ESTATUT DE LA CÚRIA DIOCESANA DE
LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
CAPÍTOL III - L’ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA - ARTICLE 17
L’Ecònom
1. Al capdavant de l’administració econòmica de la
Diòcesi hi ha l’Ecònom Diocesà, que és nomenat
pel Bisbe per un període de cinc anys, havent escoltat el Col·legi de Consultors i el Consell per als
Assumptes econòmics1.
2. Correspon a l’Ecònom, d’acord amb el pressupost
aprovat pel Bisbe, amb el Consell d’Economia i
Col·legi de Consultors, administrar el béns de la
Diòcesi, amb la diligència d’un “bon pare de família” (c. 12884, & 1).
3. Gestiona directament l’administració dels béns
del patrimoni mobiliari diocesà. La gestió administrativa dels béns immobiliaris de la Diòcesi
serà exercida normalment pel Delegat Diocesà
de Patrimoni, el qual mantindrà degudament informat l’Ecònom de tots els actes i moviments
que afectin l’administració diocesana.
4. Tindrà la responsabilitat de l’adequada administració de les fundacions pies no autònomes.
5. L’Ecònom anualment, seguint les indicacions del
Bisbe i amb l’ajut del Consell per als assumptes
econòmics donarà compte dels ingressos i despeses de la Diòcesi i prepararà el pressupost de
l’any següent, que presentarà al Consell Diocesà
per als Assumptes Econòmics2. Comptarà amb el
personal auxiliar que calgui, per a portar al dia la
comptabilitat i el control de l’estat econòmic de
la Diòcesi.
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6. L’Ecònom ha de vetllar per l’aplicació del pressupost diocesà, que un cop aprovat pel Bisbe és llei
per a la Diòcesi, i pel seguiment de les orientacions del CPT (r. 166-168) i del Directori Apostolorum successores, en l’apartat que tracta sobre
l’administració dels béns (189 i s.).
7. Gestiona tot el que fa al fons comú diocesà3 i es
preocupa de l’adequada sustentació del clergat4
i d’altres persones alliberades totalment o parcialment al servei de la Diòcesi5. Per a la sustentació del clergat, ha de gestionar l’Institut especial
de què parla el c. 1274 § 1.
8. Amb l’aprovació del Bisbe, ha de donar les normes que calguin per a la bona marxa de tota
l’economia de la Diòcesi. Així mateix tindrà cura
de complir i fer complir tot el que el Codi de Dret
Canònic estableix per a la funció dels administradors de béns eclesiàstics en general (c. 1284).
9. L’Ecònom convocarà oportunament el Consell
Diocesà d’Assumptes Econòmics. Així mateix
mantindrà relació de proximitat i ajuda amb els
consells d’economia arxiprestals i parroquials,
especialment en ocasió de la “jornada de germanor”.
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