
1. L’arxiprestat és una demarcació territori-
al que aplega diverses parròquies «per tal 
d’afavorir la cura pastoral a través d’una ac-
ció comuna1». 

2. L’arxiprest, que «és posat al davant d’un arxi-
prestat2», és el primer responsable d’aquesta 
acció, al qual correspon: «1r. Promoure i coordi-
nar l’activitat comuna a l’arxiprestat; 2n. Vet-
llar perquè els clergues del seu districte menin 
una vida conforme al seu propi estat i complei-
xin diligentment els seus deures; 3r. Procurar 
que les funcions religioses siguin celebrades 
segons les prescripcions de la sagrada litúrgia 
[…]; que els llibres parroquials estiguin correc-
tament omplerts i degudament guardats i que 
els béns eclesiàstics siguin administrats amb 
tota atenció, i que la casa parroquial sigui con-
servada amb la deguda diligència3», i que faci 
atenció a les necessitats materials i espirituals 
dels preveres4. Correspon al Bisbe concretar les 
competències i obligacions de l’arxiprest5.

3. Abans de nomenar arxiprest, el Bisbe con-
sultarà tots els preveres que realitzen una 
tasca pastoral a l’arxiprestat6. Cada un d’ells 
li comunicarà en particular el nom de qui 
creu més apte i podrà exposar-li les raons 

1 C. 374 § 2
2 C. 553 § 1
3 C. 555 § 1
4 Cf. c. 555 § 2 i 3
5 Cf. ibíd.
6 Cf. c. 553 § 2

que fonamenten la seva proposta. També 
consultarà els membres del Consell Pastoral 
Arxiprestal, si està formalment constituït. 
Aquesta consulta, a judici del Bisbe, es po-
drà ampliar als religiosos, religioses, laics i 
laiques compromesos en les tasques pas-
torals de l’arxiprestat. El Bisbe designarà 
aquell prevere que consideri més idoni, ate-
ses les circumstàncies de lloc i de temps7.

4. El conjunt dels arxiprestos amb el Bisbe i el 
Vicari Episcopal formen l’anomenada Reu-
nió d’arxiprestos, perquè puguin compartir, 
entre ells i amb el Bisbe, la vida pastoral, les 
dificultats amb què es troben en el desenvo-
lupament de la seva missió, i puguin rebre del 
Bisbe el suport i les orientacions pertinents. 
En “la Reunió d’arxiprestos del Bisbat” es 
manifesta que és el Bisbe qui encomana la 
missió pastoral arxiprestal (cf. Directori de 
l’arxiprestat, n. 45, aprovat pels bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, 2001).

5. Les reunions ordinàries es faran, normal-
ment, cada mes i a les respectives Vicaries 
Episcopals, essent convocades, en nom del 
Bisbe, pel Vicari Episcopal. Es faran dues 
reunions extraordinàries, a l’inici i final del 
curs, convocades, en nom del Bisbe, per Se-
cretaria General.

7 Cf. c. 554 § 1
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