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Per entregar a qualsevol de les parròquies
o enviar per correu postal a 
Parròquia Sant Pere i sant Pau
Pl. de l’Església 1
08820 El Prat de Llobregat

En aquest fulletó
us fem a mans
el resum de moviments econòmics
de les Parròquies durant el 2019.
Més enllà d’un donar comptes
del que és de tots,
fent un exercici de transparència,
aquest balanç expressa
la voluntat d’una comunitat
de posar els mitjans materials
per a complir l’encàrrec de Crist
de donar tes  moni d’ell
arreu del món i en tots els temps.
Alhora és un agraïment
a tots els qui d’una manera
responsable i generosa
fan possible tota la labor
pastoral,  assistencial 
i de conservació del patrimoni
que fa l’Església.

En este folleto
os entregamos

el resumen de movimientos económicos
de las Parroquias durante el 2019.

Más allá de un dar cuentas
de lo que es de todos,

haciendo un ejercicio de transparencia,
este balance expresa

la voluntad de una comunidad
de poner los medios materiales

para cumplir el encargo de Cristo
de dar tes  monio de él

a todo el mundo y en todos los  empos.
Asimismo es un agradecimiento
a todos los que de una manera

responsable y generosa
hacen posible toda la labor

pastoral, asistencial
y de conservación del patrimonio

que lleva a cabo la Iglesia.

L’economia de l’exercici 2022 ens ha deixat un pe  t dèfi cit a 
Sant Pere i sant Pau i un dèfi cit insignifi cant a la MD de la 
Mercè.
La primera paraula volem que sigui d’agraïment a tots els 
que sosteniu aquestes economies parroquials que fan possi-
ble l’acció compar  da de les parròquies del Prat. Totes dues 
parròquies han sofert un increment de despesa (respecte es 
anys anteriors) que hem pogut atendre amb l’augment de les 
aportacions.
Cal subratllar que hi ha un percentatge dels ingressos que va 
des  nat al que en podríem dir “economia solidària”. Són les 
col·lectes que es des  nen integrament a altres ins  tucions 
(Mans Unides, Càritas, missions) o bé a la pròpia església 
diocesana (Seminari, Germanor) fora estrictament de les ac-
 vitats de les parròquies del Prat. Representen un 26% de les 

despeses a Sant Pere i sant Pau i un 38% a la MD de la Mercè. 
És un signe important de solidaritat amb altres comunitats 
cris  anes i accions pastorals i forma  ves necessàries per a la 
nostra església.
Algun dels ingressos que refl ecteix l’economia de Sant Pere i 
sant Pau és pròpiament de les diverses parròquies (ingressos 
de les funeràries) però també hi ha despeses a SAnt Pere i sant 
pau que son clarament de les dues parròquies (subministra-
ments de la rectoria on viuen els mossens, despeses del Full 
parroquial, telèfon i internet,...).
Pel que fa a projectes immediats, hi ha a Sant Pere i sant Pau 
el de millorar l’efi ciència energè  ca. A la casa parroquial i des-
patxos hem fet una instal·lació de plaques fotovoltaiques que 
redueixin la dependència (i la despesa) en el consum energè-
 c. També hem instal·lat nous aparells de fred/calor molt més 

efi cients que les estufes elèctriques.
Tambe us suggerim que pugueu subscriure (qui no en  ngui) o 
revisar (qui ja en  ngui una) la vostra aportació a través de do-
miciliació bancària. Algunes d’elles no han modifi cat l’import 
des de fa molts anys.
Us con  nuem demanant la vostra col·laboració i us ajuntem 
una fi txa per a subscriure/modifi car una quota periòdica/
puntual d’ajut a la parròquia. Ja sabeu que aquests dona  us 
desgraven entre un 30% y un 75% a la declaració de la renda, 
i per tant, en el moment de la liquidació us retornaran part de 
l’aportació feta.



ELS COMPTES DEL 2022 
 MD Mercè SPere i SPau
INGRESSOS 17.939,93 159.228,28
Ofrenes  5.631,65

Llantions  5.611,65
Publicacions  20,00

Catequesi 1.180,00 2.350,00

Subscripcions 1.185,00 15.176,17

Donatius i almoines 2.793,49 25.248,17
Baptismes 1.015,00 1.155,00
Primeres comunions 120,00 
Casaments 10,00 560,00
Exèquies 30,00 300,00
Intencions de missa 1.618,49 4.581,74
Serveis funeraris  16.200,00
Altres donatius  2.451,43

Campanyes econòmiques 153,85 

Activitats pastorals  6.187,96
Romeria a Montserrat  2.889,00
Altres activitats pastorals  3.298,96

Subvencions  940,00

Arrendaments  21.161,84
Antenes telefonia mòbil  12.177,68
Ajuntament  8.984,16

Ingressos diversos  382,62
Financers  
Altres  382,62 

Col·lectes 12.627,59 36.726,05
Ordinàries de la parròquia 8.932,96 24.059,39
Capellania  400,00
Col·lecta Germanor 189,05 389,77 
Col·lecta Seminari 190,11 415,25
Càritas parroquial 234,00 4.206,89 
Col·lecta Càritas diocesana 1.603,33 4.805,70
Col·lecta Mans Unides (fam en el món) 280,92 896,00
Col·lecta Missions 1.004,57 1.181,80
Sants Llocs 192,65 371,25

Esplai   45.423,82

 MD Mercè SPere i SPau
DESPESES 17.975,06 162.718,04
Compra de béns pel culte 2.081,81 5.854,98

Fulls dominicals diocesans 1.025,00 1.040,00
Publicacions 447,43 1.637,80
Material pel culte (pa de missa...) 487,17 1.311,84
Cera 122,21 2.094,61

Catequesi 1.341,16 2.094,61

Manteniment 1.355,28 33.192,71
Reparacions i millores 1.344,38 32.440,83
Alarma  732,24
Altres 10,90 10,90

Gestoria i professionals  

Serveis financers 2.504,88 386,64
Despeses bancàries 0,33 386,64
Amortització préstecs 2.504,55

Subministraments 482,40 10.783,24
Electricitat, aigua, gas 482,40 7.593,08
Compra plaques solars  3.190,16

Altres serveis 3.178,48 16.688,52
Comunicacions 325,69 235,00
Neteja 2.812,64 13.713,25
Material d’oficina i altres despeses 40,15 2.740,27

Remuneracions  2.940,00
Enterraments altres parròquies  2.940,00 

Activitats pastorals 141,87 6.611,34
Romeria a Montserrat  2.488,94
Altres activitats pastorals 141,87 4.122,40

Economia solidària 6.889,18 42.266,66
Quota Fons Comú diocesà 3.111,00 30.000,00
Aportació arxiprestat  
Col·lecta Germanor 272,60 389,77 
Col·lecta Seminari 190,11 415,25
Col·lecta Càritas diocesana 1.603,33 4.805,70
Col·lecta Mans Unides (fam en el món) 280,92 896,00
Col·lecta Missions 1.004,57 1.181,80
Sants Llocs 192,65 371,25
Col·lecta Càritas parroquial 234,00 4.206,89

Obres majors  

Esplai  41.899,34

DIFERÈNCIA                      -35,13      -3.489,76

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

Vull col·laborar amb la Parròquia de 
    [   ] Sant Pere i sant Pau
    [   ] Mare de Déu de la Mercè

Nom i 2 cognoms / Nombre y 2 apellidos:

Domicili:

Població:

Telèfon:

DNI / NIF:

AMB UNA APORTACIÓ

[  ] PERIÒDICA  [  ] ÚNICA
[  ] 15€ [  ] cada mes [  ] 60€
[  ] 25€ [  ] cada 3 mesos [  ] 150€
[  ] 50€ [  ] cada 6 mesos [  ] 300€
[  ] 100€ [  ] cada any [  ] 500€

[  ] _______ [  ] __________ [  ] ________

DOMICILIACIÓ
Titular:

IBAN:

Dia:____________           Firma: ________________

Aquest compromís quedarà extingit quan el qui signa ho de-
cideixi. Tots els donatius fets per al sosteniment de l’Església 
desgraven de l’IRPF / Este compromiso quedará extinguido 
cuando el fi rmante lo decida. Todos los donativos realizados 
para el sostenimiento de la Iglesia desgravan del IRPF.


