Dossier de suport a la presentació diocesana de l’Assignació
Tributària
Aquest petit dossier té la finalitat de presentar els resultats de l’assignació tributària a totes
aquelles persones que vulguin conèixer a on van els diners destinats a aquesta casella ja sigui
perquè han marcat la X de l’Església a la declaració de la renda o per qualsevol altre motiu,
Dades nacionals:
-

-

-

-

-

A la declaració del 2017 baixa el nombre de declarants que marquen la X en 1,39 punts,
si bé la quantitat recaptada augmenta en 7 milions, un 2,83%
Han sigut 7.112.844 declaracions amb assignació a l’Església. Tenint en compte les
declaracions conjuntes, el nombre de persones que han marcat la X puja a 8,5 milions
de contribuents.
La quantitat assignada a l’Església ha sigut de 256.208.146€, per tant, són 7.046.085
euros més respecte el 2016.
En percentatge, les comunitats autònomes més sensibles a la casella de l’Església a la
declaració de la renda són: Castilla – La Mancha (45,94%), La Rioja (45,37%),
Extremadura (44,70%), Murcia (43,96%) i Castella i Lleó (43,26%).
Les províncies o comunitats que més contribueixen a l’assignació a l’Església en
nombre absolut són Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, Sevilla, Murcia i Saragossa.
En relació a l’any anterior, els contribuents que més han augmentat aquesta aportació
a l’Església han sigut els de Navarra (+1,66 milions), Madrid (+1,65 milions) i Barcelona
(+1,3 milions).
El percentatge dels contribuents que assignen la seva X a l’Església, que assignen
també a la casella d’Altres Finalitats Socials ha augmentat un any més, passant del
60% al 2016 al 62,5% a la declaració del 2017.
Ha augmentat en 600.000 el nombre de declaracions en les que no s’ha marcat la
casella ni de l’Església ni d’Altres Finalitats Socials.

Es poden consultar totes aquestes dades, a la presentació i la roda de premsa a:
http://www.portantos.es/resultados-renta-2017-irpf-2016

Les idees més rellevants en la comunicació


Hi ha un suport molt important a l'Església i la seva tasca com demostren els 8,5
milions de contribuents que marquen la casella de l'Església. N’hi ha molts més
que donen suport a la tasca i a la missió de l'Església perquè hi ha un nombre
considerable de contribuents que no tenen l'obligació de realitzar la declaració
degut a que no arriben al mínim.



L’actual sistema de bona col·laboració entre l’Església Catòlica i l’Estat compleix
deu anys. És un sistema respectuós amb la llibertat de les persones i del sistema
democràtic perquè marca la casella de l'Església, la d’Altres Finalitats d’Interès

Social, les dues al mateix temps o cap de les dues, i per tant, tenen la possibilitat
de decidir sobre el destí d’un petit percentatge dels impostos.


El desenvolupament de la tasca de l'Església a tots els nivells depèn només
d’aquells que la valoren, catòlics o no catòlics.



Cada any treballem per ser més transparents i seguirem lluitant per donar a
conèixer la tasca de l’Església a Espanya que tant impacte té a la societat
espanyola a través de la Memòria d’Activitats i les memòries econòmiques de
cada diòcesi.
Trobarem tota la informació a:
www.portantos.es
www.transparenciaconferenciaepiscopal.es
http://bisbatsolsona.cat/llei-de-transparencia/



Des de l’any 1996, pels voltants del Dia de l’Església Diocesana, cada diòcesi
ofereix el seu compte de resultats. La transparència no és nova per a l’Església. Es
poden consultar les dades de cada diòcesi a Internet a:
http://www.portantos.es/contacta-con-tu-diocesis/



L’augment de declarants que no marquen cap casella indica la necessitat d’un
esforç addicional per donar a conèixer el mecanisme i els beneficis del sistema de
l’Assignació Tributària.

