Bisbat de Tortosa.
============================
Secretaria General
Disposicions a recordar
Any 2021

E) Disposicions econòmiques
1.-Número d’identificació fiscal
El NIF núm. R-4300002-E, correspon al Bisbat, a les parròquies i a altres entitats de la seva demarcació. Cada parròquia tindrà un compte corrent amb una entitat financera, o més si fora estrictament necessari -en principi només un per una parròquia- en el qual figurarà com a titular la parròquia amb el NIF del Bisbat.
2.- Actes extraordinaris d’administració
Són nuls sense l'autorització prèvia escrita de l'Ordinari, a tenor del c. 1281 del CIC, els actes
d'administració considerats comunament com extraordinaris.
En aquesta qüestió cal atenir-se al Decret del Sr. Bisbe de 31 de gener de 2011, el qual explicita
les prescripcions del c. 1281 referents als actes que sobrepassin el límit i mode d'administració ordinària. Són, doncs, actes d'administració extraordinària i necessiten el consentiment de l'Ordinari
del lloc, aquests:
a. La inversió de diners i els canvis d'inversió fets, sempre que suposin alteració notable en la
naturalesa dels béns que s'inverteixin o risc per la inversió, quan el seu valor excedeixi el
límit de 10.000,00 euros.
b. Qualsevol actuació sobre els béns que pertanyen al patrimoni artístic i/o històric
c. Les contractacions estables de personal, altres serveis com telefonia mòbil i targetes de crèdit o dèbit a nom de la parròquia, i els contractes de lloguer d'immobles propietat del Bisbat
o de la parròquia, presentant amb la petició de permís una proposta documentada.
d. L’adquisició i venda de béns (c. 1292) quan suposi un valor que excedeixi el límit, segons el
següent barem en euros, referit a parròquies o entitats que tinguin ingressos ordinaris, segons comptes de l’any anterior
Fins a 2.500,00 € :................Límit autoritzat .......... 1.000,00 €
De 2.500,00 a 4.500,00 €,... Límit autoritzat........... 2.000,00 €
De 4.500,00 a 7.000,00 € …Límit autoritzat........... 3.500,00 €
De 7.000,00 a 13.000,00 €... Límit autoritzat.......... 4.500,00 €
De 13.000,00 a 20.000,00 €..Límit autoritzat ......... 6.000,00 €
De 20.000,00 € en avant .......Límit autoritzat ...... 10.000,00 €
Així, tota entitat que durant l’any haurà de fer una despesa extraordinària, és a dir, no contemplada en els pressupostos aprovats pel Bisbat (compra, venda o una inversió financera), i que arribi
o superi els 10.000€, haurà de demanar permís d’acord amb el formulari i requisits que estan establerts; es poden demanar al Bisbat, d’acord amb els propis estatuts si en té.
L’aprovació es regirà pels següents criteris:
a. De 10.000€ a 60.000€, s’hauran de presentar almenys tres pressupostos i haurà de tenir

l’aprovació del Consell d’economia, format pel Sr. Bisbe, el Vicari General, el Secretari
General i l’Ecònom diocesà.
b. De 60.000€ a 150.000€, s’hauran de presentar almenys tres pressupostos i tenir l’aprovació
del Consell d’Assumptes Econòmics.
c. De 150.000€ a 1.500.000€, s’hauran de presentar almenys tres pressupostos i tenir
l’aprovació del Consell d’Assumptes Econòmics i del Col·legi de Consultors. A partir
d’aquesta xifra s’ha de demanar permís a la Santa Seu.
3.- Rendiment de comptes i permisos
Els administradors de béns eclesiàstics dependents directament de l’autoritat diocesana, o sigui,
de tota entitat de l’Església catòlica establerta a la diòcesi de Tortosa –tingui el NIF del Bisbat o un
de propi- té l’obligació de presentar al Bisbat, dins del termini establert (en general, un mes després
de tancar l’exercici), els comptes anuals i el pressupost del curs següent per tal que des del Bisbat
s’aprovin, es doni el vist i plau o es doni per assabentat, segons correspongui a cada entitat.
Les parròquies presenten els comptes d’acord amb el programa comptable que té establert el
Bisbat i que està homologat al pla comptable de la Conferència Episcopal Espanyola; les altres entitats poden tenir el seu programa, però haurà d’adequar-se al mencionat pla.
Junt amb el tancament de comptes, tota entitat haurà de presentar al Bisbat la fotocòpia de les
llibretes en els darrers apunts del banc, o sigui, la conciliació amb les llibretes bancàries.
Els qui tenen un permís extraordinari han de fer els comptes mensualment. Recordem també que,
a part del vist-i-plau de la Delegació Diocesana del Patrimoni, referent a les obres de conservació i
millora del Patrimoni, pel que fa al pressupost, cal demanar el corresponent permís a
l’Administració Diocesana.
Sabent que, per poder treballar en qualsevol lloc, (paletes, electricistes, fontaners, ferrers...) es
necessita que presentin a la propietat –en aquest cas a vosaltres- dos certificats:
a) certificat d’estar al corrent del pagament de la Seguretat Social
b) certificat d’estar donats d’alta a la Seguretat Social els treballadors que realitzaran l’obra.
Si no tenim aquest documentació no els podem deixar treballar fins que no ens ho presentin.
4.- Declaració informativa sobre donatius
Des de l’any 2015, el règim fiscal de deduccions per donatius realitzats a l’Església a l’hora
d’elaborar el seu IRPF (Declaració de renda), ha anat ascendint, arribant, a partir de l’exercici del
2020, al 80% dels primers 150 euros donats, i el 35% o el 40% a la resta del que s’ha donat en funció que aquesta donació sigui o no recurrent. És a dir, s’hagi donat una quantitat igual o inferior en
els dos exercicis anteriors (2017 ≤ 2018 ≤ 2019). Tot això amb un límit del 10% de la base imposable declarada.
Per exemple, una persona que realitzi una donació de 1.000 euros la deducció ascendirà a la
quantitat de 460 euros en el cas que hi hagués mantingut aquesta donació de 1.000 durant els anys
2018 i 2019.
Donatiu 1.000,00’.€ a l’any
Part del donatiu % deducció
150,00’.€
80%
850,00’.€
35%
A deduir de la declaració

Deducció
120,00’.€
297,50’.€
417,50’.€

Donatiu 1.000,00’.€ amb un donatiu igual o inferior els dos últims anys
Part del donatiu % deducció
Anterior deducció
150,00’.€
80%
120,00’.€
850,00’.€
40%
340,00’.€
A deduir de la declaració
460,00’.€

Respecte a societats o persones jurídiques, la deducció actual pot arribar al 40%.
Ens trobem, doncs, davant un important avantatge fiscal, que exigeix per part nostra ser especialment rigorosos pel que fa al control i acreditació de les donacions rebudes.
⎯ En primer lloc, mitjançant l’expedició del rebut en què es recullin les dades personals i NIF
del donant, així com l’import de la donació realitzada.
⎯ En segon lloc, mitjançant l’obtenció i conservació del suport documental de la donació realitzada objecte d’acreditació.
⎯ Cal destacar que aquesta acreditació no comporta massa problemes quan les quantitats obtingudes han estat fetes a través de transferències bancàries, rebuts girats o ingressos realitzats pels donants en comptes bancaris de la nostra titularitat. Així, recordar-vos una altra
vegada la pàgina web www.donoamiiglesia.es.
El problema es planteja quan les donacions són realitzades en efectiu.
⎯ No es poden rebre quantitats que superin els 1000 euros.
⎯ Ha de quedar clar que, perquè la donació pugui ser certificada davant l’Agència Triburària per aquest Bisbat de Tortosa, ha de ser ingressada en el compte bancari corresponent a
l’entitat que rebi la donació, indicant en el concepte de l’ingrés, la personalitat del donant, i conservant el resguard de l’ingrés a efecte de provar la seva procedència.
⎯ Des del Bisbat se us enviarà un paper per omplir les dades i poder fer aquesta declaració
davant l’Agència Tributària (Hisenda).
⎯ La declaració s’ha de presentar abans del 20 de gener de 2021, i afecta als donatius rebuts
durant l’any 2020. Les dades remeses amb posterioritat al 20 de gener de 2021, no podran
ser incloses en la declaració, amb el consegüent detriment del dret a deducció per part del
donant, que per a ser efectiu, hauria de ser objecte d’una declaració complementària
posterior subjecta a una multa o recàrrec tributari que ha de ser atès pel subjecte incomplidor. Adonem-nos que, encara que sens dubte no és la intenció dels nostres fidels donants, el benefici fiscal de la deducció comentada constitueix un veritable dret al seu favor, l’exercici del qual, depèn del nostre bon fer.
⎯ Cal comunicar, per tant:
1. Nom i cognoms, raó o denominació social, de la persona física o jurídica que hagi
realitzat el donatiu.
2. Número d’identificació Fiscal (NIF) del donant. De les persones jurídiques cal
demanar fotocòpia del seu NIF.
3. Import del donatiu o aportació. En cas que aquests siguin en espècie, valoració del
que s’ha donat o aportat.
4. Justificació documental de les quantitats percebudes objecte de certificació.

5.- Obligacions tributàries anuals
Per tal de preparar la declaració de l’Impost Sobre Societats corresponent a l’exercici de 2020 us
agrairé que envieu a aquesta Administració els documents següents:
a. Certificació expedida pel Banc o Caixa d’Estalvis dels interessos bruts abonats i retenció de
l’Impost Renda Capital (I.R.C.) i saldo mig del compte.
b. Relació de rendes abonades i moviment de dipòsits de valors (en el cas que n’hi hagi).
c. Relació de lloguers percebuts corresponents a Habitatges, Locals o altres propietats que siguin de la Parròquia, Bisbat i altres entitats eclesiàstiques (s’entén cedides a tercers) (Confeccionar relació amb detall de cada edifici).

d. Si s’ha produït alguna compra o venda de finques o edificis, indiqueu-nos la data i import,
tant de la compra com de la venda.
e. Adjuntar totes i cada una de les factures, de forma individual (una) o col·lectivament
(varies) agrupades segons el proveïdor, de l’any 2020
f. Adjuntar totes i cada una de les factures relatives a inversions, millores i reformes realitzades en el temple parroquial, ermites i immobles de la teva parròquia corresponent
a l’any 2020
g. Cal aportar informació dels lloguers per a fer la liquidació de l’IVA trimestral
h. Per tal d’evitar successives reclamacions, si alguna Parròquia no està afectada pels punts anteriors, caldrà que ens retorni la present indicant “SENSE MOVIMENT”.
6.- Trameses de diners al bisbat
Feu-les per transferència directa al BBVA,
ES72/0182/4332/8102/0032/9310,
indicant el concepte o destinatari i qui fa la transferència.
7.- Trameses de col·lectes obligades
Feu-les per transferència directa a la corresponent entitat bancària, comunicant al mateix temps
la tramesa feta
Els números correctes són aquests:
a.- Càritas: BBVA,
ES42 0182 4332 8702 0018 3765
b.- Mans Unides: BBV.
ES32 0182 4332 8202 0032 4452
c.1.- Missions: OMP, BBVA,
ES22 0182 4332 8302 0012 8740
c.2.- Missions: Missioners diocesans, BBVA
ES94 0182 4332 8802 0026 3678
d.- Residència Sant Miquel: BBVA,
ES54 0182 4332 8702 0015 5904
8.- Retribució dels sacerdots del Bisbat
Gener 2021 - Desembre 2021
El Sr. Bisbe, prèvia consulta a la Junta de Dotació i Previsió Social del Clergat, s’ha dignat aprovar la NORMATIVA DIOCESANA DE RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS, que estarà vigent
des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, d’acord amb els Estatuts i el Reglament
del Fons Diocesà per al Sosteniment del Clergat, aprovats en desembre de 1986, i reformats en setembre de 1995.
Aquesta retribució atén al col·lectiu del Clergat Diocesà:
a) Sacerdots menors de 65 anys.
b) Sacerdots pensionistes.

La Junta de Dotació i Previsió Social del Clergat, d’acord amb els Estatuts i el Reglament del
Fons Diocesà per al Sosteniment del Clergat, aprovats pel Sr. Bisbe i publicats al BOBT del mes de
desembre de l’any 1986 (p.p. 1063-1068), i reformats en data 6 de setembre de 1995, en reunió plenària del dia 1 de desembre de 2015, i amb la posterior aprovació del Sr. Bisbe, ha pres els següents
acords:
8.1.- Garantir a tot sacerdot diocesà, per “una o altra via, o per la suma de vàries”, la quantitat
de 13.664,10 € a l’any, ó 14 mensualitats de 976,00 €, més la bonificació del 50% de tot
treball remunerat i/o el 25% de qualsevol pensió per jubilació o invalidesa
Per confeccionar cada una de les retribucions personals es tindran en compte les normes següents:
8.1.1.- El FDSC aportarà al sacerdot:
a) 14 mensualitats de 976 €, per un treball o per una pensió (*)
b) El 50% de la gratificació que li correspongui per annexes, distribuïdes
en 12 mensualitats.
c) El 50% d’altres gratificacions que rebi el sacerdot, distribuïdes en 12
mensualitats.
Aquestes gratificacions inclouen:
1. Estipendis: la part personal que correspon, de l’any anterior.
2. Aranzels-votiu: la part personal que correspon, de l’any anterior.
3. Altres gratificacions.
8.1.2. El sacerdot ingressarà al Bisbat el total de les gratificacions que rebi.
a) Aquestes gratificacions inclouen els tres conceptes descrits en l’apartat anterior c).
b) Això ho farà al final de cada trimestre (abans del 28 de març, 28 de juny, 28 de setembre i 20 de desembre), fent dos o tres ingressos al compte del Bisbat (ES72
0182 4332 8102 0032 9310 –BBVA-) on consti el nom i cognoms i el motiu: votiu
o estipendis o altres gratificacions. Es farà des de la llibreta de la parròquia, on
prèviament haurà ingressat les quantitats corresponents. Comptablement es
posarà al 512 estipendis-misses mossens; al 513 aranzels-votiu mossens i al 514
altres gratificacions mossens.

(*) El sacerdot que rebi remuneració oficial per un treball o pensió
⎯ Si és per un treball, comptabilitzat el 50%, el FDSC aportarà al sacerdot la
quantitat necessària fins arribar als 976 €. Així el sacerdot disposarà ja per
aquest apartat a) de 976 € més el 50% de la remuneració del treball. Sense
prejudici del que li correspongui a més pels apartats b. i c.
⎯ Si és per una pensió, comptabilitzat el 75% de la pensió, el FDSC aportarà al
sacerdot la quantitat necessària fins arribar als 976 €. Així el sacerdot disposarà ja per aquest apartat a). de 976 € més el 25% de la remuneració per la
pensió. Sense prejudici del que li correspongui a més pels apartats b. i c. del
81.1.1.
8.2.- Les parròquies col·laboraran aportant el 25% dels seus ingressos anuals a l’Administració
General del Bisbat, com els anys anteriors, que es distribuirà de la següent manera: el 5% al
Fons de Cases Rectorals i locals parroquials i el 20% restant al Fons de Sustentació del Clergat. Acabat l'exercici anual el superàvit del Fons de Sustentació es destinarà al Fons de Cases
Rectorals i locals Parroquials.
8.3.- Els Annexos es gratificaran en 79 €, 46 €, 30 €, 21 € i 15 € al mes, segons es tracti del 1r, 2n,
3r, 4t o 5è.

8.4.- El quilometratge fet per atendre pastoralment els annexes s’abonarà a raó de 0,34 € per quilòmetre, dels quals 0,19€ estan exempts de tributació i 0,15€ no.
8.5.- El sacerdot que lliure i voluntàriament no desitgi integrar-se en el FDSC percebrà, no obstant,
150,25 € per 14 mensualitats amb càrrec a aquest mateix Fons.
8.6.- Aquests acords entraran en vigor el dia 1 de gener de 2021, i es perllongarà fins el dia 31 de
desembre de 2021.
9.- Assegurances contractades
D’acord amb el que marca la llei i les necessitats de les parròquies, la diòcesi de Tortosa,
com la resta de diòcesis de la CEE, té contractat amb UMAS dos tipus d’assegurances per a
totes les parròquies.
9.1.- Responsabilitat civil.
Aquesta assegurança està dissenyada per a les activitats pròpies d’una parròquia. Amb ella es
cobreixen les responsabilitats civils de:
⎯ l’immoble (pluja, vent, pedregades, neu, robatoris, cristalls trencats, danys per l’aigua,
danys elèctrics, panys)
⎯ les activitats que es desenvolupen dins del propi immoble: culte, catequesi, reunions,
xerrades, formació…;
⎯ les activitats organitzades per la parròquia a l’exterior, mentre no passin de 48 hores:
processons, romeries, Misses de campanya, convivències, trobades, visites organitzades…;
⎯ les de la persona del rector
⎯ les dels col·laboradors parroquials (voluntaris, catequistes… aquells que presten el seu
servei a la parròquia),
⎯ les de la realització d’obres menors,
⎯ les causades per productes... com la derivada d’intoxicacions, en el cas d’organitzar una
activitat en la que es suposi l’expedició de productes d’alimentació
Cada risc tindrà de forma directa una cobertura d’1.000.000 € per sinistre.
9.2.- Multirrisc
Aquets producte cobreix els aspectes més importants que puguin sorgir en els immobles religiosos com temples, ermites, centres parroquials, abadies, etc.
Amb aquesta es cobreix: incendis, explosió, caiguda de llamps, despeses de demolició i escombraries, actes vandàlics o malintencionats, danys produïts per l’aigua…
10.- Taxes i ofrenes a la Cúria i a les parròquies
A.- Taxes a la Cúria diocesana
1.- Legalitzacions de partides..................................... ............................................ 7 €
2.- Certificats........................................................................................................... 7 €
3.- Autoritzacions ........................................................ ............................................7 €
4.- Llicències ministerials........................................... ............................................ 7 €
5.- Recerca d’un document a l’arxiu històric............ ............................................ 60 €
6.- Títol de Presbiterat o Diaconat.............................. ............................................ 7 €
7.- Matrimoni
7.1.- Autorització d’un matrimoni, de fóra ................................................ ......15 €
7.2.- Atestat de llibertat i solteria ............................................... ......................15 €
7.3.- Dispensa d’impediments ............................................... ...........................15 €
7.4.- Tràmit d’entaulament .............................................. .................................16 €

8.- Esmenes de partides................................................. ..........................................8 €
B.- Règim de costes judicials per a l’any 2021.
PRIMERA INSTÀNCIA (Tribunal eclesiàstic de Tortosa)
Taxes del Tribunal................................................................................................800 €
Honoraris del Peritatge (personal i sobre les Actes) ......................................... ..400 €
Honoraris dels Advocats: de lliure contractació
SEGONA INSTÀNCIA (Tribunal Metropolità de Tarragona
Taxes del Tribunal ...................................... ........................................................500 €
Advocats i perits: no intervenen
ALTRES DRETS I SUPLITS
Rato i no consumat (exclosos drets de Roma i perits) ..................................... ...750 €
Poders notarials: gratuït
Certificats i còpies: gratuït
Exhorts: segons aranzels de la Cúria Diocesana
PAGAMENTS
Els pagaments poden efectuar-se fraccionats i veure’s reduïts fins a la total exempció, sempre
que així es justifiqui al Tribunal
C.- Ofrenes a les parròquies
1.- Estipendi de la Missa. .............................. ..................................................,,,,,,10 €
2.- Misses gregorianes (10 x 30) ................................... ......................................300 €
3.- Celebració del Baptisme...............................................15 € (4,50 azanzels; 10,50 votiu)
4.- Celebració del matrimoni a la parròquia pròpia ................ 30 € (9 aranzels; 21votiu)
5.- Celebració de matrimoni a una ermita, capella o santuari.. ........................... 160 €
6.- Celebració de les exèquies....................75 € (19,50 aranzels; 10 intenció Missa; 45,50 votiu)
D.- Taxes a les parròquies
1.- Expedient matrimonial d’un o dels dos contraents .......................... ................25 €
2.- Autorització/delegació de matrimoni, sense expedient 1 .......................... ......25 €
3.- Extracte-certificat de partida (sense passar per la Cúria) .......................... ........7 €
4.- Còpia literal i íntegra de partida ......................... .............................................10 €
5.- Recerca de partida antiga amb finalitat històrica o civil ........................ .........15 €
6.- Reconstrucció de partida amb assentament registral ........................ ...............15 €
7.- Tramitació davant la Notaria de testaments fets a la parròquia ....................... 15 €
8.- Altres certificats ....................... ..........................................................................7 €
ACLARIMENTS
1. En relació a la celebració d’exèquies, la quantitat de 75 € cal entendre-la globalment, és a
dir, en ella està inclòs l’estipendi de la Missa pel difunt. Si les exèquies es fan sense Missa,
caldrà celebrar-la un altre dia.
2. En canvi, l’ofrena en la celebració del matrimoni, si es fa dintre de la Missa, cal entendre-la
per separat, és a dir, 30 € per la celebració del matrimoni i 10 € per l’estipendi de la Missa.
(30+10=40)
3. Per la qual cosa, els percentatges de 70%, 20% i 10% que s’apliquen al rector, parròquia i
bisbat, respectivament, s’han d’obtenir a partir de 65 € en el cas de les exèquies i 30 € en el
1

El Sr. Rector no està obligat a assistir a matrimonis en llocs de culte (ermites, capelles, santuaris, convents, etc.) que
no siguin el propi temple parroquial. En canvi, la seva autorització i/o delegació és necessària per a la validesa (Cfr.
CIC c.c. 1109, 1110, 1111).

cas del matrimoni. Cal tenir-ho en compte a l’hora de calcular les aportacions o retribucions
anuals al Fons de Sosteniment del Clergat. En concret, aquestes serien les quantitats que cal
posar als comptes anuals parroquials, resultants del 30% (20% de la parròquia + 10% del
bisbat): 4,50 € pels baptismes; 9,00 € pels matrimonis; 19,50 € per les exèquies
Tortosa, 31 de gener de 2020.
Francisco García Monforte
Canceller - Secretari General

