
Amb tu, som una gran família 
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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 2015, cal indicar que els ingressos van pujar 
2.336.471,97 € i les despeses 2.547.450,52 €. Això significa que les parròquies del nostre 
Bisbat  han tancat l’exercici ordinari amb un dèficit de -210.978,55 €.  
 
Un 65,18% dels ingressos de les parròquies de la diòcesi de Tortosa, en l’exercici econòmic 
del 2015, han estat aportacions directes dels fidels, 1.523.004,55 €. El 5,18% van ser 
ingressos per rendiments del patrimoni, 121.004,22 €. El 29,64% correspon als ingressos 
extraordinaris, 692.463,20 € 
 
Respecte a les despeses de les parròquies de l’any 2015, un 0,33% s’han destinat a personal, 
8.488,43€. El 22,96% han estat despeses de funcionament 584.989,17 €. Un 21,29% per 
activitats pastorals i aportacions solidàries 542.332,21 €. El 24% són aportacions solidàries 
per a la Diòcesi 611.227,80 €. Per últim, el 31,42% per a despeses extraordinàries.  
 
 
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 2015, cal indicar que els ingressos van pujar 2.716.754,25 € i les despeses 
2.630.631,58 € Això significa que el Bisbat  ha tancat l’exercici ordinari amb un superàvit de 
86.122,67 €  
 
Un 19,53% dels ingressos de la diòcesi de Tortosa, en l’exercici econòmic del 2015, han estat 
aportacions directes dels fidels, 530.535,32 €. El 7,42% provenen de les rendes de patrimoni 
dels béns immobles i dels ingressos financers, 201.654,51€. El 65,98% se van rebre de 
subvencions i aportació de la Conferència Episcopal Espanyola, 1.792.585,51 €. El 7,07% 
correspon a ingressos extraordinaris, 191.978,91€. 
 
Respecte a les despeses de l’any 2015, un 14,69% han estat pel funcionament i conservació 
d’edificis 386.512,07 €. El 19,83%  ha estat per activitats pastorals i aportacions solidàries 
521.615,51 €. En despeses extraordinàries s’han invertit 694.779,22 € que correspon al 
26,41%. Cal remarcar el 39,07% que fa referència a la retribució del personal, 1.027.724,78 €.  
 
Això significa que l’Administració Diocesana han tancat l’any amb un superàvit de 
86.122,67€. 
 
Tortosa, 2 de novembre de 2016 


