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RETRIBUCIÓ DELS SACERDOTS
Disposicions econòmiques

Gener 2022 - Desembre 2022
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 2022 fins al 31 de desembre de 2022, 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:
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:
1.1.1.- 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.
1.1.2.- 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
1.1.1.
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.

3.-

Els Annexos es gratificaran en 79 €, 46 €, 30 €, 21 € i 15 € al mes, segons es tracti del 1r, 2n,
3r, 4t o 5è.

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.

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.

6.-

Aquests acords entraran en vigor el dia 1 de gener de 2022, i es perllongarà fins el dia 31 de
desembre de 2022.

