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.

Superàvit 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 2016, cal indicar que els ingressos van pujar
2.828.510,25’.€ i les despeses 2.814.423,71’.€. Això significa que les parròquies del nostre
Bisbat han tancat l’exercici ordinari amb un superàvit de 14.086,54’.€.
Un 63% dels ingressos de les parròquies de la diòcesi de Tortosa, en l’exercici econòmic del
2016, han estat aportacions directes dels fidels, 1.775.392,56’.€. El 4% van ser ingressos per
rendiments del patrimoni, 115.361,02’.€. El 33% correspon als ingressos extraordinaris,
937.756,67’.€
Respecte a les despeses de les parròquies de l’any 2016, un 1% s’han destinat a personal,
24.464,67’.€. El 21% han estat despeses de funcionament 595.183,73’.€. Un 22% per
activitats pastorals i aportacions solidàries 622.647,63’.€. El 22% són aportacions solidàries
per a la Diòcesi 608.265,54’.€. Per últim, el 34% per a despeses extraordinàries
963.862,14’.€.

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 2016, cal indicar que els ingressos van pujar 2.658.466,22’.€ i les despeses
2.517.457,97’.€ Això significa que el Bisbat ha tancat l’exercici ordinari amb un superàvit de
141.008,25’.€
Un 21.76% dels ingressos de la diòcesi de Tortosa, en l’exercici econòmic del 2016, han estat
aportacions directes dels fidels, 578.569,01’.€. El 8,19% provenen de les rendes de patrimoni
dels béns immobles i dels ingressos financers, 217.735,81’.€. El 67,97% se van rebre de
subvencions i aportació de la Conferència Episcopal Espanyola, 1.806.844,87’.€. El 2,08%
correspon a ingressos extraordinaris, 55.316,53’.€.
Respecte a les despeses de l’any 2016, un 14,62% han estat pel funcionament i conservació
d’edificis 367.991,56’.€. El 37,86% ha estat per activitats pastorals i aportacions solidàries
953.103,08’.€. En despeses extraordinàries s’han invertit 171.121,88’.€ que correspon al
6,80%. Cal remarcar el 40,72% que fa referència a la retribució del personal, 1.025.241,45’.€.
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