
 

Una Església i milers d’històries gràcies a tu 
Jornada de Germanor 2015 
 

Nota de premsa 
 
 
Aquest diumenge "celebrem el Dia de l'Església Diocesana ", com ja és tradició. És 
una crida a tots els seus membres "perquè renovin la seva pertinença a la comunitat de 
fe", una comunitat que camina en la història i, al mateix temps, la transcendeix. 
 
 
Superàvit en l’exercici ordinari i extraordinari de les Parròquies 
 
En relació a les dades del moviment econòmic de les parròquies de la diòcesi de 
Tortosa, corresponent a l’exercici ordinari del 2014, cal indicar que els ingressos van 
pujar 1.473.123,23 € i les despeses 1.449.250,68 €. Això significa que les parròquies 
del nostre Bisbat  han tancat l’exercici ordinari amb un superàvit de 23.872,55 €.  
 
Un 92,00% dels ingressos de les parròquies de la diòcesi de Tortosa, en l’exercici 
econòmic del 2014, han estat aportacions directes dels fidels, 1.348.921,59 €.  
 
Respecte a les despeses de les parròquies de l’any 2014, un 42,00% de les despeses 
han estat pel funcionament 591.460,41 €, un 31,00% per activitats parroquials, i 
aportacions solidàries 454.068,93 €, i el 26% són aportacions solidàries per a la 
Diòcesi 382.388,32 €  
 
En relació a les dades del moviment econòmic, corresponent a l’exercici extraordinari 
del 2014, cal indicar que els ingressos van pujar 796.163,32 € i les despeses 
614.004,35 €. Això significa que en l’exercici extraordinari, les Parròquies han tancat 
l’any amb un superàvit de 206.031,52 € 
 
 
Dèficit en l’exercici extraordinari de l’Administra ció Diocesana 
 
En relació a les dades del moviment econòmic la diòcesi de Tortosa, corresponent a 
l’exercici ordinari del 2014, cal indicar que els ingressos van pujar 2.680.756,09 € i 
les despeses 2.367.579,54 € Això significa que el Bisbat  ha tancat l’exercici ordinari 
amb un superàvit de 313.179,55 €  
 
Un 20,00% dels ingressos de la diòcesi de Tortosa, en l’exercici econòmic del 2014, 
han estat aportacions directes dels fidels, 548.822,84 €. Altres ingressos provenen de 
les rendes de patrimoni dels béns immobles i dels ingressos financers, 8,00% que puja 
a 210.359,62 €. La resta d’ingressos 1.921.573,63 € els va rebre de la Conferència 
Episcopal Espanyola. 
 
Respecte a les despeses de l’any 2014, un 22,00% han estat pel funcionament 
526.878,80 €, un 33,00 € ha estat per activitats dels equipaments diocesans i 



aportacions solidàries 789.293,98 €, cal remarcar la que fa referència al personal 
(45,00%) 1.051.406,76 €.  
 
En quant a les despeses de l’exercici extraordinari 614.004,35 € Això significa que 
l’Administració Diocesana han tancat l’any amb un dèficit de 39.651,95 € 
 
 
Tortosa, 4 de novembre de 2015 


