
1. «A cada diòcesi, en la mesura que les cir-
cumstàncies pastorals ho aconsellin, ha de 
ser-hi constituït un Consell Pastoral, al qual 
correspon, sota l’autoritat del Bisbe, investi-
gar i ponderar tot el que es refereix a les ac-
tivitats pastorals, i proposar-hi conclusions 
pràctiques1».

2. El Consell Pastoral és un organisme de na-
turalesa consultiva (cf. c. 514), al qual el 
Bisbe pot proposar l’estudi de temes relaci-
onats amb l’activitat pastoral de la diòcesi 
(pla pastoral, iniciatives missioneres, cate-
quètiques i apostòliques, formació doctrinal 
i vida sacramental dels fidels, ministeri pas-
toral dels clergues, sensibilització de l’opinió 
pública sobre problemes de l’Església…)2.

3. El Consell Pastoral no té competència sobre 
els problemes pastorals referents a l’exercici 
de la jurisdicció, per a la qual cosa el Bisbe 
ja compta amb l’assessorament oportú del 
Consell del Presbiteri3; tampoc no té compe-
tència sobre problemes pastorals referents 
a la fe, l’ortodòxia, els principis morals i les 
lleis de l’Església universal. 

1 C. 511
2 Apostolorum successores, n.184
3 Cf. c. 495-502

4. Aquest Consell Pastoral, «encara que no 
representa els fidels, ha de ser una imatge 
de la porció del poble de Déu que conforma 
l’Església particular4». En conseqüència està 
integrat per preveres, diaques, religiosos i 
religioses, tant de vida contemplativa, sal-
vant les normes de la clausura papal o ma-
jor, com de vida activa, i «sobretot laics5», 
mirant que entre tots representin els dife-
rents territoris (arxiprestats), activitats dio-
cesanes, moviments i sensibilitats de l’Es-
glésia diocesana. Per obtenir aquest equili-
bri, el Bisbe està facultat per incorporar-hi 
alguns consellers de lliure designació (Esta-
tuts del CPD de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, 6.4.). Els consellers han d’estar 
en plena comunió amb l’Església catòlica i 
tenir la idoneïtat que requereix la funció que 
se’ls assigna6. 

5. És el Bisbe qui aprova els estatuts del Con-
sell Pastoral, el qui el convoca i presideix7. El 
fet que «sols al bisbe correspon de fer públi-
ques les coses tractades en el Consell8» dóna 
a entendre l’obligació de guardar secret per 
part dels consellers. El Consell Pastoral ces-
sa en quedar vacant la seu episcopal9. 

4 Apostolorum successores, n.184
5 Cf. c. 512 § 1
6 Cf. c. 512 § 3
7 Cf. c. 514 § 1
8 C. 514
9 Cf. c. 513 § 2
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