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Campanya de
 l’assignació tributària

Junts, x tots i x tants
Iniciada la campanya de la Declaració de la Renda corresponent a l’exer-
cici 2018, s’escau fer una reflexió sobre la importància de marcar la X 
per destinar el 0,7% dels nostres impostos a les activitats de l’Església 
catòlica i també a altres finalitats socials (no és excloent marcar les dues 
caselles en la nostra declaració; fins i tot, és recomanable fer-ho així, as-
segurant que hi hagi més béns destinats a favor de les persones més ne-
cessitades de la nostra societat). I marcant les dues caselles, ni es paga 
més ni ens retornen menys i doblem la nostra aportació al món social. 

Les xifres (per a tot l’Estat i per a l’exercici 2017) mostren un incre-
ment del 4,53% de la quantitat destinada a l’Església catòlica respecte 
l’exercici anterior. Això es tradueix en què més de 8,5 milions de contri-
buents marquen la X per destinar 267,83 milions d’euros, mitjançant la 
declaració, a les activitats de l’Església catòlica. A la Província Eclesiàs-
tica de Barcelona (Arquebisbat de Barcelona, Bisbat de Terrassa i Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat), prop del 25% de persones que cotitzen van 
marcar la casella corresponent a l’Església catòlica.

Sense aportacions econòmiques, cap institució o entitat, ni tampoc 
l’Església, no és viable. El sistema d’assignació tributària, respectant la 
llibertat de les persones a l’hora de marcar la casella de l’Església, la d’al-
tres finalitats d’interès social o les dues, ajuda les diòcesis a desenvolu-
par la seva tasca: fonamentalment, a fer créixer la fe cristiana, enfortir les 
comunitats, ser testimoni, evangelitzar, oferir els sagraments i practicar 
l’ajut i la solidaritat vers els més necessitats. Per això, cal conservar i 
mantenir el patrimoni cultural i religiós, els centres parroquials; destinar 
recursos a l’ajut als més vulnerables, sostenir i recolzar els mossens 
(que tenen un paper clau en el compliment d’aquesta tasca), fer mol-
tes més accions al servei de tots i fugint de qualsevol desigualtat, que 
es poden dur a terme, entre altres, per l’assignació tributària.

Tot i que alguns esdeveniments puguin haver posat de manifest que hi 
hagi persones que tinguin un sentiment de més desconfiança vers l’Esglé-
sia o que puguin pensar que no cal recolzar-la econòmicament, no hem d’o-
blidar el que l’Església ha fet al llarg de la història, el que fa i el que ha de 
continuar fent: fomentar l’ajut i el compromís social, pilar d’acció solidària 
que ha contribuït a millorar la vida de les persones; ser llar de refugi i d’aco-
llida dels més pobres, dèbils i necessitats (des de les diòcesis i parròquies 
i també des de Càritas i altres entitats), ser escola per a molts, hospital 
per a d’altres; vehicle difusor de la cultura i la llengua; lloc de naixement de 
moviments (també polítics i sindicals), i tants d’altres.

Junts, per tots i per tants, val la pena marcar la X a la casella corres-
ponent a l’Església catòlica (acompanyada de marcar també la X a d’altres 
finalitats socials): això voldrà dir també que volem una Església compro-
mesa, solidària, que fomenti els valors, la bondat, al costat dels pobres 
i els necessitats i que compleixi amb el missatge evangelitzador.

Sr. Gaspar Coderch Boatella, ecònom de l’Arquebisbat de Barcelona
Sr. Francesc Ortiz García, ecònom del Bisbat de Terrassa

Mn. Rafael Galofré Casas, DP, ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
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Campaña de la
asignación tributaria
Juntos, x todos y x tantos

Iniciada la campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejer-
cicio 2018, es necesario hacer una reflexión sobre la importancia de mar-
car la X para destinar el 0,7% de nuestros impuestos a las actividades de 
la Iglesia católica y también a otras finalidades sociales (no es excluyen-
te marcar las dos casillas en nuestra declaración; incluso es recomenda-
ble hacerlo así, asegurando que haya más bienes destinados a favor de 
las personas más necesitadas de nuestra sociedad). Y marcando las dos 
casillas ni se paga más ni nos devuelven menos, y así doblamos nuestra 
aportación al mundo social. 

Las cifras (para todo el Estado y para el ejercicio 2017) muestran un 
incremento del 4,53% de la cantidad destinada a la Iglesia católica con 
respecto al ejercicio anterior. Esto se traduce en que más de 8,5 millones 
de contribuyentes marcan la X para destinar 267,83 millones de euros, 
mediante la declaración, a las actividades de la Iglesia católica. En la Pro-
vincia Eclesiástica de Barcelona (Arzobispado de Barcelona, Obispado de 
Terrassa y Obispado de Sant Feliu de Llobregat), cerca del 25% de perso-
nas que cotizan marcaron la casilla correspondiente a la Iglesia católica.

Sin aportaciones económicas ninguna institución o entidad, ni tampo-
co la Iglesia, es viable. El sistema de asignación tributaria, respetando la 
libertad de las personas en el momento de marcar la casilla de la Iglesia 
o la de otras finalidades de interés social, o las dos, ayuda a las diócesis a 
desarrollar su labor: fundamentalmente a hacer crecer la fe cristiana, forta-
lecer las comunidades, ser testimonio, evangelizar, ofrecer los sacramen-
tos y practicar la ayuda y la solidaridad hacia los más necesitados. Por esto, 
es necesario conservar y mantener el patrimonio cultural y religioso, los 
centros parroquiales, destinar recursos a la ayuda a los más vulnerables, 
sostener y apoyar a los sacerdotes (que tienen un papel clave en el cum-
plimiento de esta tarea), realizar muchas más acciones al servicio de to-
dos, huyendo de cualquier desigualdad, acciones que se pueden realizar, 
entre otras, mediante la asignación tributaria.

Aunque algunos acontecimientos puedan haber puesto de manifiesto que 
haya personas que tengan un sentimiento de más desconfianza hacia la Igle-
sia, o puedan pensar que no es necesario darle un apoyo económico, no de-
bemos olvidar lo que la Iglesia ha hecho a lo largo de la historia, lo que hace, 
y lo que ha de continuar haciendo: fomentar la ayuda y el compromiso so-
cial, ser el pilar de una acción solidaria que ha contribuido a mejorar la vi-
da de las personas; ser hogar de refugio y de acogida de los más pobres, 
débiles y necesitados (desde las diócesis y parroquias y también desde 
Cáritas y otras entidades), ser escuela para muchos, hospital para otros; ve-
hículo difusor de la cultura y la lengua; lugar de nacimiento de movimientos 
(también políticos y sindicales), y tantos otros.

Juntos, por todos y por tantos, vale la pena marcar la X en la casilla co-
rrespondiente a la Iglesia católica (acompañada también de marcar la X en 
«otras finalidades sociales»). Esto manifestará que queremos una Iglesia 
comprometida, solidaria, que fomente los valores, la bondad, al servicio de 
los pobres y necesitados y que cumpla con el mensaje evangelizador. 

Sr. Gaspar Coderch Boatella, ecónomo del Arzobispado de Barcelona
Sr. Francesc Ortiz García, ecónomo del Obispado de Terrassa

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



4 Portal web

www.donoamiiglesia.es

Campanya de l’assignació tributària

Quatre maneres d’ajudar-nosL’Església no té cap assignació en els Pressupostos generals de l’Estat i, per 
això, només rep per al seu sosteniment el que els contribuents decideixen, en 
concret el 0,7% dels impostos d’aquells que marquen lliurement la casella de 
l’Església.

•  El sistema d’Assignació Tributària, que compleix 11 anys, és un sistema tre -
mendament respectuós amb la llibertat de les persones perquè tenim possi-
bilitat de marcar la casella de l’Església, la d’altres fins d’interès social, les 
dues al mateix temps o cap de elles, i destinar així, lliurement, un percentat-
ge dels nostres impostos a un fi concret.

• L’Assignació Tributària:
— ajuda a les diòcesis a desenvolupar la seva tasca centrada en una visió 

integral de la persona, la seva dignitat i les seves necessitats espirituals 
i materials.

— és una aposta lliure de catòlics i no catòlics en la tasca de la seva Església 
i un reconeixement del seu paper vertebrador de la societat.

On van exactament els diners que l’Església 
rep a través de la Declaració de la Renda?
En el cas de la nostra Diòcesi de Terrassa els diners de l’Assignació Tributària 
suposen un 21,13% dels seus recursos econòmics, segons les dades econò-
mi ques consolidades de l’exercici 2017.
  La destinació d’aquests recursos es publica cada any en la Memòria d’Ac-
ti vitats de l’Església catòlica i és accessible a la web: www.portantos.es/
memoria-de-actividades o bé a través del portal de transparència de la Diòcesi:
www.bisbatdeterrassa.org
  A la nostra Diòcesi l’àmplia tasca eclesial es concreta en els camps religio-
sos, culturals, socials, educatius, caritatius i assistencials.

Activitat evangelitzadora, missionera i cultural

L’Església anuncia l’Evangeli i està present en els moments més importants de 
la vida de les persones. «La vida de Crist es comunica als creients, els quals es-
tan units a Crist pacient i gloriós pels sagraments (…). Pel baptisme, en efecte, 
ens configurem a Crist. (…) Participant realment del Cos del Senyor en la frac -
ció del pa eucarístic, som elevats a una comunió amb Ell i entre nosaltres. “El 
pa és un de sol, i per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, 
ja que tots participem d’aquest únic pa”» (Lumen gentium, n. 7).

132 preveres / 14 diaques permanents / 467 religiosos i religioses / 
22 missioners / 121 parròquies / 3 monestirs.

Activitat celebrativa i educativa

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 celebra-
ció de l’amor en el matrimoni, en els moments de debilitat, malaltia i dolor amb 
la unció dels malalts. Tot és presència i gràcia.
  La contribució de l’Església al desenvolupament de la societat es fa patent 
en la difusió de la cultura i del coneixement.

3.237 baptismes / 2.364 comunions / 897 confirmacions / 658 matrimo-
 nis / 703 catequistes / 96 centres educatius catòlics (Infantil i Primària) / 
41 centres educatius catòlics (Ens. Secundari).

Activitat caritativa i assistencial

Per a l’Església el centre és la persona i la seva dignitat.
  Amb multitud d’iniciatives de caritat, l’Església fa visible l’amor de Déu amb 
especial atenció a les persones en situació de dificultat, atur o exclusió. Perquè 
l’Església és l’Església de tots i servidora dels més febles.

123 centres socials i assistencials / 36.466 persones ateses (517 per-
sones grans, malalts crònics i persones amb alguna discapacitat) / 1.608 
voluntaris de Càritas / 866 persones en exclusió social / 89 voluntaris de 
Mans Unides / 1.281.427 població total.

GRÀCIES al teu compromís i il·lusió, a la col·laboració dels catòlics i dels que va-
loren la tasca de l’Església, es pot seguir fent una societat millor.

Sr. Francesc Ortiz García
Ecònom del Bisbat de Terrassa

3 Fer transferència bancària a:

BISBAT DE TERRASSA
c/ Vinyals, 47-49. 08221 Terrassa - Tel. 937 337 120

c/c: ES52-2100-3385-3922-0008-4815
Web: www.bisbatdeterrassa.org
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 �

Inclourem les vostres dades a la Base de Dades General d’Administració de la Delegació d’Economia del Bisbat de Terrassa 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 Terrassa, posant com a referència «exercici drets», 
c/ Vinyals 47-49, 08221 Terrassa. / Incluiremos sus datos en la Base de datos General de Administración de la Delegación de 
Economía del Obispado de Terrassa 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 Terrassa, poniendo como referencia «ejercicio derechos», c/ Vinyals 47-49, 08221 Terrassa. 

Vull col·laborar amb... / Quiero colaborar con...
� Bisbat de Terrassa / Obispado de Terrassa
� 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)

� 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: ——-------------—

1 Marcar a la Renda les caselles 105 i 106:
� Església catòlica  � Activitats d’interès social

No pagaràs més impostos ni et retornaran menys diners

X X

2  Envieu aquesta butlleta de suscripció a:  
Enviad este formulario de suscripción a: 
Bisbat de Terrassa - Delegació Diocesana d’Economia 
(c/ Vinyals, 47-49 - 08221 Terrassa)
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Campaña de la asignación tributaria
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La Iglesia no tiene ninguna asignación en los Presupuestos Generales del Es-
tado y, por ello, sólo recibe para su sostenimiento lo que los contribuyentes 
deciden, en concreto el 0,7% de los impuestos de aquellos que marcan libre-
mente la casilla de la Iglesia.

•  El sistema de Asignación Tributaria, que cumple 11 años, es un sistema tremen-
 damente respetuoso con la libertad de las personas porque tenemos posibili-
dad de marcar la casilla de la Iglesia, la de otros fines de interés social, las dos 
al mismo tiempo o ninguna de ellas, y destinar así, libremente, un porcentaje 
de nuestros impuestos a un fin concreto.

•  La Asignación Tributaria:
— ayuda a las diócesis a desarrollar su labor centrada en una visión integral de 

la persona, su dignidad y sus necesidades espirituales y materiales.
— es una apuesta libre de católicos y no católicos en la tarea de su Iglesia y un 

reconocimiento de su papel vertebrador de la sociedad.

¿Dónde va exactamente el dinero que la Iglesia 
recibe a través de la Declaración de la Renta? 
En el caso de nuestra Diócesis de Terrassa el dinero de la Asignación Tributaria 
supone un 21,13% de sus recursos económicos, según los datos económicos 
consolidados del ejercicio 2017.
  El destino de estos recursos se publica cada año en la Memoria de Activi-
dades de la Iglesia católica y es accesible en la web: www.portantos.es/
memoria-de-actividades o bien a través del portal de transparencia de la Dióce-
sis: www.bisbatdeterrassa.org
  En nuestra Diócesis la amplia labor eclesial se concreta en los campos reli-
giosos, culturales, sociales, educativos, caritativos y asistenciales.

Actividad evangelizadora, misionera y cultural

La Iglesia anuncia el Evangelio y está presente en los momentos más importan-
tes de la vida de las personas. «La vida de Cristo se comunica a los creyentes, 
los cuales están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos (...). 
Por el bautismo, en efecto, nos configuramos a Cristo. (...) Participando real-
mente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados 
a una comunión con Él y entre nosotros. “El pan es uno solo, y por eso noso tros, 
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del 
mismo pan”» (Lumen gentium, n. 7).

132 sacerdotes / 14 diáconos permanentes / 467 religiosos y religio-
sas / 22 misioneros / 121 parroquias / 3 monasterios.

Actividad celebrativa y educativa 

Dios mismo nos acompaña en todos los momentos y situaciones de nuestra vi-
da, desde el bautismo, como miembros de la familia de los hijos de Dios, en la 
celebración del amor en el matrimonio, en los momentos de debilidad, enfer me -
dad y dolor con la unción de los enfermos. Todo es presencia y gracia.
  La contribución de la Iglesia al desarrollo de la sociedad se hace patente en 
la difusión de la cultura y del conocimiento.

3.237 bautizos / 2.364 comuniones / 897 confirmaciones / 658 matri mo -
nios / 703 catequistas / 96 centros educativos católicos (Infantil y Pri-
maria) / 41 centros educativos católicos (Ens. Secundaria).

Actividad caritativa y asistencial 

Para la Iglesia el centro es la persona y su dignidad.
  Con multitud de iniciativas de caridad, la Iglesia hace visible el amor de Dios 
con especial atención a las personas en situación de dificultad, desempleo o ex-
clusión. Porque la Iglesia es la Iglesia de todos y servidora de los más débiles.

123 centros sociales y asistenciales / 36.466 personas atendidas (517 
personas mayores, enfermos crónicos y personas con alguna discapa-
cidad) / 1.608 voluntarios de Cáritas / 866 personas en exclusión so-
cial / 89 voluntarios de Manos Unidas / 1.281.427 población total.

GRACIAS a tu compromiso e ilusión, a la colaboración de los católicos y de los 
que valoran la labor de la Iglesia, se puede seguir haciendo una sociedad mejor.

Sr. Francisco Ortiz García
Ecónomo del Obispado de Terrassa

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

Fuentes de financiamiento de la 
Provincia Eclesiástica de Barcelona
(Arzobispado de Barcelona y Obispados de Terrassa 
y Sant Feliu de Llobregat)

1. Aportaciones de los fieles (donativos, suscripciones, 
 legados, Germanor)  53%
  Aportacions dels fidels (donatius, subscripcions, 

llegats, Germanor) 

2. Asignación Tributaria: casilla de la Declaración de la Renta 19%
 Assignació Tributària: casella de la Declaració de la Renda 

3.  Ingresos por actividades económicas, subvenciones, 
ingresos financieros y otros 15%

  Ingressos per activitats econòmiques, subvencions, 
ingressos financers i altres  

4. Arrendamientos y otros 13%
 Arrendaments i altres

Deducciones aplicables en 2019
Personas físicas (IRPF 2019)

Primeros 150 E 75%

Resto (a partir de los primeros 150 E) 30%

Donaciones plurianuales (un mínimo de 3 años 35%
a la misma entidad, aportaciones iguales o crecientes) 

Límite deducción base liquidable 10%

Personas jurídicas (I. S. 2019) (empresas, asociaciones, etc.)

Donaciones en general 35%

Donaciones plurianuales (un mínimo de 3 años  40%
a la misma entidad, aportaciones iguales o crecientes) 

Límite deducción base liquidable 10%

Deduccions aplicables el 2019
Persones físiques (IRPF 2019)

Primers 150 E 75%

Resta (a partir dels primers 150 E) 30%

Donacions plurianuals (un mínim de 3 anys 35%
a la mateixa entitat, aportacions iguals o creixents) 

Límit deducció base liquidable 10%

Persones jurídiques (I. S. 2019) (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%


