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Campanya de 
 l’assignació tributària
Xtants: allò que fem,  
allò que som
Ja s’ha iniciat la campanya de la declaració de l’IRPF. 
Com a contribuents, un any més tenim l’opció de mar-
car-hi la casella a favor de la tasca de l’Església catòli-
ca. Tenim una nova oportunitat d’ajudar al sosteniment  
d’aquesta institució i a fer possible l’acció social que 
realitza. 

Aquesta campanya de la renda ha començat just un 
any després de l’inici de la pandèmia de la Covid-19. A fi- 
nals de març de 2020, en poc més de dues setmanes, les 
parròquies, el Seminari, les entitats socials, tota l’Esglé-
sia diocesana van posar-ho tot a disposició d’una so-
cietat necessitada. Una Església que és molt més d’allò 
que es veu. De manera discreta, sovint en silenci, posa  
a disposició de tothom no només els seus recursos, sinó 
també el més valuós que pot lliurar: les persones que 
en formen part. Sacerdots, religiosos i religioses, volun-
taris, tots al servei de tots. Però també edificis, recur-
sos, iniciatives, creativitat davant una situació que ha 
mostrat les nostres debilitats.

Tenint en compte la intensitat d’aquesta crisi econò-
mica i social que ha provocat aquesta pandèmia, ara 
és més important que mai marcar la X en la declaració  
de l’IRPF, per destinar el 0,7% dels nostres impostos a les 
activitats de l’Església catòlica i també a altres finali-
tats socials. Cal recordar que no és excloent marcar les  
dues caselles en la nostra declaració. 

El sistema vigent, que s’ha adaptat a Espanya des de 
l’any 2007, no té cap assignació als Pressupostos Gene-
rals de l’Estat; és respectuós, per tant, amb la voluntat 
del contribuent, i lliure, a més d’adequar-se a la situació  
econòmica que travessa el país en cada moment. Si hi  
ha més ingressos, el 0,7% corresponent de la casella re-
presenta un import més gran. Si l’economia està més 
debilitada, allò que es destini a l’Església serà menor. 

Milions de persones van marcar la X en el darrer exer-
cici i, amb això, van posar al descobert la bellesa de la 
tasca de l’Església que, moltes vegades, sent ignorada  
i ocultada, continua desenvolupant la seva tasca pel  
bé de tots. Com a les persones que estimem, enyora-
ríem l’Església si no hi fos, si ens manqués la seva mà  
estesa de manera desinteressada en tot allò que és  
material i en tot allò que és espiritual. Quan seguim de-
manant que es marqui la X és per un món millor, per mi- 
rar a la persona, a l’home i a la dona, cara a cara, en tot  
allò que són, en la plenitud de la seva dignitat. A tots i 
per a tots: gràcies.

Gaspar Coderch Boatella, 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
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Campaña de 
 la asignación tributaria
Xtantos: lo que hacemos,  
lo que somos
Ya se ha iniciado la campaña de la declaración del IRPF. 
Como contribuyentes, un año más tenemos la opción 
de marcar en ella la casilla a favor de la tarea de la Igle-
sia católica. Tenemos una nueva oportunidad de ayu-
dar al sostenimiento de esta institución y a hacer posible  
la acción social que realiza.

Esta campaña de la renta ha comenzado justo un año 
después del inicio de la pandemia de la Covid-19. A finales  
de marzo de 2020, en poco más de dos semanas, las pa-
rroquias, el Seminario, las entidades sociales, toda la Igle-
sia diocesana lo puso todo a disposición de una sociedad 
necesitada. Una Iglesia que es mucho más de lo que se 
ve. De manera discreta, a menudo en silencio, pone a dis- 
posición de todo el mundo no solo sus recursos, sino tam-
bién lo más valioso que puede entregar: las personas que  
la integran. Sacerdotes, religiosos y religiosas, volunta-
rios, todos al servicio de todos. Pero también edificios, re-
cursos, iniciativas, creatividad ante una situación que ha 
mostrado nuestras debilidades.

Teniendo en cuenta la intensidad de esta crisis econó-
mica y social que ha provocado esta pandemia, ahora 
es más importante que nunca marcar la X en la declara-
ción del IRPF, para destinar el 0,7% de nuestros impuestos  
a las actividades de la Iglesia católica y también a otros 
fines sociales. Hay que recordar que no es excluyente 
marcar las dos casillas en nuestra declaración. 

El sistema vigente, que se ha adaptado en España des-
de el año 2007, no tiene ninguna asignación a los Presu-
puestos Generales del Estado; es respetuoso, por tanto,  
con la voluntad del contribuyente, y libre, además de 
adecuarse a la situación económica que atraviesa el 
país en cada momento. Si hay más ingresos, el 0,7% co-
rrespondiente de la casilla representa un importe mayor.  
Si la economía está más debilitada, lo que se destine a 
la Iglesia será menor.

Millones de personas marcaron la X en el último ejercicio 
y, con ello, pusieron al descubierto la belleza de la tarea de 
la Iglesia que, muchas veces siendo ignorada y ocultada,  
continúa desarrollando su labor por el bien de todos. Co- 
mo a las personas que queremos, echaríamos de menos  
a la Iglesia si no estuviera, si nos faltara su mano exten-
dida de manera desinteresada en todo lo que es mate-
rial y en lo espiritual. Cuando seguimos pidiendo que se 
marque la X es por un mundo mejor, para mirar a la per- 
sona, al hombre y a la mujer, cara a cara, en todo lo que 
son, en la plenitud de su dignidad. A todos y para todos:  
gracias.

Gaspar Coderch Boatella, 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
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Portal web
www.donoamiiglesia.es

Com a novetat podem informar dels codis BIZUM
38189 i 00023

Cinc maneres d’ajudar-nos

 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

:

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. 

 1 Marcar a la Renda les caselles 105 i 106:
l Església catòlica   l 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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Vull col·laborar amb...  /  Quiero colaborar con...
l Bisbat de Terrassa  /  Obispado de Terrassa
l 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)

l Amb aportacions periòdiques /  l Amb aportació única / 
   Con aportaciones periódicas    Con aportación única

l   15 e l  Mensual l  60 e
l   25 e l  Trimestral l  150 e
l   75 e l  Semestral  l 300 e 
l 150 e l  Anual l 500 e
l ————  l ——————————— l ————————————

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: ——-------------—

L’acció social  
de l’Església, més 
necessària que mai

Fa poc més d’un any, el 13 de març de 2020, es decretava un confinament 
domiciliari que canviaria la forma com enteníem el món fins aleshores. La 
pandèmia de la Covid-19 ens ha fet adonar que tenim moltes fortaleses com 
a societat. Les grans dificultats sanitàries han fet ressorgir valors com la so-
lidaritat, el compromís o l’amor al proïsme, entre d’altres.

Però el que també ha evidenciat són els problemes estructurals que ar-
rosseguem de fa anys, i que provoquen la cronificació de la pobresa cada 
cop en més famílies de la nostra diòcesi. Les seqüeles d’aquesta crisi s’es-
tan enquistant. Augmenta la fragilitat i la desprotecció dins un context de 
fatiga pandèmica.

L’Església de Terrassa, al llarg d’aquest període de temps, ha fet un gran 
esforç per donar resposta a l’emergència social, sanitària i econòmica que 
ha provocat la pandèmia. La nostra labor és la d’il·luminar i acompanyar 
els més dèbils, fent-los sentir que no estan sols en el camí, perquè són ells 
la nostra raó de ser.

L’acció social més a prop que mai
Càritas Diocesana de Terrassa, juntament amb moltes altres entitats d’àni-
ma social de l’Església, s’ha convertit en aquest far de llum per a moltes famí- 
lies i persones que necessiten una mà que les ajudi a sortir d’aquesta greu 
situació econòmica i social que viuen. Un dels efectes més visibles de la 
pandèmia és que cada vegada hi ha més persones que passen serioses  
dificultats per viure dignament. En aquest sentit, Càritas ha augmentat més  
d’un 60% les ajudes directes a les famílies respecte el pressupost previst 
per a tot l’any.

Per altra banda, també cal destacar l’aposta perquè totes les persones 
tinguin, com a mínim, un plat calent a taula cada dia. Per ells, des de Càritas  
Diocesana s’ha donat especial rellevància a l’atenció de les persones en si-
tuació de sense llar, i s’ha promogut l’activació de targetes moneder.

L’Església de Terrassa seguirà al servei dels més febles i vulnerables per 
garantir que les seves necessitats restin cobertes i mínimament satisfetes.  
Perquè això és el que ens va ensenyar Jesús: «Estima els altres com a tu ma-
teix» (Mt 22,39).
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Fonts de finançament de la  
Província Eclesiàstica de Barcelona (any 2019)
(Arquebisbat de Barcelona i Bisbats de Terrassa  
i Sant Feliu de Llobregat)

Fuentes de financiamiento de la  
Provincia Eclesiástica de Barcelona (año 2019)
(Arzobispado de Barcelona y Obispados de Terrassa  
y Sant Feliu de Llobregat)

1.  Aportaciones voluntarias de los fieles 
(donativos, suscripciones, legados, Germanor)  49,22%

  Aportacions voluntàries dels fidels  
(donatius, subscripcions, llegats, Germanor) 

2. Ingresos de patrimonio y otras actividades 18,62%
 Ingressos de patrimoni i altres activitats

3. Asignación Tributaria: casilla Declaración de la Renta 18,23%
 Assignació Tributària: casella Declaració de la Renda 

4. Otros ingresos corrientes 13,93%
  Altres ingressos corrents

Deduccions aplicables
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  (empreses, associacions, etc.) (I. S.)

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%

Deducciones aplicables
Personas físicas (IRPF)  2021

Primeros 150 E   80%

Resto (a partir de los primeros 150 E)  35%

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

Límite deducción base liquidable  10%

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

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%

La acción social  
de la Iglesia, más 
necesaria que nunca

Hace poco más de un año, el 13 de marzo de 2020, se decretaba un confina-
miento domiciliario que cambiaría la forma como entendíamos el mundo  
hasta entonces. La pandemia de la Covid-19 nos ha hecho dar cuenta que 
tenemos muchas fortalezas como sociedad. Las grandes dificultades sa-
nitarias han hecho resurgir valores como la solidaridad, el compromiso o el 
amor al prójimo, entre otros.

Pero el que también ha evidenciado son los problemas estructurales que 
arrastramos de hace años, y que provocan la cronificación de la pobreza 
cada vez en más familias de nuestra diócesis. Las secuelas de esta crisis se 
están enquistando. Aumenta la fragilidad y la desprotección dentro de un 
contexto de fatiga pandémica.

La Iglesia de Terrassa, a lo largo de este periodo de tiempo, ha hecho un 
gran esfuerzo para dar respuesta a la emergencia social, sanitaria y econó-
mica que ha provocado la pandemia. Nuestra labor es la de iluminar y acom-
pañar a los más débiles, haciéndoles sentir que no están solos en el camino,  
porque son ellos nuestra razón de ser.

La acción social más cerca que nunca
Cáritas Diocesana de Terrassa, junto con otras muchas entidades de alma 
social de la Iglesia, se ha convertido en este faro de luz para muchas familias  
y personas que necesitan una mano que les ayude a salir de esta grave si-
tuación económica y social que viven. Uno de los efectos más visibles de la 
pandemia es que cada vez hay más personas que pasan serias dificulta-
des para vivir dignamente. En este sentido, Cáritas ha aumentado más de 
un 60% las ayudas directas a las familias respeto el presupuesto previsto pa- 
ra todo el año.

Por otro lado, también hay que destacar la apuesta para que todas las 
perso nas tengan, al menos, un plato caliente en la mesa cada día. Por ello,  
desde Cáritas Diocesana se ha dado especial relevancia a la atención de las  
personas en situación de sin hogar, y se ha promovido la activación de tarje - 
tas monedero.

La Iglesia de Terrassa seguirá al servicio de los más débiles y vulnerables  
para garantizar que sus necesidades estén cubiertas y mínimamente satis-
fechas. Porque esto es el que nos enseñó Jesús: «Amarás al prójimo como a  
ti mismo» (Mt 22,39).


