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Som allò que tu Somos lo que tú
ens ajudes a ser nos ayudas a ser
Benvolguts/des,
Un any més m’adreço a vosaltres
amb motiu del Dia de l’Església diocesana i la campanya de Germanor.
Certament, enguany, és un any
ben especial, tan especial que no
ens l’hauríem mai ni imaginat. La
pandèmia provocada per la Covid-19 ens ha fet viure un temps de
confinament i ens ha fet extremar
les mesures higièniques i de salut
seguint sempre les indicacions de
les administracions.
Aquesta situació ha fet que l’activitat de l’Església s’hagi hagut d’adaptar a les circumstàncies de cada
moment per tal de portar a la pràctica la seva missió enmig del món.
Amb molta creativitat i dedicació
s’ha pogut mantenir tota aquesta
activitat. En els temps de confinament es va fer de manera telemàtica, a través de les xarxes socials, en
l’acompanyament personal i en l’ajut als més desfavorits i vulnerables
a través de Càritas i altres institucions d’Església. Podem dir que ningú
no ha quedat desatès ni espiritualment ni material durant tot aquest
temps.
De tota aquesta situació també
hem de sortir més forts i aprendre
diverses lliçons de tot aquest període. Ha estat un temps que ens ha
ajudat a girar més la mirada envers Déu i, per tant, a ser persones
més espirituals i centrades en Déu. També ens ha ajudat a reflexionar més sobre nosaltres mateixos i la nostra vulnerabilitat i, ben probablement, a ser persones més austeres i humils. Finalment, ens ha
fet pensar més en els altres, a tenir-los més presents i a redescobrir
les veritables xarxes que ens uneixen a tots i a ser més solidaris i fraternals. Tota aquesta situació ens ha de portar, doncs, a sentir-nos
més membres d’una gran família amb vocació universal segons el
designi de Déu.
En adreçar-me a vosaltres un any més, us vull agrair la vostra collaboració per ajudar-nos a viure aquesta fraternitat diocesana i universal, i us demano que en la mesura de les vostres possibilitats continueu col·laborant per tal de mantenir, i si cal incrementar, totes les
activitats de la diòcesi a través de les parròquies i també les institucions socials i educatives.
Amb la meva benedicció.
† Josep Àngel Saiz Meneses
Bisbe de Terrassa

Apreciados/das,
Un año más me dirijo a vosotros con
motivo del Día de la Iglesia diocesana y de la campaña «Germanor».
Este año es, ciertamente, un año
muy especial, tan especial que ni
lo habríamos imaginado nunca.
La pandemia provocada por la Covid-19 nos ha hecho vivir un tiempo
de confinamiento i nos ha obligado
a extremar las medidas higiénicas
y de salud siguiendo siempre las indicaciones de las administraciones.
Esta situación ha hecho que la actividad de la Iglesia haya debido
adaptarse a las circunstancias de
cada momento a fin de llevar a la
práctica su misión en medio del mundo. Con mucha creatividad y dedicación ha sido posible mantener toda esta actividad. En los tiempos de
confinamiento se realizó de manera
telemática, a través de las redes sociales, en el acompañamiento personal y en la ayuda a las personas
más desfavorecidas y vulnerables
a través de Cáritas y de otras instituciones eclesiales. Podemos decir
que nadie ha quedado desatendido ni en lo espiritual ni en lo material durante todo este tiempo.
De toda esta situación también
debemos salir más fuertes y aprender diversas lecciones de todo este período. Ha sido un tiempo que nos ha ayudado a volver más nuestra mirada hacia Dios y, por tanto, a ser personas más espirituales y
centradas en Dios. También nos ha ayudado a reflexionar más sobre
nosotros mismos y nuestra vulnerabilidad y, muy probablemente, a ser
personas más austeras y humildes. Finalmente, nos ha hecho pensar
más en los demás, a tenerlos más presentes y a descubrir las verdaderas redes que nos unen a todos y a ser más solidarios y fraternales.
Toda esta situación debe llevarnos, pues, a sentirnos más miembros
de una gran familia con vocación universal según el designio de Dios.
Al dirigirme un año más a vosotros, quiero agradeceros vuestra colaboración para ayudarnos a vivir la fraternidad diocesana y universal, y os pido que en la medida de vuestras posibilidades continuéis
colaborando a fin de mantener, y si es preciso incrementar, todas
las actividades de la diócesis a través de las parroquias y también
de las instituciones sociales y educativas.
Con mi bendición.
† Josep Àngel Saiz Meneses
Obispo de Terrassa
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Els comptes dels anys 2018-2019
INGRESSOS I DESPESES DEL BISBAT DE TERRASSA I SEMINARI
INGRESSOS (BISBAT I SEMINARI)

ANY 2018

ANY 2019

euros

euros

1.081.609,72

1.139.081,11

5,3%

2.272.540,02

2.336.986,93

2,8%

951.982,75

1.033.846,62

8,6%

4. Altres ingressos

190.673,01

296.695,09

55,6%

5. Ingressos extraordinaris

96.835,41

70.234,66

–27,5%

4.593.640,91

4.876.844,41

6,2%

DESPESES (BISBAT I SEMINARI)

ANY 2018

ANY 2019

1. Accions pastorals i assistencials

453.694,44

506.478,46

11,6%

2. Assignacions de preveres

1.675.841,65

1.704.360,92

1,7%

227.169,15

256.660,91

13,0%

298.995,19

265.070,46

–11,3%

1.528.227,48

1.510.203,28

–1,2%

106.713,09

293.510,12

175,0%

4.290.641,00

4.536.284,15

5,7%

302.999,91

340.560,26

12,4%

1. Aportacions dels fidels
2. Assignació tributària
3. Ingressos de patrimoni i altres activitats

TOTAL INGRESSOS

3. Retribució de laics
4. Centres de formació (Seminari)

Variació %

Variació %

5. Conservació d’edificis i despeses
de funcionament
6. Despeses extraordinàries
TOTAL DESPESES
Capacitat de finançament

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.

La diòcesi de Terrassa
en xifres

12,73%

Ingressos i despeses 2019

44,78%

INGRESSOS

Aportacions dels fidels

Aportacions dels fidels

4.854.627,66 €

Assignació tributària
(Fons Comú Interdiocesà)

2.336.986,93 €

Ingressos de patrimoni i altres activitats

1.380.439,25 €

Altres ingressos corrents

1.639.539,33 €

Ingressos extraordinaris

630.480,00 €

TOTAL INGRESSOS

40,15%
Accions pastorals
i assistencials

16,31%
Retribució
del clergat

Despeses
extraordinàries

Conservació
d'edificis i despeses
de funcionament

15,12%

Altres ingressos
corrents

21,55%

Assignació tributària

10.842.073,17 €

6,63%

29,84%

Ingressos de
patrimoni i altres
activitats

Retribució
del personal
seglar

Ingressos
extraordinaris

DESPESES
Accions pastorals i assistencials

4.195.923,47 €

Retribució del clergat

1.704.360,92 €

Retribució del personal seglar

473.978,23 €

Aportacions als centres de formació (Seminari)

265.070,46 €

Conservació d'edificis i despeses de funcionament

3.117.856,16 €

Despeses extraordinàries

692.645,43 €

TOTAL DESPESES
4,53%

5,82%

2,54%

Aportacions
als centres de
formació

10.449.834,67 €

Comentari al compte
de resultats (BT+SEM)
Els resultats dels anys 2018 i 2019 que aquí es presenten recullen els ingressos i les despeses de la Diòcesi incloent-hi les seves delegacions pastorals així com el Seminari.
Els ingressos totals de l’any 2019 han augmentat un 6,2% respecte l’any anterior. Una part d’aquest augment ve motivat
per l’increment de les aportacions dels fidels, en concret per
la recepció d’un llegat a favor del Seminari Diocesà. També cal
destacar el bon comportament dels arrendaments d’immobles que mantenen el nivell dels anys anteriors.
Les aportacions de l’assignació tributària han millorat respecte a l’exercici anterior (+2,8%).
A l’apartat altres ingressos veiem un increment del +55%, fruit
en bona part per la concessió d’una subvenció finalista per
arranjar uns locals parroquials on es desenvolupa un projecte
social al barri de Can Anglada de Terrassa.
Les despeses totals s’han incrementat un 5,7% respecte a
l’exercici anterior.
La partida d’activitats pastorals i assistencials realitzades des
del Bisbat i les delegacions diocesanes s’ha incrementat un 11,6%,
destacant la peregrinació de 300 joves a Santiago de Compostel·la a l’estiu del 2019.
Les assignacions de preveres es mantenen constants i la
dels laics s’incrementa un 13% degut a la incorporació de nou
personal per desenvolupar les tasques de funcionament als
diferents departaments de la cúria.
A l’apartat de conservació d’edificis i despeses de funcionament, que representen un 33,3% de les despeses totals, veiem
com des del Bisbat es continua donant 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.
El Seminari Diocesà va reduir un –11,3% la seva despesa i va
acollir 25 seminaristes que es continuen formant per al ministeri del sacerdoci.
Les despeses extraordinàries van tenir un creixement important (+175%) motivat per la contribució a un programa de rehabilitació de la Residència Sacerdotal.
Així, finalment, els comptes de l’exercici 2019 presenten una
capacitat de finançament de 340.560,26 €.

Comentario a la cuenta
de resultados (BT+SEM)
Los resultados de los años 2018 y 2019 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 2019 han aumentado un 6,2%
respecto al año anterior. Una parte de este aumento viene
motivado por el incremento de las aportaciones de los fieles,
en concreto por la recepción de un legado a favor del Seminario Diocesano.
Las aportaciones de la asignación tributaria han mejorado
respecto al ejercicio anterior (+2,8%).
En el apartado otros ingresos vemos un incremento del +55%,
fruto en buena parte por la concesión de una subvención finalista para rehabilitar unos locales parroquiales donde se desarrolla un proyecto social en el barrio de Can Anglada de Terrassa.
Los gastos totales se han incrementado un 5,7% respecto al
ejercicio anterior.
La partida de actividades pastorales y asistenciales realizadas desde el Obispado y las delegaciones diocesanas se ha incrementado un 11,6%, destacando la peregrinación de 300 jóvenes en Santiago de Compostela en verano de 2019.
Las asignaciones de sacerdotes se mantienen constantes y
la de los laicos se incrementa un 13% debido a la incorporación
de nuevo personal para desarrollar las tareas de funcionamiento en los diferentes departamentos de la curia.
En el apartado de conservación de edificios y gastos de funcionamiento, que representan un 33,3% de los gastos totales,
vemos como desde el Obispado se continúa dando 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.
El Seminario Diocesano redujo un –11,3% su gasto y acogió
25 seminaristas que se siguen formando para el ministerio del
sacerdocio.
Los gastos extraordinarios tuvieron un crecimiento importante (+175%) debido a la contribución a un programa de rehabilitación de la Residencia Sacerdotal.
Así, finalmente, las cuentas del ejercicio 2019 presentan una
capacidad de financiación de 340.560,26 €.
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Terrassa: Una Església viva
Memòria d’activitats 2019
Habitants
En el territori de la diòcesi hi ha 1.302,272 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 126 preveres i 17 diaques incardinats.
El promig d’habitants per prevere és de 10.335.

Monestirs
A la diòcesi de Terrassa hi ha 2 monestirs femenins.

Vida sacramental
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 705 catequistes. Durant l’any 2019 s’han celebrat 2.638 bateigs, 1.991 primeres comunions, 876 confirmacions i 372 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 113 centres d’atenció, 1.568 voluntaris i s’han atès 43.615 persones.

Activitat missionera
Hi ha 3 preveres diocesans i 1 família al Japó. Per a l’acció missionera, la diòcesi ha destinat 65.666,74 €.

Terrassa: Una Iglesia viva
Memoria de actividades 2019
Habitantes
En el territorio de la diócesi viven 1.302,272 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 126 presbíteros y 17 diáconos incardinados.
El promedio de habitantes por sacerdote es de 10.335.

Monasterios
En la diócesis hay 2 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 705 catequistas.
Durante el año 2019 se han celebrado 2.638 bautizos, 1.991 primeras
comuniones, 876 confirmaciones y 372 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 113
centros de atención, 1.568 voluntarios y se han atendido 43.615 personas.

Actividad misionera
Hay 3 presbíteros diocesanos y 1 familia en Japón. Para la acción
misionera, la diócesis ha destinado 65.666,74 €.
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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 deduccions per donatius. Per exemple, si una persona dona 12,50 €
al mes durant l’any 2020 (és a dir, un total de 150 € en un any), tindrà un
80% de deducció del seu donatiu. Tots els donatius de fins a 150 € tindran
una deducció del 80%. 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 deducció de 120 €.
A la taula següent s’explica el règim fiscal per a persones físiques i jurídiques
(empreses).
IRPF (Persones físiques)

80%

A partir de 150 €

35%

Donatius recurrents*

40%

Límit deducció de la base liquidable
I. Societats (Persones jurídiques)
(Empreses, associacions, etc.)

10%

35%

Donatius recurrents*

40%

Límit deducció de la base liquidable

Obligacions de la parròquia o entitat que rep el donatiu
(metàl·lic o en espècie)

Butlleta de subscripció

Deduccions**

Donatius en general

• A la deducció fiscal corresponent a la Declaració de la renda de l’any següent (model 100).
• A la deducció fiscal corresponent a la Declaració de l’impost de societats de
l’any següent (model 200).
• A mantenir l’anonimat davant de tercers.

• Expedir certificat acreditatiu del donatiu, amb les dades fiscals del donant i
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.

Deduccions**

Fins a 150 €

Drets del DONANT

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.

10%

Cognoms / Surname

* 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.
** Deduccions aplicables a les donacions de l’any 2020 declarades a l’any 2021.

Nom / Name
NIF / DNI

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

Domicili / Address
Núm. Esc. Pis / Number, stairs, floor
CP / Postal Code

Població / City

Província / Town

Ens cal el vostre ajut!

País / Country
Telèfon / Phone

Per fer-vos-ho fàcil, ho podeu fer:

Banc o Caixa / Bank or savings bank
Domicili / Address

Núm. / Number

• 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.donoalamevaesglesia.cat
—Fent-ne ingrés o transferència a les oficines de “la Caixa”:
ES52-2100-3385-3922-0008-4815
—Com a novetat ens poden ajudar a través dels codis BIZUM del Bisbat: 38189
i 00023

(Dia) ........................... (Mes) ........................... (Any) ............................

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

(Marqui amb una X
l’opció escollida)

CP / Postal Code

Població / City

Província / Town
NÚMERO DE COMPTE IBAN

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-hi des d’avui
Arquebisbat / Bisbat de ............................................................................
Parròquia de (nom) . . . . . ...................................................................
Població de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................

¡Necesitamos vuestra ayuda!

Desitjo rebre un certificat per a desgravar de l’IRPF
Sí

No

Firma del subscriptor

Para que os sea fácil, podéis hacerlo:
• 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 Terrassa)
—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
—Como novedad nos pueden ayudar a través de los códigos BIZUM del Obispado: 38189 i 00023

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, el subscriptor presta el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per a gestionar la seva subscripció. Les dades del subscriptor en cap cas seran cedides a tercers, llevat d’obligació legal. El termini de conservació de les dades vindrà determinat per la relació que el subscriptor mantingui amb l’Arquebisbat / Bisbat
o parròquia escollida. Pot exercir els seus drets (accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició) dirigint-se per escrit al
responsable del tractament. Aquest Butlleta de subscripció està adaptada a la normativa d’Adendos SEPA (zona única de pagaments).



Si necesitáis más información o un recibo de vuestra aportación, podéis llamar
al teléfono 937 337 120.

La teva ajuda amb un clic
Ara col·laborar amb la tasca de l’Església
a través d’internet és més fàcil

www.donoalamevaesglesia.cat

