
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parròquia de Santa Maria Magdalena 
Carrer Ramon Llull, 10         25008 Lleida 
 

Parròquia Mare de Déu del Pilar 
Gran Passeig de Ronda, 167    25008 Lleida 
 
Telèfon de les dues parròquies: 973 234054 

Correu electrònic: upapm2012@gmail.com 

Web: upapilarmagdalena.org 

ESTAT  DE  COMPTES  DEL  2021 

 

Presentar els comptes econòmics en una parròquia és un exercici 

de transparència i de respecte a les persones que hi formem part. 

Així doncs que les esglésies del Pilar i de la Magdalena, que formen 

la nostra Unitat Pastoral Agermanada presentin els seus comptes 

públicament, és una cosa bona, necessària i a més manada. 

Els diners que hem recollit amb les aportacions de cadascú, són un 

do que els qui formem la comunitat cristiana hem ofert fruit de la 

nostra pertinença i consciència, que la vida a la nostra UPA l’hem de 

sostenir entre tots i totes. 

Agraeixo les aportacions econòmiques de cadascú, les que donem 

cada diumenge a la col·lecta, les de les persones col·laboradores 

que  periòdicament feu una aportació fixa, i l’aportació que va fer 

una feligresa de la Magdalena que va deixar una part important de la 

seva herència a la parròquia. 

Entre tots i totes sostenim les nostres dues esglésies, us convido a 

continuar fent-ho i els qui encara no ho sou, a fer-vos col·laboradors 

tot aportant la quantitat fixa que decidiu omplint la butlleta que us 

presentem i fent-nos-la arribar. Us recordo que aquesta col·laboració 

la podeu desgravar a Hisenda. 

Molt cordialment.  

Mn. Carles Sanmartín 

mailto:upapm2012@gmail.com


    COMPTE  DE  RESULTATS  DE  L’ANY 2021 – PILAR    r  

A) DESPESES 

COMPRES PER CONSUM ...................................................... 3.177,36 

• Compres de combustible ....................................... 2.535,85 

• Compres per material divers  ................................... 373,01 

• Compres per culte (formes, vi de missa).................. 268,50 
 
SERVEIS EXTERIORS I ACTIVITATS ............................... 33.855,34 

• Reparació i conservació ordinàries ..................... 10.496,97 

• Obres extraordinàries (plaques solars)   ............. 16.633,40 

• Servei de professionals independents (neteja) ......... 930,03 

• Assegurança església ............................................ 1.390,99 

• Subministres d’aigua ................................................ 364,49 

• Subministrament d’electricitat ................................ 1.868,40 

• Activitats assistencials .............................................. 600,00 

• Activitats pastorals ................................................. 1.571,06 
 

TRIBUTS ..................................................................................... 682,34 

• Contribucions i taxes (Ajuntament) .......................... 682,34 
 

DESPESES DE PERSONAL ................................................... 1.904,14 

• Retribucions als seglars (Regl. Laboral) ............... 1.150,47 

• Seguretat Social a càrrec de la parròquia ................ 531,73 

• Altres despeses socials ............................................ 221,94 
 

DESPESES FINANCERES ......................................................... 282,66 

• Altres despeses financeres i comissions ................. 282,66 
 

COMUNICACIÓ DE BÉNS EN L’ESGLÉSIA ....................... 11.284,90 

• Aportació al Bisbat (tribut de la parròquia) ............ 5.559,70 

• Aportació al Bisbat (conservació patrimoni) ............. 725,20 

• Col·lecta Germanor transferida a la Cúria ............... 600,00 

• Col·lectes transferides a org. diocesans ............... 1.630,00 

• Col·lectes transf. a l’Església nac. i universal ....... 2.770,00 
 

TOTAL DE DESPESES ............................................. 51.186,74         
 
 

 

B) INGRESSOS 

 
APORTACIONS DELS FIDELS ............................................ 28.693,18 

• Quotes fixes de col·laboradors ........................... 2.554,64 

• Col·lectes dominicals ........................................ 21.338,54 

• Donatius i almoines esporàdiques ...................... 2.075,00 

• Aranzels parroquials (enterraments, batejos) .... 2.380,00 

• Altres ingressos ( certificats) .................................. 345,00 
 

 
INGRESSOS EXTRAORDINARIS ........................................ 15.285,39 

• Col·lectes manades (a transferir).......................... 5.000,00 

• Altres ingressos extraordinaris (2) ...................... 10.285,39 
 

 

 
TOTAL D’INGRESSOS .............................................. 43.978,57 
 
(2) Contribució de Maria Magdalena pels panells solars i altres donatius 

 

 

 

C) RESUM GENERAL 

  INGRESSOS DE L’ANY 2021...... 43.978,57 
  DESPESES DE L’ANY 2021........ 51.186,74 
 
 DÈFICIT........................................ - 7.208,17 
 
  



 

 

COMPTE  DE RESULTATS  DE  L’ANY  2021  – MAGDALENA  .                      

A) DESPESES 

COMPRES PER CONSUM ...................................................... 4.314,47 

• Compres de combustible ..................................... 3.038,15 

• Compres per material divers ............................... 1.163,32 

• Compres per culte (formes, vi de missa) ............... 113,00 

SERVEIS EXTERIORS I ACTIVITATS ............................... 27.127,47 

• Reparació i conservació ordinàries ..................... 1.280,74 

• Obres extraordinàries (1) .................................... 7.178,75 

• Servei de professionals independents (neteja)... 1.745,15 

• Assegurança església  .......................................1.002,31 

• Subministres d’aigua ........................................... 1.803,66 

• Subministrament d’electricitat ............................. 3.102,14 

• Telèfon i correspondència ................................... 1.183,79 

• Activitats assistencials (donatius per Càritas UPA) ... 980,00 
• Contribució al Pilar panells solars (50% del total) ..... 7.823,39 

• Activitats pastorals............................................... 1.027,54  
TRIBUTS ..................................................................................... 543,12 

• Contribucions i taxes ................................................ 543,12 

DESPESES DE PERSONAL ................................................... 1.964,37 

• Retribucions als seglars (Regl. Laboral) ............... 1.150,54 

• Seguretat Social a càrrec de la parròquia ................ 531,81 

• Altres despeses socials ............................................ 282,02 

DESPESES FINANCERES ......................................................... 395,97 

• Altres despeses financeres i comissions ................. 395,97      

COMUNICACIÓ DE BÉNS EN L’ESGLÉSIA ......................... 9.078,60 

• Aportació al Bisbat (tribut de la parròquia) ............ 5.573,60 

• Aportació al Bisbat (conservació patrimoni) ............. 727,00 

• Col·lecta Germanor transferida al Bisbat ................. 375,00 

• Col·lectes transferides a org. diocesans ............... 1.072,00 

• Col·lectes transf. a l’Església nac. i universal ....... 1.331,00 
TOTAL DE DESPESES ......................................................... 43.424,00                                                              
(1) Panells acústics, reparacions sostre, mosaic entrada sala Andrea, etc. 

 
B) INGRESSOS 
 
APORTACIONS DELS FIDELS ............................................ 23.536,57 

• Quotes fixes de col·laboradors ............................. 5.300,00 

• Col·lectes dominicals .......................................... 13.781,57 

• Donatius i almoines esporàdiques ........................... 300,00 

• Fundacions i llegats.................................................... 20,00 

• Aranzels parroquials ( enterraments, batejos)...... 3.850,00 

• Altres ingressos ( certificats) .................................... 285,00 
 
 
 
INGRESSOS EXTRAORDINARIS ........................................ 11.705,07 

• Col·lectes manades (a transferir) ............................2.778,00 

• Altres ingressos extraordinaris (2)............................8.927,07 
 

 
 
TOTAL D’ INGRESSOS ............................................  35.241,64 
               
 

(2) Donatius per plaques solars, contribució despeses pis de persones que hi 

viuen i Càritas Diocesana, cursos, donatius per ús de la sala Andrea 

 

 

 

C) RESUM GENERAL 

  INGRESSOS DE L’ANY 2021.... 35.241,64 
  DESPESES DE L’ANY 2021...... 43.424,00 
 
  DÈFICIT...................................... – 8.182,36 
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