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L’Església és més del que es veu

Xtants: allò que fem, allò que som

Ahores d’ara, encara en pandèmia, amb les  
consecutives onades i normatives que estan  
afectant el desenvolupament normal de la  

vida social en tots els àmbits, volem llançar un mis- 
satge d’esperança, d’unitat, de col·labora ció comú.

L’Església és més del que es veu a primera vis- 
ta. La seva presència és un gran bé per a tota la so- 
cietat, especialment, per als més oblidats. També  

Ja s’ha iniciat la campanya de la declaració de l’IRPF. Com a contri-
buents, un any més tenim l’opció de marcar-hi la casella a favor  
de la tasca de l’Església catòlica. Tenim una nova oportunitat 

d’ajudar al sosteniment d’aquesta institució i a fer possible l’acció so- 
cial que realitza. 

Aquesta campanya de la renda ha començat just un any després de 
l’inici de la pandèmia de la Covid-19. A finals de març de 2020, en poc 
més de dues setmanes, les parròquies, el Seminari, les entitats socials,  
tota l’Església diocesana van posar-ho tot a disposició d’una societat 
necessitada. Una Església que és molt més d’allò que es veu. De ma-
nera discreta, sovint en silenci, posa a disposició de tothom no només 
els seus recursos, sinó també el més valuós que pot lliurar: les perso-
nes que en formen part. Sacerdots, religiosos i religioses, volunta ris, 
tots al servei de tots. Però també edificis, recursos, iniciatives, creativi-
tat davant una situació que ha mostrat les nostres debilitats.

Tenint en compte la intensitat d’aquesta crisi econòmica 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 im-
postos a les activitats de l’Església catòlica i també a altres finalitats 
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 Generals 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 representa un im-
port 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 exercici 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 tas- 
ca pel bé de tots. Com a les persones que estimem, enyoraríem l’Es-
glésia si no hi fos, si ens manqués la seva mà estesa de manera desin- 
teressada en tot allò que és material i en tot allò que és espiritual. 
Quan seguim demanant que es marqui la X és per un món millor, per 
mirar 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.

és una crida a l’esperança, la fraternitat, la genero- 
sitat i la concòrdia, en un clima en què la urgència de  
cobrir les necessitats més bàsiques de tantíssi-
mes persones, un petit gest caritatiu de compas- 
sió, ajuda o suport a l’altre pot suposar una gran 
diferència.

Molt especialment durant aquests durs mesos 
de pandèmia, l’Església i totes les persones que 

la conformen s’han bolcat amb tot el que té i amb 
tot el que és, posant tots els seus recursos al ser-
vei de la societat, del bé comú. En allò material,  
en allò espiritual i en allò humà. Perquè l’Església  
és refugi per a qui no té casa, aliment per a qui pas- 
sa gana, i esperança per a qui se sent sol. És la 
llum que il·lumina tota persona. Perquè l’Església  
som tu, jo i tots. Ara i sempre.

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



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
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Sumant X  
aconseguim  

un món millor

•  El sistema d’assignació tributària, la X que podem marcar en la de-
claració de la Renda des del 2007, és un sistema respectuós amb  
la llibertat de les persones.

•  Tenim la possibilitat de marcar la casella de l’Església, la de Altres  
fins d’interès social, les dues al mateix temps o cap d’elles, i des- 
tinar així, lliurement, un percentatge dels nostres impostos a un fi  
concret. 

•  Un altre aspecte: Ni es paga més, ni es retorna menys. És un pur  
exercici de llibertat i de solidaritat.

•  L’assignació tributària és una decisió lliure des de la qual els ciuta- 
dans aposten per la persona i la seva dignitat. A més, és un signe  
de que tota la societat camina unida en el bé comú.

•  A la declaració de la renda de l’any passat, a tot l’Estat, més de 
set milions dos-centes mil persones ha elegit lliurement recolzar 
l’Església catòlica. 

•  Si hi ha més ingressos, el 0,7% corresponent a la casella, és ma-
jor. Si l’economia està més afeblida, el resultant serà menor. Si 
prenem la quantitat de manera individual i personal, cada persona  
que marca la casella anualment a l’Església destina una mica 
més de 35 € de mitjana a la tasca de l’Església. 

Deduccions aplicables l’any 2021

Persones físiques (IRPF 2020)

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 2020) (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
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La Iglesia es más de lo que se ve

Xtantos: lo que hacemos,  
lo que somos

En estos momentos, aún de pandemia, con 
las consecutivas oleadas y normativas que 
están afectando el desenvolvimiento nor-

mal de la vida social en todos los ámbitos, quere- 
mos lanzar un mensaje de esperanza, de unidad,  
de colaboración común. 

La Iglesia es más de lo que se ve a primera 
vista. Su presencia es un gran bien para toda la  
sociedad, especialmente, para los más olvida-

Ya se ha iniciado la campaña de la declaración del IRPF. Co-
mo contribuyentes, un año más tenemos la opción de mar- 
car en ella la casilla a favor de la tarea de la Iglesia católi-

ca. Tenemos una nueva oportunidad de ayudar 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 parroquias, el Semina-
rio, las entidades sociales, toda la Iglesia diocesana lo puso to-
do 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 disposición de todo el mundo no solo sus recur-
sos, sino también lo más valioso que puede entregar: las perso-
nas que la integran. Sacerdotes, religiosos y religiosas, volunta-
rios, todos al servicio de todos. Pero también edificios, recursos,  
iniciativas, creatividad ante una situación que ha mostrado nues- 
tras debilidades.

Teniendo en cuenta la intensidad de esta crisis económica y 
social que ha provocado esta pandemia, ahora es más impor-
tante que nunca marcar la X en la declaración 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 recor-
dar que no es excluyente marcar las dos casillas en nuestra de- 
claración. 

El sistema vigente, que se ha adaptado en España desde el 
año 2007, no tiene ninguna asignación a los Presupuestos Ge-
nerales 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% correspondiente 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 Igle- 
sia que, muchas veces siendo ignorada y ocultada, continúa de- 
sarrollando su labor por el bien de todos. Como a las personas  
que queremos, echaríamos de menos a la Iglesia si no estuvie-
ra, si nos faltara su mano extendida de manera desinteresada  
en todo lo que es material y en lo espiritual. Cuando seguimos pi-
diendo que se marque la X es por un mundo mejor, para mirar a  
la persona, 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.

dos. También es una llamada a la esperanza,  
la fraternidad, la generosidad y la concordia, en 
un clima en el que la urgencia de cubrir las nece- 
sidades más básicas de tantísimas personas, 
un pequeño gesto caritativo de compasión, ayu-
da o apoyo al otro puede suponer una gran dife-
rencia.

Muy especialmente durante estos duros me-
ses de pandemia, la Iglesia y todas las personas  

que la conforman se han volcado con todo lo que 
tiene y con todo lo que es, poniendo todos sus 
recursos al servicio de la sociedad, del bien co-
mún. En lo material, en lo espiritual y en lo huma- 
no. Porque la Iglesia es refugio para quien no  
tiene casa, alimento para quien pasa hambre, 
y esperanza para quien se siente solo. Es la luz 
que alumbra a toda persona. Porque la Iglesia so- 
mos tú, yo y todos. Ahora y siempre.

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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Tinc dubtes…

Tengo dudas…

Quin és el destí de la X a l’Església en la declara
ció de la renda?

La X de l’Església en la declaració de la renda 
serveix per realitzar la immensa tasca cele-
brativa, pastoral, evangelitzadora, educativa, 

assistencial i cultural de l’Església a les 70 diòce-
sis espanyoles. Els diners els rep la Conferència 

¿Cuál es el destino de la X a la Iglesia  
en la declaración de la renta?

La X de la Iglesia en la declaración  
de la renta sirve para realizar 
la inmensa labor celebrativa, 

pastoral, evangelizadora, educativa, 
asistencial y cultural de la Iglesia en 
las 70 diócesis españolas. El dinero  
lo recibe la Conferencia Episcopal y lo  
reparte a través de un Fondo Común 
Interdiocesano entre todas las dióce- 
sis desde criterios de solidaridad y de  
generosidad. Las diócesis que menos  
posibilidades tienen, más dinero re-
ciben proporcionalmente. Toda la in-
formación está en la Memoria de ac-
tividades que se presenta cada año.

¿Por qué marcar la casilla de la 
Iglesia en la declaración de la ren
ta? 
Cada uno, en conciencia, y pensando  
en los demás, somos responsables 
de que un porcentaje pequeño de  
nuestros impuestos pueda ser desti- 
nado, libremente, a la labor de la Igle- 
sia. 

•  Los que no creen en Dios o están 
alejados de la Iglesia, porque con 
su dinero se realiza una muy bue-
na labor de humanización, de es- 
peranza, de solidaridad, de inte-
gración, de ayuda, de consuelo, 
etc. 

•  Los que creemos en Dios y parti-
cipamos activamente en la Iglesia,  
porque toda la labor caritativa y so- 
cial está sostenida en el mensa-
je del Evangelio.  

En ambos casos estamos llamados  
a marcar la casilla de la Iglesia de una  
manera consciente para seguir cons-
truyendo un mundo mejor.

¿Existen privilegios fiscales para 
la Iglesia?
Se rige por la Ley del Mecenazgo de 
2002, exactamente igual que otras 
tantas instituciones, asociaciones o 
fundaciones. También las ONG es-

tán sujetas a la Ley de Mecenazgo. 
Es por esta ley por lo que ninguna or- 
ganización de este tipo paga el IBI.

¿Qué acuerdos rigen la relación en
tre el Estado y la Iglesia?
Las relaciones de la Iglesia católica 
con el Estado en España no se rigen  
por ningún Concordato franquista si- 
no por los Acuerdos IglesiaEstado. 
Fueron firmados el 3 de enero de  
1979, con la Constitución Española 
ya en vigor, y son plenamente consti - 
tucionales. Son unos acuerdos de ran- 
go internacional. Tienen cinco páginas  
de extensión y se leen en menos de  
una hora.

Episcopal i els reparteix a través d’un Fons Comú  
Interdiocesà entre totes les diòcesis des de crite- 
ris de solidaritat i de generositat. 
  Les diòcesis que menys possibilitats tenen, 
més diners reben pro porcionalment. Tota la infor- 
mació està en la Memòria d’activitats que es pre-
senta cada any.

Per què marcar la casella de l’Església a la decla 
ració de la renda?
Cada un, en consciència, i pensant en els altres, 
som responsables que un percentatge petit dels 
nostres impostos pugui ser destinat, lliurement, 
a la tasca de l’Església.

•  Els que no creuen en Déu o estan allunyats de 
l’Església perquè amb els seus diners es realit-
za una molt bona tasca d’humanització, d’es pe- 
rança, de solidaritat, d’integració, d’ajuda, de con- 
sol, etc.

•  Els que creiem en Déu i participem activament  
en l’Església, perquè tota la tasca caritativa i 
social està sostinguda en el missatge de l’Evan-
geli.

En tots dos casos estem cridats a marcar la case-
lla de l’Església d’una manera conscient per se-
guir construint un món millor.

Hi ha privilegis fiscals per a l’Església?
Es regeix per la Llei de Mecenatge de 2002, exac-
tament igual que altres tantes institucions, asso-
ciacions o fundacions. 
  També les ONG estan subjectes a la Llei de Me- 
cenatge. Per aquesta llei, cap organització d’aquest  
tipus paga l’IBI.
 
Què acords regeixen la relació entre l’Estat i l’Es 
glésia?
Les relacions de l’Església catòlica amb l’Estat a 
Espanya no es regeixen per cap Concordat fran-
quista sinó pels Acords EsglésiaEstat. Van ser 
signats el 3 de gener de 1979, amb la Constitució  
Espanyola ja en vigor, i són plenament constitucio-
nals. Són uns acords de rang internacional. Tenen  
cinc pàgines d’extensió i es llegeixen en menys d’u- 
na hora.

https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19790103_santa-sede-spagna_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19790103_santa-sede-spagna_sp.html
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