Les preguntes més freqüents en el context de la campanya
Quin és el destí de la X a l'Església en la Declaració de la Renda?
La X de l'Església en la declaració de la renda serveix per realitzar la immensa tasca
celebrativa, pastoral, evangelitzadora, educativa, assistència i cultural de l'Església en les 70
diòcesis espanyoles. Els diners els rep la Conferència Episcopal i el reparteix a través de Fons
Comú Interdiocesà entre totes les diòcesis des de criteris de solidaritat i de generositat. Les
diòcesis que menys possibilitats tenen, més diners reben proporcionalment. Tota la
informació està en la Memòria d'activitats que es presenta cada any.
http://www.portantos.es/memoria-de-actividades-2015

Per què marcar la casella de l'Església a la Declaració de la Renda?
Cada un, en consciència, i pensant en els altres, som responsables que un percentatge petit
dels nostres impostos pugui ser destinat, lliurement, a la tasca de l'Església.
Els que no creuen en Déu o estan allunyats de l'Església, perquè amb els seus diners es realitza
una molt bona tasca d'humanització, d'esperança, de solidaritat, d'integració, d’ajuda, de
consol, etc.
Els que creiem en Déu i participem activament en l'Església, perquè tota la tasca caritativa i
social està sostinguda en el missatge de l'Evangeli.
En tots dos casos estem cridats a marcar la casella de l'Església d'una manera conscient per
seguir construint un món millor.
Quan un voluntari de Càritas, un sacerdot, un catequista, parla i actua en nom de Déu, fa
efectiu l'amor als altres d'una manera concreta i real.

Rep una mica l'Església de la X de fins socials?
L'Església no. Les ONG de l'Església com Càritas concorren en igualtat de condicions que la
resta d'organitzacions similars per al desenvolupament dels seus projectes solidaris.

L'Església, en lloc de demanar, per què no ven tot el que té i ho dóna als pobres?
L'Església és administradora de molts béns i últimes voluntats que se li han anat cedint al llarg
dels últims vint segles. L'Església és responsable que aquests béns tinguin la finalitat pel qual
se'ls ha entregat, gairebé sempre per al culte o el desenvolupament de l’activitat de l'Església.
Qui és l'Església per canviar el destí que els propietaris originals van oferir a aquests béns?
D'altra banda, molts dels béns de l'Església tenen un incalculable valor, per tant, mai es
podrien vendre per un preu just, a més, l'Església amb ells, realitza una tasca cultural i
formativa oberta a tota la societat i al servei de tots.

Per què existeix la X de l'Església si ja rep més de 11.000 milions de l'Estat?
L'Església no rep 11.000 milions de l'Estat.
L'Església rep a través de l'Estat el que els contribuents lliurement decideixen a través de la
seva declaració de la renda. En l'últim exercici han estat 256 milions d'euros per la lliure
assignació dels contribuents.

Hospitals, escoles de l'Església, ONG o altres institucions eclesials reben fons públics que no
són per a les finalitats pròpies de l'Església sinó per al desenvolupament de l'activitat concreta
que desenvolupen, és a dir, pel servei que presten. Concorren en processos lliures, públics i
oberts en igualtat de condicions que qualsevol altra institució o empresa privada.

A què es destina els 250 milions que l'Església rep de la X?
El 80% dels diners que els contribuents destinen a l'Església catòlica es reparteix entre les 70
diòcesis espanyoles per al sosteniment de totes les seves activitats i projectes. La Conferència
Episcopal Espanyola edita cada any la Memòria d'Activitats: 1 document auditat per
PricewaterhouseCoopers (PWC), en el qual s'indica la quantitat que es rep, a què es destinen i
com es distribueix.
Amb tot això s'exposa la tasca de l'Església amb tots els seus recursos. L'Església atén, celebra
9 milions d'eucaristies, celebra centenars de milers de batejos, primeres comunions,
matrimonis i exèquies. A més realitza una important tasca pastoral, especialment rellevant en
les poblacions rurals més petites. Estalvia a l'Estat més de 3.500 milions d'euros en educació,
aporta més d'un 3.2% del PIB a través de la seva activitat cultural i atén més de 5.000.000 de
persones en projectes assistencials, de foment de l'ocupació o d'atenció a la família i la dona.
Tota la informació i l'històric de la Memòria d'activitat la trobareu a:
http://www.portantos.es/memoria-de-actividades-2015

Els privilegis de l'Església
No hi ha cap règim fiscal especial o únic per a l'Església que està subjecta a la Llei de
Mecenatge com totes les ONG, i altres fundacions, institucions o associacions.
L'Església paga tots els impostos que marca la Llei.
No té posició privilegiada en cap àmbit (hospitals, col·legis, centres penitenciaris, etc.). Els
ciutadans, estiguin en la situació que estiguin, tenen dret a l’atenció religiosa des de qualsevol
confessió religiosa. Hi ha una major presència de l'Església catòlica perquè la majoria de la
societat espanyola és catòlica però també hi ha presència de les comunitats evangèliques,
jueves o d'altres religions. La resta de confessions religioses tenen assignació directa de l'Estat
a través de la fundació "Pluralisme i Convivència".
L'Església catòlica no té assignació directa de l'Estat ni cap tipus de complement pressupostari
des de l'any 2007. Al desembre de 2006 es va firmar la modificació en el sistema d’Assignació
Tributària.

