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Amb tu, som
Somos una gran
una gran família familia contigo
Un any més m’adreço a tots vosaltres en la
proximitat del Dia de l’Església Diocesana
per compartir algunes informacions sobre
la riquesa i amplitud de la vida de l’Església en el territori de les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental.
Aquest estiu he tingut ocasió per cinquena vegada de presidir la trobada d’estiu de
joves. Prop de 200 joves de diverses parròquies han pelegrinat a Loiola i Javier, han
treballat i reflexionat sobre la vida cristiana
i han gaudit de la convivència. L’any vinent
pelegrinarem a Santiago de Compostel·la.
La pastoral juvenil, unida a la pastoral vocacional, és un pilar fonamental en el treball diocesà. Fruit d’aquest treball es van
formant bons cristians i ciutadans responsables, i també els joves van descobrint la
seva vocació.
Al costat d’aquest treball també vull fer
esment de la tasca que es realitza des de
les escoles cristianes. Els diferents centres
han organitzat activitats d’estiu per a alumnes i per a professors, tant a casa nostra
com en projectes solidaris en el tercer món,
amb una bona participació i una gran experiència formativa i de compromís. El treball coordinat de les escoles va donant els
seus fruits de formació cristiana en tants
alumnes. Una mostra d’això ha estat també el pelegrinatge que han
realitzat a Roma més de 100 professors, o els reconeixements públics
que diversos alumnes han tingut pels seus treballs a nivell acadèmic.
Permeteu-me en tercer lloc que comparteixi amb vosaltres el gran
treball que es fa des de Càritas Diocesana. En aquest darrer curs, l’Observatori de la Realitat Social de Càritas ha emès el seu primer informe que posa de manifest les dificultats que pateixen un bon nombre
de famílies en el territori diocesà per subsistir amb els seus migrats ingressos. Gràcies a l’acció dels prop de 2.000 voluntaris, col·laboradors
i els professionals s’està ajudant a pal·liar aquestes situacions i s’ajuda a generar una veritable cultura de la solidaritat entre tots els cristians i amb els altres ciutadans.
Juntament amb aquestes accions concretes i aquest treball caldria
remarcar la intensa tasca que es porta a terme des de les 121 parròquies de les diòcesi, amb els seus mossens, des de les delegacions,
moviments i institucions eclesials, amb la col·laboració també dels religiosos. I en definitiva amb l’ajut de tots, cadascú des del seu lloc i segons les seves possibilitats.
Una vegada més, doncs, agraeixo el vostre testimoni cristià i la vostra
col·laboració responsable per tal de mantenir totes les activitats de les
parròquies i la diòcesi, i incrementar especialment l’ajut als més necessitats.

Un año más me dirijo a todos vosotros en
la proximidad del Día de la Iglesia Diocesana para compartir algunas informaciones
sobre la riqueza y amplitud de la vida de la
Iglesia en el territorio de las comarcas del
Vallés Oriental y el Vallés Occidental.
Este verano he tenido ocasión por quinta
vez de presidir el encuentro de verano de jóvenes. Cerca de 200 jóvenes de diversas parroquias han peregrinado a Loyola y Javier,
han trabajado y reflexionado sobre la vida
cristiana y han disfrutado de la convivencia.
El año que viene peregrinaremos a Santiago
de Compostela. La pastoral juvenil, unida
a la pastoral vocacional, es un pilar fundamental en el trabajo diocesano. Fruto de este trabajo se van formando buenos cristianos y ciudadanos responsables, y también
los jóvenes van descubriendo su vocación.
Junto a este trabajo también quiero mencionar la tarea que se realiza desde las escuelas cristianas. Los diferentes centros han
organizado actividades de verano para alumnos y para profesores, tanto aquí como en
proyectos solidarios en el tercer mundo, con
una buena participación y una gran experiencia formativa y de compromiso. El trabajo
coordinado de las escuelas va dando sus
frutos de formación cristiana en muchos
alumnos. Una muestra de ello ha sido también la peregrinación que han
realizado en Roma más de 100 profesores, o los reconocimientos públicos que varios alumnos han tenido por sus trabajos a nivel académico.
Permitidme en tercer lugar que comparta con vosotros el gran trabajo que se hace desde Cáritas Diocesana. En este último curso, el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas ha emitido su primer informe que pone de manifiesto las dificultades que sufren un buen número
de familias en el territorio diocesano para subsistir con sus escasos
ingresos. Gracias a la acción de los cerca de 2.000 voluntarios, colaboradores y los profesionales se está ayudando a paliar estas situaciones y se ayuda a generar una verdadera cultura de la solidaridad entre
todos los cristianos y con los demás ciudadanos.
Junto con estas acciones concretas y este trabajo habría que remarcar
la intensa labor que se lleva a término desde las 121 parroquias de la diócesis, con sus sacerdotes, desde las delegaciones, movimientos e instituciones eclesiales, con la colaboración también de los religiosos. Y en
definitiva con la ayuda de todos, cada uno desde su lugar y según sus posibilidades.
Una vez más, pues, agradezco vuestro testimonio cristiano y vuestra
colaboración responsable para mantener todas las actividades de las parroquias y la diócesis, e incrementar especialmente la ayuda a los más
necesitados.

† Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

† Josep Àngel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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Els comptes dels anys 2016-2017
INGRESSOS I DESPESES DEL BISBAT DE TERRASSA I SEMINARI
INGRESSOS (BISBAT I SEMINARI)

ANY 2016

ANY 2017

euros

euros

1. Aportacions dels fidels

1.086.955,91

1.000.870,10

2. Assignació tributària

2.205.248,87

2.253.984,33

3. Ingressos de patrimoni i altres activitats

656.169,87

981.342,64

4. Altres ingressos

174.936,72

174.469,83

5. Ingressos extraordinaris

708.855,58

91.250,71

Necessitat de finançament

1.229,78

TOTAL INGRESSOS

4.833.396,73

4.501.917,61

ANY 2016

ANY 2017

euros

euros

462.663,78

638.779,10

1.657.702,80

1.687.219,13

3. Retribució de laics

217.135,92

224.539,86

4. Centres de formació (Seminari)

254.412,56

235.242,83

5. Conservació d’edificis i despeses de funcionament

1.210.881,76

1.433.870,70

6. Despeses extraordinàries

1.030.599,91

106.218,90

DESPESES (BISBAT I SEMINARI)

1. Accions pastorals i assistencials
2. Assignacions de preveres

Capacitat de finançament

176.047,09

TOTAL DESPESES

4.833.396,73

4.501.917,61

A continuació es mostren gràficament les dades agregades a nivell d’ingressos i despeses
del Bisbat, Seminari i les parròquies per tal de disposar d’una imatge global dels comptes de l’Església diocesana.
INGRESSOS: 10.664.228 E
Inclou els comptes agregats del Bisbat + Seminari + parròquies

DESPESES:

7,71%

5,59%

Despeses
extraordinàries

Ingressos extraordinaris
(Subvencions de capital, alienació
de patrimoni i altres ingressos
extraordinaris)

15,20%

46,18%

Aportacions directes
dels fidels
(Col·lectes ordinàries i extraordinàries,
serveis religiosos, quotes, donatius, etc.)

Altres ingressos
corrents
(Ingressos per serveis
i subvencions públiques)

10.497.052 E

Inclou els comptes agregats del Bisbat + Seminari + parròquies

39,57%

30,17%

Accions pastorals
i assistencials

Conservació
d’immobles
i despeses de
funcionament

(Subministraments
i conservació
temples, cases
parroquials, etc.)

11,90%

Ingr. de patrimoni
i altres activitats
(Arrendaments,
subvencions
i altres ingressos
financers)

2,24%
21,13%

Assignació tributària
(Per la X a la Declaració
de la Renda)

Aportacions als
centres de formació
(Seminari)

4,24%

Retribucions
personal seglar

16,07%

Retribució del clergat

Comentari al compte
de resultats
Els resultats dels anys 2016 i 2017 que aquí es presenten
recullen els ingressos i les despeses de la Diòcesi incloenthi les seves delegacions pastorals així com el Seminari.
Els ingressos totals de l’any 2017 han disminuït un 6,8%
respecte l’any anterior. El motiu d’aquesta disminució el trobem principalment en l’activitat extraordinària. També cal destacar el bon comportament dels arrendaments d’immobles
que continuen amb la seva tendència creixent.
Les aportacions de l’assignació tributària s’han mantingut
estables respecte a l’exercici anterior (+2,2%). En canvi en les
aportacions directes dels fidels, que representen el 22,2% del
total d’ingressos, es confirma la tendència dels darrers anys
amb una nova disminució (–7,9%). Les col·lectes per institucions d’Església han disminuït de forma considerable (–28%).
Les despeses totals han disminuït un 10,5% respecte a
l’exercici anterior. Aquest ajustament està motivat per l’activitat
extraordinària on no s’han pogut fer les dotacions per a programes de rehabilitació de temples.
Tal i com va succeir l’any anterior es continuen augmentant
les despeses en activitats pastorals i assistencials realitzades
des del Bisbat i les delegacions diocesanes.
A l’apartat de conservació d’edificis i despeses de funcionament, que representa un 33% de les despeses totals del Bisbat, veiem que han augmentat un 18,4%. Bona part d’aquest
increment el trobem en l’augment del suport i ajuda a les parròquies que necessiten efectuar adequacions de patrimoni o
equilibrar la seva tresoreria per desenvolupar les seves activitats pastorals i assistencials amb normalitat. Aquesta partida
d’ajudes a l’any 2017 ascendeix a un import de 294.863 E.
Finalment, els comptes de l’exercici 2017 presenten una capacitat de finançament de 176.047,09 E.

Comentario a la
cuenta de resultados
Los resultados de los años 2016 y 2017 que aquí se presentan recogen los ingresos y los gastos de la Diócesis incluyendo sus delegaciones pastorales así como el Seminario.
Los ingresos totales del año 2017 han disminuido un 6,8%
respecto al año anterior. El motivo de esta disminución lo encontramos principalmente en la actividad extraordinaria. También hay que destacar el buen comportamiento de los arrendamientos de inmuebles que continúan con su tendencia creciente.
Las aportaciones de la asignación tributaria se han mantenido estables respecto al ejercicio anterior (+2,2%). En cambio en las aportaciones directas de los fieles, que representan el 22,2% del total de ingresos, se confirma la tendencia de
los últimos años con una nueva disminución (–7,9%). Las colectas para instituciones de Iglesia han disminuido de forma
considerable (–28%).
Los gastos totales han disminuido un 10,5% respecto al
ejercicio anterior. Este ajuste está motivado por la actividad extraordinaria donde no se han podido hacer las dotaciones para programas de rehabilitación de templos.
Tal y como sucedió en el año anterior se siguen aumentando los gastos en actividades pastorales y asistenciales realizadas desde el Obispado y las delegaciones diocesanas.
En el apartado de conservación de edificios y gastos de funcionamiento, que representa un 33% de los gastos totales del
Obispado, vemos que han aumentado un 18,4%. Buena parte
de este incremento lo encontramos en el aumento del apoyo y
ayuda a las parroquias que necesitan efectuar adecuaciones
de patrimonio o equilibrar su tesorería para desarrollar sus actividades pastorales y asistenciales con normalidad. Esta partida de ayudas al año 2017 asciende a un importe de 294.863 E.
Finalmente, las cuentas del ejercicio 2017 presentan una
capacidad de financiación de 176.047,09 E.
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Terrassa: Una Església viva
Memòria d’activitats 2017
Habitants
En el territori de la diòcesi hi ha 1.281.427 habitants.

Parròquies: el treball evangelitzador
L’anunci de la Paraula i la celebració dels sagraments es duen a terme,
fonamentalment, als temples.
A la diòcesi de Terrassa tenim 121 temples parroquials per atendre
els pobles i els barris de les ciutats.

Sacerdots amb missió pastoral a la diòcesi
Terrassa disposa de 132 preveres i 14 diaques incardinats.
El promig d’habitants per prevere és de 9.544.

Vida sagramental
La catequesi a diferents nivells, com a acció permanent d’educació de
la fe o bé com a preparació per rebre algun sagrament, és una acció
molt important a l’Església. A la diòcesi hi ha 703 catequistes. Durant
l’any 2017 s’han celebrat 3.237 bateigs, 2.364 primeres comunions,
897 confirmacions i 658 matrimonis.

Càritas parroquials i diocesana
Càritas, en nom de la comunitat diocesana o de la comunitat parroquial,
atén els exclosos de la societat. La seva ajuda és fonamental davant
de situacions de pobresa. La diòcesi disposa de 123 centres d’atenció, 1.608 voluntaris i s’han atès 36.466 persones.

Activitat missionera
Monestirs
A la diòcesi de Terrassa hi ha 3 monestirs femenins.

Hi ha 3 preveres diocesans, un matrimoni amb 4 fills a l’Equador i un matrimoni al Japó. Per a l’acció missionera, la diòcesi ha destinat 68.453,89 E.

Terrassa: Una Iglesia viva
Memoria de actividades 2017
Habitantes
En el territorio de la diócesi viven 1.281.427 habitantes.

Parroquias: el trabajo evangelizador
El anuncio de la Palabra y la celebración de los sacramentos se llevan a
término, fundamentalmente, en los templos.
En la diócesi de Terrassa tenemos 121 templos parroquiales para atender a los pueblos y a los barrios de las ciudades.

Sacerdotes con misión pastoral en la diócesis
Terrassa dispone de 132 presbíteros y 14 diáconos incardinados.
El promedio de habitantes por sacerdote es de 9.544.

Monasterios
En la diócesis hay 3 monasterios femeninos.

Vida sacramental
La catequesis a distintos niveles, como acción permanente de la fe o
bien como preparación para recibir algún sacramento, es una acción
muy importante en la Iglesia. En la diócesis hay 703 catequistas. Durante el año 2017 se han celebrado 3.237 bautizos, 2.364 primeras
comuniones, 897 confirmaciones y 658 matrimonios.

Cáritas parroquiales y diocesana
Cáritas, en nombre de la comunidad diocesana o de la comunidad parroquial, atiende a los excluidos de la sociedad. Su ayuda es fundamental ante situaciones de pobreza. La diócesis dispone de 123 centros de
atención, 1.608 voluntarios y se han atendido 36.466 personas.

Actividad misionera
Hay 3 presbíteros diocesanos, un matrimonio con 4 hijos en Ecuador y
un matrimonio en Japón. Para la acción misionera, la diócesis ha destinado 68.453,89 E.
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A més, ara el teu donatiu desgrava més
La Llei de Mecenatge va incorporar modificacions que afecten positivament al
règim de desgravacions per donatius. Per exemple, si una persona dona 12,50 E
al mes durant l’any 2018 (és a dir, un total de 150 E en un any), tindrà un 75%
de desgravació del seu donatiu. Tots els donatius de fins a 150 E tindran una
desgravació del 75%. És una forma senzilla de donar suport a la tasca de l’Església i que té avantatges perquè en la següent Declaració de la Renda aquesta
persona tindrà una desgravació de 112,50 E.
A la taula següent s’explica el règim fiscal per a persones físiques i jurídiques (empreses).
IRPF (Persones físiques)

Desgravació

Primers 150 E
A partir de 150 E
Donacions plurianuals (>150 E)

75%
30%

(a la mateixa entitat com a mínim durant 3 anys)

35%
10%

Límit deducció de la base liquidable

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 Societats 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 aportacions
rebudes (model 182) a l’Agència Tributària durant el mes de gener de l’any següent.

I. Societats (Persones jurídiques)
(Empreses, associacions, etc.)

Desgravació

Donacions
Donacions plurianuals (>150 E)

35%

(a la mateixa entitat com a mínim durant 3 anys)

40%
10%

Límit deducció de la base liquidable

Ara col·laborar amb la tasca de l’Església
a través d’internet és més fàcil

Anima’t a fer al teu donatiu periòdic.
Ara és més fàcil per a tots i pots ajudar més

www.donoamiiglesia.es

Envieu aquesta butlleta a: / Enviad este formulario a:
Bisbat de Terrassa
Delegació d’Economia (c/ Vinyals, 47-49 - 08221 Terrassa)

Ens cal el vostre ajut!

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 —————————————————————

Per fer-vos-ho fàcil, ho podeu fer:
• Omplint la butlleta de subscripció que figura en aquesta pàgina.
• Fent la vostra aportació a la col·lecta d’avui.
• Lliurant el vostre donatiu:
—Al Bisbat de Terrassa - Delegació d’Economia (c/ Vinyals 47-49, 08221 Terrassa)
—Al despatx de la vostra parròquia
—Per internet: www.donoamiiglesia.es
—Fent-ne ingrés o transferència a les oficines de “la Caixa”:
ES52-2100-3385-3922-0008-4815

Domicili / Domicilio —————————————————————————————
C.P. ————— Població / Población —————————————————————
Telèfon / Teléfono ——————————— DNI o NIF —————————————
FD18

En el cas que vulgueu alguna informació o un rebut de la vostra aportació, podeu
trucar al telèfon 937 337 120.

¡Necesitamos vuestra ayuda!

 Amb aportació única /
Con aportación única

 15 e
 25 e
 75 e
 150 e
 ————

 60 e
 150 e
 300 e
 500 e
 ————————————

 Mensual
 Trimestral
 Semestral
 Anual
 ———————————

DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC O CAIXA / DOMICILIACIÓN DE RECIBOS EN
BANCO O CAJA
Titular ——————————————————————————————————––

Para que os sea fácil, podéis hacerlo:

Banc o Caixa / Banco o Caja ————————————————————————––
Població / Población —————————————————————————————

• Rellenando el boletín de suscripción que figura en esta página.
• Haciendo vuestra aportación en la colecta de hoy.
• Entregando vuestro donativo:
—Al Obispado de Terrassa - Delegación de Economía (c/ Vinyals 47-49, 08221 Ter rassa)
—En el despacho de vuestra parroquia
—Por internet: www.donoamiiglesia.es
—Haciendo un ingreso o transferencia a las oficinas de “la Caixa”:
ES52-2100-3385-3922-0008-4815
Si necesitáis más información o un recibo de vuestra aportación, podéis llamar
al teléfono 937 337 120.

 Amb aportacions periòdiques /
Con aportaciones periódicas

E S
Número compte IBAN / Número cuenta IBAN

Data / Fecha ———————————————



Signatura / Firma: ——-------------—

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 a 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 a Obispado
de Terrassa, poniendo como referencia «ejercicio derechos», c/ Vinyals 47-49, 08221 Terrassa.

