ESTATUT DE LA CÚRIA DIOCESANA DE
LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
CAPÍTOL III - L’ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA - ARTICLE 19
El Departament de Patrimoni
1. El Departament de Patrimoni és l’òrgan de
gestió directa dels béns immobiliaris i dels
béns patrimonials històrics i artístics de la
Diòcesi. Al davant d’aquest departament
hi ha el Delegat de Patrimoni, nomenat pel
Bisbe.
2. Correspon al Delegat de Patrimoni de la Diòcesi gestionar, al davant d’aquest Departament, l’administració directa dels béns immobles de la Diòcesi, segons les directrius
del Bisbe i sota la supervisió de l’Ecònom pel
que fa als seus efectes en l’economia diocesana.
3. És responsabilitat seva l’inventari, la catalogació, la conservació, la inscripció legal i, en
el seu cas, vetllar pel rendiment dels béns
immobles diocesans, parroquials i d’altres
institucions que depenguin del Bisbat, per
tal que serveixin efectivament als fins pastorals que justifiquen la seva possessió.

4. A aquest fi gestionarà els contactes amb
persones i institucions, i realitzarà les accions administratives o legals, que calguin,
dins el marc de l’oportuna orientació pastoral. Comptarà, per això, amb l’acord del
Bisbe o del Vicari Episcopal respectiu, que
signaran habitualment els compromisos,
contractes o convenis en nom del Bisbat,
salvats els tràmits establerts a l’efecte en la
Secretaria General.
5. Si per la naturalesa d’una determinada gestió fos convenient segons el parer del Sr.
Bisbe, li seran concedides al Delegat de Patrimoni ad casum les facultats adients.
6. El Departament de Patrimoni, a més, ha
de tenir cura de tot allò que fa referència al
camp del patrimoni històric, artístic i documental: la seva conservació, protecció i valoració. És responsable, així mateix, de l’Arxiu
Històric del Bisbat.
7. Ha de vetllar també per les obres d’art contemporani i ha d’assessorar el Sr. Bisbe en
tots els projectes de noves creacions artístiques religioses.
8. Participarà, representant la Diòcesi, en els
organismes supradiocesans i civils que afectin la seva àrea.

