Participar en la teva parròquia és fer una declaració
de principis.
Jornada de Germanor 2014.
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.

Dèficit en l’exercici ordinari 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 2013, cal indicar que els ingressos van
pujar 1.427.086,15 € i les despeses 1.447.882,66 €. Això significa que les parròquies
del nostre Bisbat han tancat l’exercici ordinari amb un dèficit de 20.796,51 €.
Un 92,00% dels ingressos de les parròquies de la diòcesi de Tortosa, en l’exercici
econòmic del 2013, han estat aportacions directes dels fidels, 1.309.701,52 €.
Respecte a les despeses de les parròquies de l’any 2013, un 46,00% de les despeses
han estat pel funcionament 653.745,20 €, un 28,00% per activitats parroquials, i
aportacions solidàries 412.515,46 €, i el 28% són aportacions solidàries per a la
Diòcesi 381.622,00 €

Superàvit en l’exercici ordinari de l’Administració Diocesana
En relació a les dades del moviment econòmic la diòcesi de Tortosa, corresponent a
l’exercici ordinari del 2013, cal indicar que els ingressos van pujar 2.705.205,07 € i
les despeses 2.549.533,59 € Això significa que el Bisbat ha tancat l’exercici ordinari
amb un superàvit de 155.671,48 €
Un 20,48% dels ingressos de la diòcesi de Tortosa, en l’exercici econòmic del 2013,
han estat aportacions directes dels fidels, 554.163,56 €. Altres ingressos provenen de
les rendes de patrimoni dels béns immobles i dels ingressos financers, 7,42% que puja
a 200.685,92 €. La resta d’ingressos 1.950.355,59 € els va rebre de la Conferència
Episcopal Espanyola.
Respecte a les despeses de l’any 2013, un 21,51% han estat pel funcionament
548.450,14 €, un 32,98€ ha estat per activitats dels equipaments diocesans i
aportacions solidàries 840.791,53 €, cal remarcar la que fa referència al personal
(45,51%) 1.160.290,92 €.

Tortosa, 5 de novembre de 2014

