ESTATUT DE LA CÚRIA DIOCESANA DE
LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
CAPÍTOL I - VICARIES - ARTICLE 10
Els Vicaris Episcopals: territorials i funcional
1. «Sempre que el bon govern de la diòcesi ho demani,
el Bisbe pot establir un o més vicaris episcopals, els
quals en una part determinada de la diòcesi (territorial) o en una certa classe d’afers (funcional) o en
relació als fidels d’un ritu determinat, pel mateix dret
frueixen d’aquell poder que el dret comú atribueix al
Vicari general1».
2. La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està formada
per dues Vicaries territorials (la Vicaria del Llobregat
i la Vicaria del Penedès, Anoia i Garraf) i d’una vicaria
funcional per a l’Evangelització i l’Apostolat Seglar.
3. Cada Vicari Episcopal gaudeix de potestat ordinària
en el seu àmbit concret – semblant a la que té el Vicari General per a tota la diòcesi – per a tots els actes administratius, amb una especial incidència als
afers de referència directa a les persones, parròquies
i/o tasques que tenen encomanades, fora d’aquells
assumptes que el Bisbe s’hagi reservat a si mateix
o al Vicari General o bé que requereixin un especial
mandat2 .
4. Normalment es demanarà al Vicari episcopal corresponent un informe sobre els assumptes que s’hagin
de resoldre a la Cúria del Bisbat.

5. En cas de necessitat greu i urgent i amb impossibilitat de comunicar amb el Bisbe o amb el Vicari general, cada vicari episcopal té facultats delegades fora
de la seva zona, si fos Vicari episcopal territorial, o del
seu àmbit de facultats, si fos Vicari episcopal funcional, per a solucionar assumptes segons dret, de la
qual cosa informarà tan aviat com pugui al Bisbe o al
Vicari general.
6. Allò que hagi estat denegat per un vicari no pot ser
concedit vàlidament per un altre vicari; tampoc no
és vàlida la concessió feta pel Bisbe, si abans no se
l’informa que ha estat denegada per un dels seus
vicaris, ni la concessió d’un vicari si abans ha estat
denegada pel Bisbe, llevat que ell expressament hi
doni el consentiment.
7. En cas d’absència del Bisbe o del Vicari general s’indicarà si un vicari episcopal assumeix les funcions de
vicari general.
8. S’aplica als Vicaris episcopals el que s’ha dit abans
del Vicari General sobre les gràcies o peticions denegades (art. 9, § 3)3.
9. Els Vicaris territorials tindran especial cura de la vida
dels preveres de la seva vicaria, de l’activitat dels arxiprestats i de les reunions dels arxiprestos, que ell
mateix convocarà periòdicament.
10. Cessen en el seu ofici en complir-se el temps per al
qual van ser nomenats, per renúncia, legítimament
presentada i acceptada, per remoció decretada i intimada i en restar suspesa o vacant la Seu Episcopal4.
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