Adress Núm./Number

CP/Postal Code Població/City

Província/Town

Número de compte IBAN
 Codi europeu Banc Sucursal Dígit Control Número de compte

E   S

Se subscriu amb la quantitat de ...................................... euros al

□ Mes     □ Trimestre     □ Semestre     □ Any
A favor del finançament de l’Església catòlica, desitjant col·laborar des d’avui
(Dia) ......................... (Mes) .......................... (Any)...........................

□ Arquebisbat/Bisbat de .........................................................................................

□ Parròquia de (nom) .............................................................................................

     Població de  ...........................................................................................................

(Marqui amb una X
l’opció escollida)

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF

□ Sí    □ No
Firma del subscriptor

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el subscriptor dóna 
el seu consentiment exprés per a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, de l’Arquebisbat / 
Bisbat o de la parròquia escollida. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a altres entitats, podent aquest 
exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al responsable del fitxer. Butlletí de 
subscripció adaptat a la normativa de càrrecs SEPA (zona única de pagaments).

Butlletí de subscripció  10 / 11
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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


