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El 14 de desembre del 2010 es va publicar el Decret del primer Estatut de la Cúria 
diocesana de la diòcesi de San Feliu de Llobregat.1 Aquest Estatut ens ha servit de marc 
jurídic i referent eficaç per a la nostra vida eclesial. Els canvis però socials i l’evolució i 
desenvolupament que hem viscut a l’interior de la vida diocesana ens demanen una nova 
edició d’aquest Estatut, en la qual s’incorporin les novetats que són exigides per aquest 
desenvolupament eclesial durant els darrers deu anys.

En aquest preàmbul recordem el que ja afirmàvem en la primera edició, amb alguns 
afegits clarificadors.

L’Estatut de la Cúria de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és el marc normatiu que 
determina, dins els límits del Dret canònic, les seves competències i funcionament, així 
com els dels altres organismes i serveis diocesans.

El Concili Vaticà II ha subratllat el caràcter fonamentalment pastoral de la Cúria diocesana,2 
que determina la seva darrera finalitat i ha de marcar tota la seva actuació. Per això, la Cúria 
diocesana es configura en la legislació i en la vida de l’Església, no sols com a una institució 
juridicoadministrativa, sinó també com un instrument de promoció i coordinació de totes 
les activitats pastorals a la diòcesi. Així ho remarca el Directori pastoral dels bisbes, Ecclesiae 
Imago, quan afirma que la Cúria ha de ser també l’òrgan d’estudi, elaboració i execució del 
Pla pastoral, que el bisbe examina i delibera amb l’assistència del seus consells.3 Com també 
el Codi de Dret canònic, quan estableix com a primera finalitat de la Cúria diocesana la 
direcció de l’activitat pastoral.4 A més aquest Estatut acull el que el papa Francesc afirma en 
l’Exhortació Evangelii gaudium: “La reforma d’estructures que exigeix la conversió pastoral 
només pot entendre’s en aquest sentit: procurar que totes elles es tornin més missioneres, 
que la pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que 
col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta 
positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat “.5

1 · Decret 22/10, amb data de 14 de desembre de 2010.
2 · Concili Vaticà. II, Decret Christus Dominus (CD), 27.
3 · Congregació per als bisbes, Directori per al ministeri pastoral dels bisbes, Ecclesiae Imago, 200.
4 · Codi de Dret canònic (CIC), c. 469.
5 · Francesc, Exhortació apostòlica Evangelii gaudium, n. 27.

ESTATUT DE LA CÚRIA DIOCESANA
Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
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La Cúria diocesana existeix perquè la comunió eclesial creixi, sigui fructífera i es faci 
cada vegada més ferma. I està determinada per a donar la major eficàcia possible a la 
funció del pastor, que ha estat confiada al bisbe.6 D’aquí l’índole veritablement eclesial 
de la Cúria, quan rep, tant la seva existència com la seva competència del bisbe diocesà, 
com a pastor propi de la nostra Església particular. I les seves funcions es deriven i s’han 
d’entendre en el context de la seva participació en la funció pastoral de govern del bisbe.7

La Cúria diocesana com instrument al servei del bisbe en la seva tasca de guiar i governar 
pastoralment la seva diòcesi, està constituïda per les persones i els organismes que 
col·laboren de manera estable i propera amb ell en la seva missió pastoral. Col·labora 
amb el bisbe en les funcions administrativa i judicial que li són pròpies,8 imprimint l’estil 
amb què ha de ser practicat el que es deriva de la seva darrera raó de ser: la salvació de 
les ànimes.9 Es pot afirmar que forma, amb el bisbe, quasi una sola cosa. 10

La Cúria diocesana està al servei de la diòcesi: dels fidels, parròquies, institucions, 
associacions, comunitats de vida consagrada i, en general, de tots els qui viuen i treballen en 
l’Església diocesana al servei de l’evangelització. És un mitjà per a fomentar la coordinació, 
la unitat i comunió en el si de l’Església particular, al voltant del bisbe, que la guia en la fe i 
en la caritat. Convé destacar el valor de la comunió, que és la mateixa vida de l’Església, la 
qual es manifesta com a poble unificat des de la unitat del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant; 11 
el valor de la veritat, que es fonamenta en la Paraula de Déu i el magisteri de la tradició 
viva de l’Església;12 el valor de la col·laboració, és a dir, de la participació de tots els 
membres de l’Església, que són distints en el servei però partícips d’una mateixa missió;13 
el valor del respecte a les competències que corresponen a cadascú, de manera que l’acció 
sigui ordenada i coordinada a fi que tots col·laborin unànimement a l’obra conjunta;14 el 
valor de la designació adequada de les persones, que fa que cadascú se senti de gust en el 
lloc que li ha estat assignat; el valor de la justícia, que porta a actuar de manera concorde 
amb el que estableixen les lleis canòniques i les normes diocesanes.15 

Una de les tasques on la Cúria diocesana es mostra més indispensable com a organisme al 
servei de l’acció comuna és el seu paper en l’elaboració i execució del Pla pastoral. D‘acord 
amb la normativa que ocasionalment s’hagi establert, serà instrument de dinamització i 
participació de persones i organismes que hi participin.

  6 · Cf. CIC, c. 473.1.
  7 · Cf. CIC, c. 392; ECD, Introducció.
  8 · Pau VI, Constitució Apostòlica Vicariae potestatis, 1,1.
  9 · Joan Pau II, Constitució Apostòlica Ecclesia in Urbe, art. 2.
10 · EI 200; Concili Vaticà II, Constitució dogmàtica sobre l’Església, Lumen Gentium (LG), 23.
11 · LG 4.
12 · Congregació per als bisbes, Directori per al Ministeri pastoral dels bisbes, Apostolorum successores (AS), 57.
13 · LG 32.
14 · LG 30.
15 · AS 55-62.
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El Dret general, establint l’estructura i la configuració bàsica de la Cúria diocesana, ofereix 
un ampli marge al Dret particular a fi que l’organització i l’activitat d’aquesta pugui adaptar-
se a les necessitats de la diòcesi. És aquí on es concreta la finalitat d’aquesta nova edició 
de l’Estatut de la Cúria de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat: organitzar l’activitat dels 
col·laboradors immediats del bisbe en l’exercici del seu ministeri pastoral de la manera 
més adequada a les necessitats de la nostra diòcesi i a les exigències del nostre temps.16 
Això no constitueix una rèmora o un fre sinó, ben al contrari, una garantia. L’observança 
de la llei assegura la justícia, l’ordre i el respecte dels drets i, al mateix temps, prevé 
dels abusos i de les arbitrarietats. El dret és, per la seva mateixa naturalesa, una realitat 
«pastoral» i no se separa de la suprema llei de l’Església que és la salvació de les ànimes. 
Per això la coordinació constitueix un principi inspirador de l’activitat administrativa 
que té abans de res un sentit preventiu, ja que ajuda a evitar la duplicitat d’actuacions, 
els conflictes de competències i, en general, les activitats disperses o contradictòries. 
De manera positiva la coordinació canalitza i ordena les actuacions. S’entén, per tant, 
l’oportunitat que la coordinació tingui convenients desenvolupaments organitzatius 
previstos en les mateixes normes.

La potestat que exercita la Cúria és ordinària, en tant que va annexa als oficis i no a les 
persones; i vicària, en tant que s’exercita no en nom propi, sinó en nom del bisbe. Cal 
precisar a més que no tots els organismes de la Cúria participen de la potestat de govern 
o de jurisdicció del bisbe, o no hi participen en la mateixa mesura. I així hi ha organismes 
que sols tenen atribuïdes funcions d’estudi o de promoció.

De tot el referit anteriorment, es dedueix que la Cúria diocesana, per ser fidel a la seva 
comesa, ha de participar del deure del bisbe de promoure i defensar la unitat de la fe i la 
disciplina comuna de tota l’Església; haurà de participar del deure que competeix al bisbe 
d’instruir els fidels en l’amor de tot el Cos místic de Crist, especialment dels membres 
necessitats i dels que pateixen; i promoure, en fi, tota activitat que sigui comuna a tota 
l’Església, particularment amb vista a la dilatació de la fe i de la difusió de la llum de la 
veritat plena entre tots els homes i dones.

Així, la finalitat primera d’aquest Estatut és la d’ajudar eficaçment el bisbe a oferir al Poble 
de Déu el ministeri de la salvació. Tant en reafirmar el valor de la Cúria diocesana, com en 
adaptar-la a les noves circumstàncies de l’Església i del món i, en particular, de la nostra 
societat concretada en el territori de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, no s’ha buscat 
una altra cosa que proveir de manera cada vegada més fecunda a la salvació de les ànimes 
quae in Ecclesia suprema semper lex esse debeat.17

16 · Cf. CIC, cc. 469-474.
17 · Cf. CIC, c. 1752
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En conseqüència, aquest Estatut ha d’ajudar la Cúria diocesana:

1. A ser un organisme viu que, col·laborant amb el bisbe en el govern de la diòcesi, 
sigui sensible a les necessitats de les comunitats cristianes i als homes i dones del 
nostre temps, responent amb responsabilitat i professionalitat en les funcions que 
l’Església li encomana. 

2. A acollir el magisteri de l’Església que configura l’Església com a Poble de Déu, en 
actitud de servei perquè en tot el cos eclesial la comunió s’instauri cada vegada 
més, conservi el seu vigor i continuï produint els seus bells fruits.

3. A ser un instrument adequat en l’elaboració i execució.

4. A acollir els reptes de la nostra societat de manera que l’acció pastoral de l’Església 
es promogui amb més eficàcia i es coordini adequadament.

Les Delegacions i el seu sentit jurídic

S’ha adoptat la denominació de Delegacions diocesanes i Departaments per designar 
alguns serveis de la Cúria. Cal, però, fer algunes precisions:

1. Anomenem Delegacions i Departaments en general a organismes que reben oficis 
i encàrrecs d’una manera estable.18 

2. En general no participen com a tals del poder executiu. Però ocasionalment sí 
que poden gaudir-ne, sigui perquè el bisbe ho cregui convenient, sigui fins i tot 
d’una manera estable, d’acord amb aquests Estatuts, en raó de la funció que se 
li encomana (en raó de l’ofici19). En tot cas, aquesta participació específica en el 
poder executiu ha de constar per escrit.20 

Així doncs, el conjunt de la Cúria diocesana és un organisme complex, amb diversitat 
d’objectius i mètodes, que demana, per això mateix, un esforç de coordinació i unitat 
fonamental. Aquesta unitat d’acció serà condició necessària per al bon servei al poble de 
Déu.

18 · Cf. CIC, cc. 134, 331, 381, 295, 474.
19 · Cf. CIC, cc. 129-144.
20 · És el cas, per exemple, de la Delegació per a la vida consagrada i la seva funció en alguns actes de comunitats religioses  
       amb efectes jurídics, en representació del bisbe.

PREÀMBUL
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Així, ja que la funció de la Cúria diocesana és eclesial, requereix també la cooperació 
de tota l’Església diocesana, a la qual es dirigeix, ja que ningú a la nostra diòcesi no està 
separat de la resta (Cf 1 Co 12, 12-30), sinó que cadascun forma un mateix cos amb tots 
els altres. Aquesta cooperació es realitza mitjançant la comunió de vida, de caritat i de 
veritat. Per això, així com és propi de la Cúria servir tota la diòcesi, així també els fidels, els 
preveres i els titulars d’altres oficis eclesiàstics, han de procurar comunicar-se amb la Cúria 
per unir-se amb el bisbe amb un vincle més fort, mitjançant aquestes confiades relacions.





9

ESTA
TU

T D
E LA

 C
Ú

R
IA

 D
IO

C
ESA

N
A

   |   D
iòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

LA CÚRIA. NORMES GENERALS

LA CÚRIA. NORMES GENERALS

 Article 1

1. Constitueix la Cúria diocesana el conjunt de persones i organismes que col·laboren 
amb el bisbe en el govern de tota la diòcesi, principalment en la direcció de l’acció 
pastoral, de l’administració i en l’exercici de la potestat judicial.21

2. La Cúria diocesana és tota ella pastoral en les seves diverses vessants i forma amb 
el bisbe com una mateixa cosa.22 Tots aquells que la integren han de procedir, 
en l’exercici dels seus oficis i funcions que se’ls assigna, amb un autèntic esperit 
pastoral, procurant fer patent que són al servei de tota la diòcesi.23

3. El bisbe, mitjançant els organismes competents de la Cúria, elabora, impulsa i 
realitza el seguiment dels plans pastorals en la diòcesi. Al mateix temps, promou i 
anima els plans i tasques pastorals de les vicaries, arxiprestats, parròquies i de les 
associacions, moviments i institucions diocesanes o no diocesanes, presents a la 
diòcesi, oferint les ajudes que requereixi la seva adequada execució.24

 Article 2     

1. La Cúria diocesana es regeix per la normativa canònica general25 i pel present Estatut.

2. La Cúria no té personalitat jurídica diferent de la personalitat jurídica institucional 
de la diòcesi.

3. Per a l’aplicació i desenvolupament d’aquest Estatut s’afegiran els reglaments, 
directoris i instruccions que, a tenor del Dret, pugui promulgar el bisbe.26

 Article 3

1. Són considerats col·laboradors del bisbe totes les persones que formen part de 
la Cúria, sigui en el govern, en l’administració o en l’exercici de l’acció judicial. 

21 · CIC, c. 469; Constitució Apostòlica Pastor Bonus, art. 1.
22 · Ecclesiae Imago, 1.c.
23 · CD 27.
24 · Ecclesiae Imago, 200.
25 · CIC, cc. 469-514.
26 · CIC, cc. 34 i 95.
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Tots ells, cadascú en la seva competència, es comprometen a complir la seva tasca 
d’acord amb el Dret i les determinacions del bisbe, així com a guardar el secret, dins 
els límits i segons la manera establerta pel Dret i pel bisbe.27

2. Igualment són col·laboradors del bisbe diferents òrgans o consells de la Cúria: el 
Consell episcopal, en la funció més immediata de coordinació i consulta;28 així 
mateix els altres consells previstos pel Dret, cadascun segons la seva naturalesa i 
competència, el Consell presbiteral, el Col·legi de consultors, el Consell per als 
assumptes econòmics i el Consell pastoral diocesà.

 Article 4

1. El bisbe és el superior i president nat de tots els òrgans de la Cúria i a ell correspon: el 
nomenament de les persones que han de desenvolupar oficis en la Cúria diocesana,29 
així com la regulació complementària dels seus organismes, l’existència de la qual 
està prescrita en el Dret;30 la creació i regulació, així com la supressió o modificació 
d’altres organismes, quan ho cregui necessari o convenient perquè la Cúria diocesana 
pugui aconseguir els seus objectius, dintre del marc establert pel Dret general.31 

2. Tant la creació, com la modificació o supressió d’aquests organismes, així com el nome-
nament de les persones que formen part de la Cúria es farà per escrit mitjançant decret.32

3. A més del bisbe són superiors jeràrquics per aquest ordre i segons l’Organigrama 
de la Cúria:

a. El Vicari general, per a tota la Cúria.
b. Els Vicaris episcopals, per als seus respectius àmbits.
c. El Vicari judicial, per a la Via judicial.
d. L’Ecònom per a la Via administració econòmica.
e. El Canceller-Secretari, per a la Via administrativa i de gestió.

4. Un superior jeràrquic pot efectuar per pròpia decisió la resolució de qüestions que, per 
especials circumstàncies, per la seva gravetat o per la seva transcendència, aconsellin la 
seva intervenció personal. Els responsables d’aquests òrgans hauran de consultar al su-
perior jeràrquic les qüestions més importants abans que siguin resoltes definitivament.

27 CIC, c. 471.
28 CIC, c. 473,4.
29 CIC, cc. 145 i 156; 470.
30 CIC, c. 381,1.
31 CIC, c. 391.
32 CIC, cc.145 i 156.
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5. A la Cúria de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat són Ordinaris:
a. El Vicari general.
b. Els Vicaris episcopals.
c. El Vicari judicial.

Un Ordinari pot suplir l’actuació de l’òrgan inferior, quan concorrin circumstàncies 
de necessitat o urgència.

 Article 5

1. Aquells que exerceixen qualsevol càrrec a la Cúria diocesana tindran, en l’àmbit 
de les seves respectives competències, aquelles facultats que de forma ordinària o 
extraordinària, a tenor del Dret, els concedeixi el bisbe, per al millor compliment 
del servei que se’ls assigna.

 Article 6

1. Dels qui formen part de la Cúria diocesana, desenvolupant-hi algun càrrec o fun-
ció, són exigències fonamentals: la plena comunió amb l’Església, la idoneïtat per 
a portar a terme el seu encàrrec, la fidelitat, exemplaritat i esperit apostòlic en el 
compliment del seus deures i guardar el secret, dintre dels límits i segons la forma 
establerta pel Dret i pel bisbe.33

2. Tots els admesos a desenvolupar oficis en la Cúria diocesana prometran pública-
ment el fidel compliment de la seva tasca, segons la forma establerta pel Dret i, en 
el seu cas, pel bisbe. El Vicari general, els Vicaris episcopals, el Vicari judicial i el 
Secretari general emetran, a més, personalment la professió de fe.34

3. Al servei de les diferents seccions de la Cúria diocesana poden ser destinats fidels laics 
d’acord amb la seva vocació i missió dintre de l’Església i a tenor de les normes del 
Dret. La regulació concreta dels seus oficis i funcions s’atindrà també al previst tant 
pels Acords de l’Estat Espanyol i la Santa Seu, com pel Dret civil que els sigui aplicable.

4. Els sacerdots que presten el seu servei a la Cúria han d’atendre també algun altre 
ministeri de cura animarum, per tal d’evitar tot distanciament de l’atenció personal 
i espiritual dels fidels.

33 CIC, cc. 149 i 471.
34 CIC, cc. 471, 1 i 833, 5.
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5. Els sacerdots i els membres d’Instituts religiosos i de Societats de vida apostòlica 
que treballen a la Cúria estan cridats a manifestar una particular acollida a les nor-
mes universals i diocesanes sobre la disciplina eclesiàstica.

6. Tots els que exerceixen algun ofici eclesiàstic o treballen a la Cúria, han de prometre 
que compliran fidelment el seu càrrec i guardaran secret, d’acord amb les normes 
establertes pel Dret i pel superior jeràrquic. Ningú no ha d’exercir el seu càrrec si 
no ha fet la promesa i ha pres possessió davant el Superior competent. A més tenen 
el deure de seguir les següents indicacions:

a. Coneixement de l’Estatut de la Cúria.
b. Coneixement de la normativa contractual: Estatut dels treballadors i norma-

tiva aplicada a la Cúria.
c. Fer servir el sistema de seguiment horari, a l’inici i final de la jornada labo-

ral. Aquest sistema també ajudarà a concretar la Llei d’autoprotecció, certifi-
cant el personal que és present a la Casa de l’Església i estarà disponible per 
a qualsevol consulta.

d. Coneixement de la informació penjada en el taulell d’anuncis d’assumptes 
laborals, situat a recepció.

e. Assistir a les reunions convocades per l’autoritat competent.
f. Coneixement i aplicació del Reglament General de Protecció de Dades i de la 

Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i Garantia dels Drets 
Digitals (RGPD-LOPDGDD).

g. Coneixement i aplicació de la Llei de transparència.
h. Coneixement i aplicació de la Llei d’autoprotecció de la Casa de l’Església.
i. Sense prèvia autorització del Secretari general ningú no pot fer declaracions 

o participar en entrevistes que facin referència a les persones, a l’activitat o 
als treballs de la Cúria diocesana. Els comunicats i les declaracions oficials a 
la premsa s’han de tramitar mitjançant la Secretaria general i en coordinació 
amb la Delegació diocesana de mitjans de comunicació.

7. La provisió de qualsevol ofici es farà per escrit que prepararà i custodiarà la Secre-
taria general amb la documentació i registre corresponent.

8. La contractació laboral del personal serà signada, en nom de la diòcesi, per l’auto-
ritat competent. La deliberació sobre la idoneïtat de cada contracte, a més d’altres 
consultes adients, haurà de comptar amb el parer del Secretari general, l’Ecònom 
i l’Assessoria jurídica i informant oportunament el Delegat dels treballadors. Es 
tindran en compte les disposicions del Dret canònic i del Dret laboral adequats a la 
realitat concreta de la Cúria i del personal que hi realitza el seu treball. 
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LA CÚRIA. NORMES GENERALS

9. Secretaria general custodiarà els arxius personals dels treballadors amb el registre i 
la documentació corresponent.

 

 Article 7

1. S’han de sotmetre a l’aprovació del bisbe les decisions de major importància, amb 
excepció d’aquelles per a les quals s’hagin atribuït als interessats especials facultats 
per aprovar-les, i exceptuades també les sentències del Tribunal Eclesiàstic dictades 
dins dels límits de la seva respectiva competència.

2. Ja que el bisbe és l’únic legislador, cap organisme de la Cúria pot donar lleis o de-
crets generals amb força de llei, ni derogar les prescripcions del dret vigent.

3. Cal tenir per norma constant no fer res important i extraordinari que no hagi estat 
consultat al bisbe.

 Article 8

1. Quan es produeixi un conflicte de competències, el Secretari general determinarà la 
manera de procedir, encomanant el seu estudi a una comissió especial nomenada a 
l’efecte, en la qual estiguin representats els organismes competents.

 Article 9

1. Un ofici eclesiàstic de la Cúria es perd:
a. Per transcurs del temps prefixat o per compliment de l’edat determinada en 

el Dret.
b. Per trasllat a un altre ofici.
c. Per remoció o privació de l’ofici, d’acord amb les normes del Dret.
d. Per renúncia del titular. La renúncia a un ofici de la Cúria exigirà, per a la 

seva validesa, l’acceptació del bisbe.

2. Els qui presten el seu treball a la Cúria, sense ser titulars d’un ofici eclesiàstic, 
hi deixaran de prestar serveis d’acord amb les disposicions del Dret laboral, dels 
contractes de treball, convenis i amb les disposicions referides al Dret canònic35 i 
l’Estatut de la Cúria.

35 · Cf. CIC, c. 471. 
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EL BISBE

 Article 10

1. Al bisbe li competeix tota la potestat ordinària, pròpia i immediata que es reque-
reix per a l’exercici de la seva funció pastoral. Aquesta potestat és, alhora, legislati-
va, executiva i judicial. La potestat legislativa l’exerceix personalment; l’executiva, 
l’exerceix per si mateix o per mitjà del Vicaris general i episcopals; la judicial, tant 
personalment com per mitjà del Vicari judicial i dels jutges, segons les normes del 
Dret.

2. El bisbe té cura personalment, i a través dels organismes de la Cúria, que es coor-
dinin degudament tots els assumptes que es refereixen a l’administració de tota la 
diòcesi, i que s’ordenin de la manera més eficaç al bé de la porció del Poble de Déu 
que li està encomanada.

 Article 11

Secretaria particular

1. La Secretaria particular atén els assumptes referits a l’activitat del bisbe. 

2. La coordinació del servei a Secretaria particular és responsabilitat del Secretari par-
ticular amb l’ajut d’un Adjunt i caldrà:

a. La coordinació entre el Secretari i l’Adjunt en referència a l’agenda, visites i 
correspondència del bisbe.

b. L’Adjunt informarà al Secretari particular de les gestions fetes, especialment 
aquelles que requeriran una atenció especial i el seu seguiment.

3. La Secretaria particular tramita els assumptes que li confia directament el bisbe, que són:
a. La correspondència i documentació, segons indicació del bisbe, fent servir, 

quan calgui, el Registre general de Secretaria general.
b. Atenció a l’Arxiu de Secretaria particular,36 amb la màxima cura de la cus-

tòdia de la documentació especialment referida als preveres, diaques, re-
ligiosos, laics i altres assumptes determinats pel bisbe. La documentació 
custodiada en aquest l’Arxiu s’arxivarà per cursos.

36 · L’Arxiu de Secretaria particular segueix la normativa determinada pel bisbe. Està format per un Arxiu viu, situat en un armari, al 
despatx del Secretari particular, i Arxiu històric on es custodien els diferents assumptes, per cursos.

EL BISBE
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EL BISBE

c. Pel protocol de les activitats del bisbe, se seguiran les seves indicacions en 
cada cas i en coordinació amb la Secretaria general.

d. La Visita pastoral es coordinarà amb la Secretaria general, els vicaris i arxi-
prestos corresponents. 

e. La celebració de pontificals i altres funcions que constitueixen una obliga-
ció del bisbe, especialment les realitzades a la Catedral-Parròquia de Sant 
Llorenç, que es coordinaran amb l’Encarregat, segons les indicacions del 
Caeremoniale episcoporum i aplicant-les a la realitat concreta.

4. Altres funcions de la Secretaria particular:
a. Acollida de les visites, prèviament identificades a recepció.
b. Recepció de les comunicacions telefòniques, identificades per a la seva 

resposta.
c. Recollida de la correspondència i classificació.
d. Elaboració de la crònica de l’activitat del bisbe i de la diòcesi, per al Butlletí 

diocesà.
e. Custòdia i actualització de la base de dades que es coordinarà amb la base 

de dades de la Secretaria general.
f. Aplicació del RGPD-LOPDGDD.
g. Aplicació de la Llei d’autoprotecció, de la Casa de l’Església.
h. L’Adjunt actuarà de coordinador de la planta i participarà en les reunions de 

coordinació de la Cúria i de l’aplicació de la llei d’autoprotecció, de la Casa 
de l’Església.
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ORGANISMES DE COORDINACIÓ DEL BISBE I DE LA CÚRIA DIOCESANA

 Article 12

1. Els organismes diocesans resten definits amb aquest Estatut i en l’organigrama de la 
Cúria diocesana (veure desplegable).

2. La Cúria consta d’òrgans específics amb les seves funcions, activitats i competències 
que de manera harmònica i equilibrada assisteixen el bisbe. 
En concret:

a. Per resoldre els assumptes més importants de la Cúria, el bisbe compta 
amb el Consell episcopal format pel Vicari general, els Vicaris episcopals i 
el Secretari general, exercint les funcions que el Dret els encomana.

b. El Col·legi de consultors, el Consell presbiteral, el Consell pastoral diocesà, 
els arxiprestos i el Consell d’assumptes econòmics, exercint les funcions que 
el Dret els encomana.

c. Les Delegacions, Departaments i Secretariats, exercint les funcions que el 
Dret i aquest Estatut de la Cúria els encomana.

d. El bisbe pot crear altres comissions o organismes que l’assisteixin amb els 
seus estudis, dictàmens, suggeriments i informacions. 

3. Els organismes de la Cúria diocesana de Sant Feliu de Llobregat s’organitzen en vies 
d’acció i coordinació i són les següents:

a. Via executiva, mitjançant:
- Vicari general amb la Notaria per a les qüestions administratives matri-

monials.
- Vicaris episcopals amb els respectius arxiprestats i parròquies.

b. Via consultiva, mitjançant:
- Consells diocesans: Consell episcopal i Reunió d’arxiprestos.
- Organismes diocesans: Col·legi de consultors, Consell presbiteral (o 

Consell del presbiteri), Consell diocesà per als assumptes econòmics, 
Consell pastoral diocesà.

c. Via administrativa i de gestió, mitjançant la Secretaria general i Cancelleria 
amb el Secretari general i Canceller. Amb els següents organismes auxiliars:

- Equip d’autoprotecció.
- Comitè de crisi.
- Comissió Llei de transparència.
- Secretariat diocesà d’associacions i fundacions.
- Departament d’informàtica i Departament de noves tecnologies.

ORGANISMES DE COORDINACIÓ DEL BISBE I DE LA CÚRIA DIOCESANA
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ORGANISMES DE COORDINACIÓ DEL BISBE I DE LA CÚRIA DIOCESANA

- Assessoria jurídica.
- Delegat de protecció de dades.

d. Via administració econòmica, de la qual formen part:
- Ecònom i administració econòmica.
- Departament de patrimoni.

e. Via judicial, de la que formen part:
- Vicari judicial.
- Tribunal eclesiàstic.

f. Via pastoral, de la qual formen part:
- Delegacions.
- Pastoral social: Càritas diocesana, Mans Unides i Pastoral penitenciària.
- Escola diocesana de Teologia.

4. D’acord amb el sentit de servei propi dels organismes de la Cúria, salvaguardant 
la prescripció del c. 57 del Codi de Dret canònic, tots aquells documents que 
arribin a la Cúria a través del registre d’entrada, han de ser examinats i respostos 
per l’organisme competent. Si per la complexitat de la resposta, aquesta no pogués 
donar-se dins dels tres mesos, s’ha de donar comunicació corresponent a l’interessat, 
indicant-li els motius del retard.

5. Els actes de la Cúria cridats a produir algun efecte jurídic han de ser subscrits per 
l’Ordinari del qual provenen, com a requisit per a la seva validesa, així com també 
pel Canceller de la Cúria o un notari.

6. El Secretari general i Canceller té l’obligació d’informar el Vicari general sobre 
aquests actes.
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VIA EXECUTIVA

 Article 13

Vicari general i Vicaris episcopals

1. El Vicari general i els Vicaris episcopals són els primers cooperadors del bisbe per al 
govern de la diòcesi, sigui en l’activitat concreta de cadascun d’ells, sigui, formant 
amb ell l’anomenat Consell episcopal.37 

2. La missió i les competències del Vicari general i dels Vicaris episcopals es regeixen 
pels cc. 475-481 del Codi de Dret canònic, per aquest Estatut diocesà i per les 
disposicions del bisbe, al qual han d’informar sobre els afers per a resoldre o ja 
resolts, i mai no han d’actuar contra la voluntat i les intencions del mateix bisbe.38

 Article 14

Vicari general i Vicaria general

1. El Vicari general, de necessària constitució en la diòcesi, segons el Dret comú, 
gaudeix de potestat vicària, ordinària i executiva, no legislativa ni judicial, per tal 
d’ajudar el bisbe, del qui és alter ego, en el govern de tota la diòcesi. Li competeix 
realitzar tots els actes administratius, excepte aquells que el bisbe s’hagi reservat 
o que per Dret requereixin un mandat especial del bisbe.39 Li corresponen també 
les facultats habituals concedides per la Santa Seu al bisbe i l’execució dels 
rescriptes, llevat que s’estableixi expressament una altra cosa o es tracti de facultats 
concedides al bisbe a títol exclusivament personal de manera expressa.40 El Vicari 
general, sota la dependència directa del bisbe, ajuda aquest, principalment en 
les qüestions d’àmbit diocesà, en les que s’han de tramitar a la Cúria i en les 
activitats dels organismes pastorals diocesans. Vetlla per la correcta aplicació dels 
procediments i per la fidel execució de les decisions del bisbe i del seu Consell 
episcopal. I, a aquest fi, pot esmenar decrets generals de caràcter executiu per tal 
de determinar d’una manera precisa com s’ha de complir una norma i urgir-ne la 
seva observança.41

37 CIC, cc. 473,4; 475, 476.
38 CIC, c. 480.
39 CD 27; CIC, c. 479,1.
40 CIC, c. 479,3.
41 CIC, c. 31, 1.

CAPÍTOL 1 VIA EXECUTIVA
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VIA EXECUTIVA

2. Ha d’exercir el seu ofici segons la voluntat i intenció del bisbe i no actuarà mai en 
contra de la voluntat d’ell, informant-lo dels assumptes més importants.42

3. El Vicari general té les responsabilitats que li corresponguin en diferents institucions 
segons determinin els seus estatuts.

4. En casos d’emergència, que ell mateix apreciarà, o de malaltia del bisbe, el Vicari 
general actuarà, segons Dret, per a aquestes circumstàncies.

5. Tindrà l’atenció especial dels preveres d’edat avançada.

6. El Vicari general, per dur a terme la seva funció, pot ajudar-se d’alguns col·laboradors 
i concretament dels serveis de la Secretaria general.

7. Cessa en el seu ofici en complir-se el temps per al qual va ser nomenat, per renúncia 
legítimament presentada i acceptada, per remoció decretada i intimada i en restar 
suspesa o vacant la Seu episcopal.43

 Article 15

Notaria per a les qüestions administratives matrimonials

1. Sota la dependència del Vicari general, la Notaria per a les qüestions administratives 
matrimonials s’ocupa de la concessió de dispenses d’amonestacions, impediments 
matrimonials i forma canònica; convalidacions matrimonials i autorització de ma-
trimonis que no s’han de celebrar sense llicència de l’Ordinari del lloc.44 Per a la 
validesa d’aquests documents és necessària la signatura del Vicari general.

2. El Secretari general i Canceller tindrà la cura de fer que els tràmits es facin correc-
tament i, en absència del Vicari general, tindrà les facultats delegades segons Dret.45

3. Igualment:
a. Tramita els expedients matrimonials que impliquen relació amb altres diòcesis.
b. Ajuda els rectors en qüestions referents als expedients matrimonials.
c. Tramita els Netemeres.
d. Tramita els expedients de legitimació canònica dels fills i dels canvis de cognoms.

42 CIC, c. 480.
43 CIC, cc. 481;192-195.
44 Cf. CIC, c. 1071.
45 DECRET. 10/10.- Sant Feliu de Llobregat, 9 de juliol de 2010.
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VIA EXECUTIVA

e. Té cura que els rectors assentin en els llibres corresponents la celebració dels 
matrimonis i, eventualment, la declaració de nul·litat.

4. Desenvolupa les següents activitats, en virtut de facultats especials:
a. Tramita els expedients sobre la mort presumpta d’un cònjuge, d’acord amb 

el procediment establert per la Santa Seu.46

b. Decreta la inscripció de partides en els llibres parroquials en cas d’omissió 
o de destrucció de l’arxiu.

c. Autoritza la correcció d’errors en les partides dels llibres parroquials.
d. Tramita l’autorització corresponent per a noves núpcies en cas de nul·litat 

del matrimoni amb clàusula prohibitiva reservada a l’Ordinari del lloc, 
després de consultar el Vicari judicial i amb el consentiment escrit del 
Vicari general.

e. Tramita la inscripció de les nul·litats matrimonials en els llibres parroquials.

5. Resta vigent la normativa dels llibres sacramentals, amb el títol: Normes sobre 
els llibres sacramentals parroquials en curs, aprovades amb decret 07/18, amb 
data de 28 de juny de 2018. I acollint el que La Conferència Episcopal Espanyo-
la, amb data de 23 d’abril de 2010, va publicar amb el document: "Orientaciones 
a cerca de los Libros Sacramentales Parroquiales", aprovat en la reunió 263, de 
18 de febrer de 2010, de la Junta d’assumptes jurídics, amb el suggeriment de 
ser aplicades a cada diòcesi i l’objectiu de facilitar als rectors uns criteris, pre-
veure abusos, evitar omissions, apercebre contra la violació del dret del fidel a 
la intimitat,47 o impedir conflictes de l’Església amb les autoritats civils, especi-
alment els referits a la protecció de dades personals que han de ser diligentment 
custodiades.48

 Article 16

Servei d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals

Atenent la disposició del papa Francesc, mitjançant el Motu proprio Vos estis lux mundi del 
7 de maig de 2019, pel qual es demana que s’estableixin els procediments dirigits a pre-
venir i combatre els delictes d’abusos sexuals infringits a menors de 18 anys i a persones 
vulnerables (malalts, disminuïts, incapaços), “que tan greument ofenen Nostre Senyor, 
causen danys físics, psicològics i espirituals a les víctimes i perjudiquen la comunitat dels 

46 Cf. CIC, c. 1707.
47 Cf. CEC 83, c. 220.
48 Cf. CIC, cc. 383, 384 i 470
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VIA EXECUTIVA

fidels”. Per tal que aquests casos mai més tornin a succeir en totes les seves formes, i a fi i 
efecte que existeixin en la nostra Església diocesana accions concretes i eficaces, la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat ha creat aquest Servei d’atenció a les víctimes d’abusos sexu-
als49, destinat a facilitar i assegurar que les notícies o les denúncies sobre possibles abusos 
sexuals, tant en la modalitat d’accions com d’omissions, als quals es refereix l’article 1r 
del Motu proprio Vos estis lux mundi, siguin tractades en temps i forma d’acord amb la 
disciplina canònica i civil, respectant els drets de totes les parts implicades.

Formaran part d’aquest Servei, amb nomenament per un període de tres anys, que podrà 
ser renovat: el Vicari general i coordinador del Servei; una pedagoga i una advocada.

Les funcions d’aquest Servei són:

1. Rebre qualsevol tipus de denúncia o informació, directament de la presumpta 
víctima o de tercers, o bé ex officio, relacionada amb les conductes a què es re-
fereix aquest decret. De tot això es justificarà recepció al denunciant i, si escau, 
a la presumpta víctima i a la persona que ex officcio hagi presentat instància o 
denúncia.

La via de comunicació serà per telèfon o correu electrònic que rebrà directament 
el coordinador del Servei: telèfon: 686 359 415, e-mail: 
atenciovictimes@bisbatsantfeliu.cat

2. Recollir totes les dades que siguin necessàries a l’efecte de la identificació del de-
nunciat i de les possibles víctimes, així com qualsevol ulterior dada relacionada 
amb els fets invocats i amb les persones afectades.

3. La denúncia o informe rebut restarà degudament protegit, de tal forma que es ga-
ranteixi la seguretat, integritat i confidencialitat, inclòs el deure de guardar secret 
de conformitat amb el cànon 471,2º del CIC., i tot allò que al respecte estableix el 
Reglament General de Protecció de Dades (UE). La imatge i l’esfera privada de les 
persones implicades han d’estar protegides conforme a dret.

4. Orientar el denunciant i, si s’escau, a la presumpta víctima sobre la tramitació 
processal, tant per via canònica com civil.

5. Ajudar inicialment les presumptes víctimes amb un atent acompanyament personal.

6. Un cop realitzat tot el tràmit dels punts anteriors, s’enviarà a l’ordinari l’acta de 

49 DECRET 09/20, Sant Feliu de Llobregat, 29 d’abril de 2020
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VIA EXECUTIVA

denúncia i de les actuacions realitzades, tot això amb celeritat i discreció, deixant 
constància documental de l’enviament realitzat i de la data de l’enviament al de-
nunciant o a la persona que actués ex officio.

Rebudes les actes corresponents, l’Ordinari procedirà al seu examen i actuarà en cada 
cas conforme a dret, comprometent-se a tractar amb dignitat i respecte els afectats, aco-
llint-los, donant ajut espiritual i terapèutic, si s’escau.

 Article 17

Vicaris episcopals i Vicaries

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 o en una certa 
classe d’afers o en relació als fidels d’un ritu determinat, pel mateix Dret frueixen 
d’aquell poder que el Dret comú atribueix al Vicari general.50

2. Cada Vicari episcopal gaudeix de potestat ordinària en el seu àmbit concret, sem-
blant a la que té el Vicari general per a tota la diòcesi, per a tots els actes adminis-
tratius, amb una especial incidència en els 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 
mandat.51.

3. La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat està formada per dues Vicaries territorials: 
Vicaria episcopal del Llobregat i Vicaria episcopal del Penedès, Anoia i Garraf. 

a. La Vicaria del Llobregat està formada pels arxiprestats de Bruguers, Sant Boi 
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Montserrat.

b. La Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf està formada pels arxiprestats de 
Garraf, Vilafranca del Penedès, Anoia i Piera-Capellades.

4. Normalment es demanarà al Vicari episcopal un informe sobre els assumptes que 
s’hagin de resoldre a la Cúria diocesana.

5. Com a regla general s’ha d’acudir al Vicari episcopal competent.

6. No resolgui el Vicari general el que pot resoldre el Vicari episcopal.

50 CIC, c.476.
51 CIC, c. 479, 1 i 2, en relació amb els cc. 131, 1-2; 134, 1-2.
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VIA EXECUTIVA

7. Ara bé, davant la decisió del Vicari episcopal no es pot recórrer al Vicari general, 
sinó directament al bisbe.

8. 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 per a solucionar assumptes segons Dret, de la qual cosa informarà tan aviat 
com pugui al bisbe o al Vicari general.

9. 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.

10. En cas d’absència del bisbe o del Vicari general s’indicarà si un Vicari episcopal as-
sumeix les funcions de Vicari general.

11. S’aplica als Vicaris episcopals el que s’ha dit abans del Vicari general sobre les grà-
cies o peticions denegades.52

12. Els Vicaris territorials tindran especial cura de la vida dels preveres de la seva Vica-
ria, de l’activitat dels arxiprestats i de les reunions dels arxiprestos, que ell mateix 
convocarà periòdicament.

13. Roman sempre la llibertat per a presentar qualsevol assumpte al Vicari general.

14. Altres referències:
a. Els Vicaris episcopals hauran de conèixer l’Estatut de la Cúria diocesana 

per una millor coordinació i eficàcia dels diferents assumptes.
b. Els Vicaris episcopals disposaran dels serveis de la Secretaria general per a 

realitzar el seu ofici: comunicacions, autoritzacions, certificats, etc.
c. Els Vicaris episcopals faran servir el Registre general de la Secretaria ge-

neral per a la documentació més important en relació a la Vicaria i als 
respectius arxiprestats.

d. Els Vicaris episcopals hauran d’arxivar els documents més importants de 
cada Vicaria a l’arxiu de la Vicaria que està situat en els despatxos de cada 
Vicari, a la Casa de l’Església. En acabar el seu ofici hauran de traslladar 
a Secretaria general l’Arxiu de la Vicaria per a ser custodiat correctament.

e. Normalment es demanarà al Vicari episcopal un informe sobre els assump-
tes que s’hagin de resoldre a la Cúria diocesana.

52 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Estatut de la Cúria diocesana, art. 9,3; CIC, c. 65.
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15. Cessen en el seu ofici en complir-se el temps per al qual van ser nomenats, per re-
núncia, legítimament presentada i acceptada, per remoció decretada i intimada i en 
restar suspesa o vacant la Seu episcopal.

 Article 18

Vicari judicial i Tribunal eclesiàstic

1. El bisbe exerceix la potestat judicial personalment o a través d’un Vicari judicial i 
de jutges segons la norma del Dret.53 

2. En cada diòcesi, i per a totes les causes no exceptuades expressament pel Dret, el jutge 
de primera instància és el bisbe,54 el qual pot exercir la potestat judicial per si mateix o 
mitjançant altres persones, segons el Dret canònic.55 El bisbe ha de nomenar el Vicari 
judicial que amb potestat ordinària judiqui normalment les causes judicials que arri-
ben al seu Tribunal, fora de les que el bisbe s’hagués reservat. Ha de tenir les condicions 
i qualitats que marca el Dret.56 A més ha de nomenar jutges diocesans que siguin sacer-
dots o diaques.57 Els laics poden ser també jutges, i d’aquests, si convingués, un d’ells 
pot ser membre del Tribunal, en cas que la Conferencia Episcopal ho hagi concedit.58

3. Intervenen també en el Tribunal, nomenats pel bisbe, el Promotor de justícia i el De-
fensor del vincle, els quals, cadascun des de la pròpia competència, han de vetllar 
que es garanteixi el bé públic eclesial.59

4. Al Tribunal eclesiàstic se li confien, a part de les causes contencioses i àdhuc les 
penals, si el bisbe ho estima bé, una vegada acomplerts els requisits previs previstos 
en els cc. 1717-1720 del Codi de Dret canònic, les causes administratives, com són 
entre les matrimonials les de dispensa de matrimoni rat i no consumat60 i dissolució 
del matrimoni en favor de la fe.61 Així també les causes que hi poguessin haver de 
separació conjugal62 i les causes de mort presumpta del cònjuge.63 

53 CIC, c. 391, 2.
54 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, DECRET 10/12 sobre la constitució de la Vicaria judicial i Tribunal eclesiàstic de primera instància, 
aprovat el 7 de setembre de 2012.
55 CIC, c. 1419.
56 CIC, c. 1420, 1, 2, 4.
57 CIC, c. 1421, 1.
58 CIC, c. 1421, 2.
59 CIC, cc. 1430 i 1432.
60 CIC, cc. 1142 i 1697 i ss.
61 CIC, in favorem fidei, c. 1143.
62 CIC, cc. 1692-1696.
63 CIC, c. 1707.
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VIA EXECUTIVA

5. També integra necessàriament el Tribunal un o més notaris, que han d’intervenir 
sobretot en les declaracions i donar fe pública del que hi ha escrit i així mateix, en 
les certificacions, etc.64 i rebent el nomenament del mateix bisbe.65

64 CIC, c. 1437.
65 CIC, c. 470.



27

ESTA
TU

T D
E LA

 C
Ú

R
IA

 D
IO

C
ESA

N
A

   |   D
iòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

VIA CONSULTIVA. Els consells

Subcapítol I  < ELS CONSELLS >

 Article 19

Consell episcopal

1. El Codi de Dret canònic indica que el bisbe, si ho considera convenient, a fi de 
fomentar millor l’activitat pastoral, pot constituir un Consell episcopal, que consti 
dels Vicaris generals i dels Vicaris episcopals.66

2. Presidit pel bisbe, el Consell episcopal, a més de la funció d’aconsellar, té caràcter 
deliberatiu, quan el bisbe fa seves les decisions preses. En formen part, el Vicari 
general, els Vicaris episcopals i el Secretari general i Canceller que assistirà a les 
seves reunions, amb veu, en qualitat de Secretari.

3. Són convocades ocasionalment a les sessions del Consell episcopal les persones que, 
des de la seva específica responsabilitat o competència, poden fer-hi una aportació 
sobre algun assumpte requerit.

4. Els assumptes que el Consell episcopal pren en consideració són els que presenta 
l’acció de govern de la mateixa vida diocesana, d’acord amb l’ordre del dia que 
estableix el bisbe.

5. Correspon en concret al Consell episcopal tractar les directrius que afecten la vida 
diocesana, com per exemple el Pla pastoral diocesà amb les accions que en són la 
seva aplicació, els determinis referents a l’acció pastoral i l’administració diocesanes, 
els pressupostos i l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual, i aconsellar sobre 
els nomenaments de persones, sobretot dels preveres i diaques, qüestions totes elles 
que pertoca al bisbe aprovar. També s’ocupa de la formació permanent dels clergues, 
especialment pel que fa a la seva santificació i a l’exercici del ministeri pastoral.

6. Les activitats de formació ordinàries són:
a. Trobada de formació mensual de preveres i diaques.
b. Dos recessos, durant els temps d’Advent i Quaresma, conjuntament les dues Vicaries.
c. Jornada de formació i espiritualitat anual, al Santuari de la Mare de Déu de 

Montserrat.

66 CIC, 473,4.

CAPÍTOL 2 VIA CONSULTIVA
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VIA CONSULTIVA. Els consells

Les trobades de formació es convoquen des de la Secretaria general: les trobades 
conjuntes, signades pel Secretari general i en nom del senyor bisbe, i les trobades 
per Vicaries, pels respectius Vicaris episcopals.

7. El Secretari general i Canceller prepara l’ordre del dia amb la documentació  
corresponent, havent escoltat el bisbe i els vicaris, redacta les actes i, les definitives 
amb la seva documentació adjunta, es custodien a l’Arxiu de Secretaria general, 
degudament registrades i enquadernades, per cursos.

 Article 20

Reunió d’arxiprestos 

1. L’arxiprestat és una demarcació territorial que aplega diverses parròquies per tal 
d’afavorir la cura pastoral a través d’una acció comuna.67 

2. L’arxiprest, que és posat al davant d’un arxiprestat68, és el primer responsable d’aques-
ta acció, al qual correspon: promoure i coordinar l’activitat comuna a l’arxiprestat; 
vetllar perquè els clergues del seu districte menin una vida conforme al seu propi 
estat i compleixin diligentment els seus deures; procurar que les funcions religioses 
siguin celebrades segons les prescripcions de la sagrada litúrgia; que els llibres par-
roquials estiguin correctament omplerts i degudament guardats i que els béns eclesi-
àstics siguin administrats amb tota atenció, i que la casa parroquial sigui conservada 
amb la deguda diligència69, i atendre les necessitats materials i espirituals dels pre-
veres.70 Correspon al bisbe concretar les competències i obligacions de l’arxiprest.71

3. Abans de nomenar l’arxiprest, el bisbe consultarà tots els preveres que realitzen 
una tasca pastoral a l’arxiprestat.72 Cada un d’ells li comunicarà en particular el 
nom de qui creu més apte i podrà exposar-li les raons que fonamenten la seva 
proposta. També consultarà els membres del Consell pastoral arxiprestal, si està 
formalment constituït. Aquesta consulta, a judici del bisbe, es podrà ampliar als 
religiosos, religioses, laics i laiques compromesos en les tasques pastorals de l’ar-
xiprestat. El bisbe designarà aquell prevere que consideri més idoni, ateses les 
circumstàncies de lloc i de temps.73

67 CIC, 374,2.
68 CIC, 553,1.
69 CIC, 555,1.
70 CIC, c. 555,2 i 3.
71 Ibíd.
72 CIC, c. 553,2.
73 CIC, c. 554,1.
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VIA CONSULTIVA. Els organismes col·legiats

4. El conjunt dels arxiprestos amb el bisbe i el Vicari episcopal formen l’anomenada 
Reunió d’arxiprestos, perquè puguin compartir, entre ells i amb el bisbe, la vida 
pastoral, les dificultats amb què es troben en el desenvolupament de la seva missió, i 
puguin rebre del bisbe el suport i les orientacions pertinents. En la reunió d’arxiprestos 
es manifesta que és el bisbe qui encomana la missió pastoral arxiprestal.74

5. Les reunions ordinàries es faran, normalment, cada mes i a les respectives Vicaries 
episcopals, essent convocades, en nom del bisbe, pel Vicari episcopal. 

a. Un dels arxiprestos actuarà de secretari de la reunió amb l’ordre del dia i 
acta corresponent.

b. Les actes de les reunions i la documentació més important dels arxiprestats 
estaran custodiades als arxius de cada Vicaria, situats en els despatxos de 
la Vicaria episcopal corresponent, de la Casa de l’Església.

6. Es faran dues reunions extraordinàries de tots els arxiprestos, a l’inici i final del curs, 
convocades, en nom del bisbe, pel Secretari general que prepararà l’ordre del dia 
amb la documentació corresponent, havent escoltat el bisbe i els Vicaris, redactarà 
les actes i, les definitives amb la seva documentació adjunta, es custodiaran a 
l’Arxiu de Secretaria general, degudament registrades per cursos.

Subcapítol 2  < ELS ORGANISMES COL·LEGIATS >

 Article 21

Consell presbiteral 

1. Entre el bisbe i els preveres hi ha una comunió jeràrquica basada en el fet que partici-
pen, en grau divers, de l’únic i idèntic sacerdoci i ministeri i formen un sol presbiteri75. 
Aquesta unitat de missió ha volgut concretar-se amb la creació d’un organisme o consell 
de sacerdots que sigui representatiu del presbiteri i que pugui ajudar eficaçment amb els 
seus consells el bisbe al govern de la diòcesi, segons la norma del Dret, per tal de proveir 
al màxim al bé pastoral de la porció del poble de Déu que li ha estat encomanada.76

2. És la seu idònia per donar una visió de conjunt de la situació diocesana i per dis-
cernir el que l’Esperit Sant suscita per mitjà de persones o de grups, per intercan-

74 Directori de l’arxiprestat, n. 45, aprovat pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, 2001
75 LG 20 i Decret sobre el ministeri i vida dels preveres. Presbyterorum ordinis, 8.
76 CIC, c. 495.
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VIA CONSULTIVA. Els organismes col·legiats

viar parers i experiències, per determinar, en definitiva, objectius clars de l’exercici 
dels diferents ministeris diocesans, proposant prioritats i suggerint mètodes.77 No, 
en canvi, tractar assumptes que per la seva mateixa naturalesa exigeixen un proce-
diment reservat, com són, per exemple, els nomenaments.78

3. Es tracta, per tant, d’un organisme de caràcter obligatori que té la missió d’asses-
sorar el bisbe en els problemes pastorals referents a l’exercici de la seva jurisdicció. 
En el Consell presbiteral, pel seu caràcter representatiu, hi ha de ser representada 
la varietat de funcions, situacions, oficis i sensibilitats del presbiteri.

4. Pel que fa a la naturalesa i funcions d’aquest organisme, el mateix Codi de Dret 
canònic estableix: El Consell presbiteral té vot només consultiu; el bisbe diocesà 
l’escoltarà en els afers de major importància, però es necessita el consentiment 
només en els casos expressament definits pel Dret.79 Així a aquest organisme se li 
demanen opinions no vinculants (audito consilio).

5. Les qüestions que requereixen la consulta per part del bisbe són: la convocatòria 
d’un Sínode diocesà;80 l’erecció, supressió i modificació de parròquies;81 la consti-
tució a les parròquies de la diòcesi d’un consell de pastoral;82 l’erecció d’esglésies;83 
la dessacralització d’esglésies;84 l’establiment de tributs especials.85 

6. Encara que el bisbe no tingui obligació de seguir aquell parer, fins i tot unànime, 
tanmateix no ha d’apartar-se’n, sobretot si és unànime, sense una raó que, al seu 
albir, sigui la més poderosa86 I l’ha d’escoltar en els afers de major importància de 
la diòcesi.87 

7. El Concili Provincial Tarraconense indica que s’ha de procurar que el Consell 
presbiteral i el Consell de pastoral tinguin la màxima representativitat possible i 
que siguin consultats en les decisions importants de la diòcesi.88

8. Presidit pel bisbe, el Consell presbiteral està format per tres classes de consellers: 
els qui ho són en virtut del càrrec diocesà que tenen encomanat, els qui ho són 

77 AS 182.
78 Congregació per al Clergat, Carta circular d’11 d’abril de 1970, n. 8.
79 CIC, c. 500, 2.
80 CIC, c. 461,1.
81 CIC, c. 515,2.
82 CIC, c. 536,1.
83 CIC, c. 1215,2.
84 CIC, c. 1222, 2.
85 CIC, c. 1263.
86 CIC, 127, 2 2n.
87 CIC, c. 500,2.
88 CPT, r. 135.
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en representació del respectiu col·lectiu de preveres que els ha elegit, i, encara, 
els qui són designats directament pel bisbe, per tal de compensar la manca de 
representativitat d’algun sector del clergat. El fet que pertoqui al bisbe en exclu-
siva de fer públic allò que s’hagi establert segons la norma del Dret,89 demostra 
que els consellers han de mantenir reserva dels afers que el bisbe hagi sotmès a 
la seva consulta.

9. El Consell presbiteral es regeix per la norma dels seus propis Estatuts vigents a 
la nostra diòcesi,90 és convocat pel bisbe tres vegades a l’any amb convocatòria 
ordinària. 

10. Altres referències:
a. El Secretariat del Consell presbiteral, havent informat el senyor bisbe, 

prepararà l’ordre del dia i la documentació adjunta i, en nom del senyor 
bisbe, convocarà les reunions, que ordinàriament seran tres durant el 
curs.

b. El Secretari del Consell presbiteral, a l’inici del curs, actualitzarà i 
confirmarà la llista dels membres del Consell presbiteral, gestionarà les 
seves baixes i altes i informarà de les dates de les reunions ordinàries a la 
Secretaria general.

c. El Secretari del Consell presbiteral presentarà, al final de cada curs, les ac-
tes i documentació adjunta de les reunions del Consell presbiteral deguda-
ment ordenades i signades per a ser registrades i custodiades a la Secretaria 
general.

d. El Secretari del Consell presbiteral tindrà present la normativa referida en 
el Codi de Dret canònic i altres normatives que haurà de tenir present, 
especialment la referida al RGPD-LOPDGDD i amb l’assessorament de la 
Secretaria general.

e. El Secretariat del Consell presbiteral té el suport de la Secretaria general 
per a realitzar les seves funcions.

f. Secretaria general coordinarà la gestió de l’elecció dels membres del Consell 
presbiteral i la seva constitució, segons el Dret i els Estatuts del Consell 
presbiteral.

11. El Consell presbiteral cessa en quedar vacant la Seu episcopal i compleix les seves 
funcions el Col·legi de consultors i pot ser dissolt pel bisbe si no compleix la seva 
funció encomanada en bé de la diòcesi.91

89 CIC, c. 500, 3.
90 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Decret 11/06, aprovat el 27 de setembre de 2006.
91 CIC, c 501, 2 i 3.
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VIA CONSULTIVA. Els organismes col·legiats

 Article 22

Col·legi de consultors 

1. Segons el Codi de Dret canònic, entre els membres del Consell presbiteral, el 
bisbe nomena lliurement alguns sacerdots, en nombre no inferior a sis però no 
major de dotze, que constitueixin durant cinc anys el Col·legi de consultors.92 
Se situa dins el mateix marc institucional que el Consell presbiteral, ja que per 
la seva procedència, constitució i funcions, participa de la seva naturalesa. El 
nomenament del membre del Col·legi de consultors és per a cinc anys, encara que 
abans deixi de ser membre del Consell presbiteral. 

2. Per la seva composició més reduïda i la facilitat de convocatòria permet l’assesso-
rament del bisbe de manera continuada i en els assumptes de govern especialment 
urgents.

3. En el cas de seu vacant, aquest Col·legi, junt amb el Canceller de la Cúria, no 
cessa, i és el qui, en la presa de possessió del nou bisbe, rep les lletres apostòliques 
que donen fe del seu nomenament episcopal.93

4. En el nomenament d’un bisbe diocesà, el Dret disposa que es faci una consulta 
prèvia, entre d’altres, a alguns membres del Col·legi de consultors.94

5. El president del Col·legi de consultors és el bisbe, però en les possibles actuacions 
durant la seu vacant actuarà de president el qui entre ells és el prevere més antic 
en l’ordenació.95 

6. Si la Santa Seu no determina el contrari, en el cas de seu vacant, el Col·legi de 
consultors assumirà el govern de la diòcesi provisionalment fins que l’esmentat 
Col·legi no procedeixi a l’elecció d’un Administrador diocesà, a qui correspondrà 
regir la diòcesi interinament, si la Santa Seu no disposa una altra cosa.96

7. Requereixen la consulta (audito consilio) del Col·legi de consultors: els actes d’ad-
ministració que, tenint en compte l’estat econòmic de la diòcesi, són de major 
importància.97

92 CIC, 502, 1.
93 CIC, c. 382,3.
94 CIC, c. 377, 3.
95 CIC, c. 502, 2.
96 CIC, cc. 419 i 421.
97 CIC, c. 1277.
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8. Requereixen el consentiment (cum consensu) del Col·legi de consultors: el bisbe, 
en els actes d’administració extraordinària,98 que determina la Conferència Epis-
copal amb l’aprovació de la Santa Seu. I per part de l’Administrador diocesà, la 
concessió de l’excardinació o la incardinació, o la llicència de traslladar-se a una 
altra Església particular, una vegada transcorregut un any des que la seu episcopal 
hagi quedat vacant,99 com també en la concessió de lletres dimissòries.100 

9. El Col·legi de consultors rep la notificació del nomenament pertinent en la presa 
de possessió canònica del nou bisbe,101 i també en la presa de possessió canònica 
del bisbe coadjutor.102

10. Altres referències:
a. Les reunions del Col·legi de consultors es faran, normalment, coordinades 

amb les reunions del Consell per als assumptes econòmics.
b. El Secretari general, en nom del senyor bisbe, convocarà les reunions del 

Col·legi de consultors i prepararà l’ordre del dia amb la documentació 
corresponent i en coordinació amb l’Ecònom, recollint els acords de la 
reunió del Consell per als assumptes econòmics. Redactarà les actes i les 
definitives amb la documentació adjunta, són registrades i degudament 
custodiades per cursos, a la Secretaria general.

c. El Secretari general informa, per escrit, dels acords del Col·legi de consul-
tors a l’Ecònom i al Delegat de patrimoni per a confirmar la seva correcta 
redacció i els comunica a les persones i organismes corresponents.

 Article 23

Consell per als assumptes econòmics

1. La legislació eclesiàstica estableix que a la diòcesi serà constituït un Consell per als 
assumptes econòmics, presidit pel mateix bisbe diocesà,103 format per un mínim de 
tres persones expertes en les matèries que són competència d’aquest organisme, és 
a dir, les jurídiques, les econòmiques i les financeres. El càrrec de conseller és per a  
un període de cinc anys, renovables per a un mateix període.104 Amb la presidència  
 

98 CIC, cc.1277 i 1292.
99 CIC, c. 272.
100 CIC, c. 1018,2.
101 CIC, c. 382,2.
102 CIC, c. 404,1.
103 CIC, c. 492,1.
104 CIC, c. 492,2.
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VIA CONSULTIVA. Els organismes col·legiats

del bisbe, es pretén que aquest organisme no resti desconnectat de les necessitats 
pastorals de la diòcesi.105

2. És competència del Consell per als assumptes econòmics revisar anualment, 
per encàrrec del bisbe, l’administració dels béns eclesiàstics que estan sota la 
responsabilitat de clergues o laics que depenen de l’autoritat del bisbe.106

3. El Consell per als assumptes econòmics dona el seu parer al bisbe sobre la manera 
d’invertir el diner que prové de les fundacions pies no autònomes encomanat pels 
fidels a l’Administració diocesana, cercant la seguretat i la utilitat d’aquests béns en 
benefici de les finalitats de la fundació respectiva.107

4. Una de les funcions pròpies d’aquest Consell és, d’acord amb les indicacions rebudes del 
bisbe, de fer cada any el pressupost d’ingressos i despeses per a tot el règim de la diòcesi 
de l’any entrant, i també aprovar els comptes d’ingressos i despeses al final de l’any.108

5. Requereixen la consulta (audito consilio) del Consell per als assumptes econòmics: els 
actes d’administració que, tenint en compte l’estat econòmic de la diòcesi, són de la 
major importància;109 el nomenament de l’Ecònom diocesà, com també el seu eventu-
al cessament, si es produís abans d’expirar el termini (quinquenni) per al qual havia 
estat nomenat.110

6. Es requereix el consentiment (cum consensu) del Consell per als assumptes econòmics: 
per a autoritzar l’alienació de béns de la diòcesi compresos dins uns límits màxim 
i mínim a fixar;111 en l’execució d’actes considerats d’administració extraordinària, 
circumstància que ha de ser valorada d’acord amb les característiques de la diòcesi, 
segons judici de la Conferència Episcopal.112

7. L’Ecònom convoca les reunions del Consell i els seus membres escolliran qui 
actuarà com a secretari que, havent informat l’Ecònom i aquest al bisbe, prepararà 
l’ordre del dia i la documentació corresponent. Les actes definitives i documentació 
adjunta són registrades i custodiades per cursos a l’Arxiu de la Secretaria general. 
L’ordre del dia i la documentació serà comunicada al Secretari general i Canceller 
per a coordinar, si és el cas, la reunió del Col·legi de consultors.

105 CIC, notes al c. 494.
106 CIC, c. 1287,1.
107 CIC, c. 1305.
108 CIC, c. 493.
109 CIC, c. 1277.
110 CIC, c. 494,1 i 2.
111 CIC, c.1292, 1.
112 CIC, cc. 1277 i 1292.
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VIA CONSULTIVA. Els organismes col·legiats

 Article 24

Consell pastoral diocesà

1. A cada diòcesi, en la mesura que les circumstàncies pastorals ho aconsellin, ha de 
ser-hi constituït un Consell pastoral, al qual correspon, sota l’autoritat del bisbe, 
discernir i ponderar tot el que es refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi 
conclusions pràctiques.113

2. El Consell pastoral és un organisme de naturalesa consultiva,114 al qual el bisbe pot 
proposar l’estudi d’assumptes relacionats amb l’activitat pastoral de la diòcesi: Pla 
pastoral, iniciatives missioneres, catequètiques i apostòliques, formació doctrinal 
i vida sacramental dels fidels, ministeri pastoral dels clergues, sensibilització de 
l’opinió pública sobre problemes de l’Església, etc.115

3. El Consell pastoral diocesà es regeix pel que disposa el Codi de Dret canònic, per les 
directrius de la Conferència Episcopal Espanyola, així com pel que estableix el seu 
propi Estatut.116 També per altres normatives que haurà de tenir present, especial-
ment la referida al RGPD-LOPDGDD i amb l’assessorament de la Secretaria general.

4. El Consell pastoral no té competència sobre els problemes pastorals referents a l’exer-
cici de la jurisdicció, per a la qual cosa el bisbe ja compta amb l’assessorament opor-
tú del Consell del presbiteri;117 tampoc no té competència sobre problemes pastorals 
referents a la fe, l’ortodòxia, els principis morals i les lleis de l’Església universal.

5. Aquest Consell, encara que no representa els fidels, ha de ser una imatge de la 
porció del poble de Déu que conforma l’Església particular.118 En conseqüència està 
integrat per preveres, diaques, religiosos i religioses, tant de vida contemplativa, 
salvant les normes de la clausura papal o major, com de vida activa, i sobretot laics,119 
mirant que entre tots representin els diferents territoris, activitats diocesanes, 
moviments i sensibilitats de l’Església diocesana. Per obtenir aquest equilibri, el 
bisbe està facultat per incorporar-hi alguns consellers de lliure designació.120 Els 
consellers han d’estar en plena comunió amb l’Església catòlica i tenir la idoneïtat 
que requereix la funció que se’ls assigna.121 

113 CIC, c. 511.
114 CIC, c. 514.
115 AS 184.
116 DECRET. 07/06,- Sant Feliu de Llobregat, 30 de maig de 2006.
117 CIC, c. 495-502.
118 AS 184.
119 CIC, c. 512,1.
120 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Estatuts del Consell Pastoral Diocesà, 6.4.
121 CIC, c. 512,3.



6. És el bisbe qui aprova els Estatuts del Consell pastoral diocesà, el qui el convoca i 
presideix.122 El fet que sols al bisbe correspon de fer públics els assumptes tractats en 
el Consell,123 dona a entendre l’obligació de guardar secret per part dels consellers. 
El Consell pastoral cessa en quedar vacant la Seu episcopal.124 

7. El secretariat del Consell pastoral diocesà, havent informat el bisbe, prepara l’ordre 
del dia i documentació adjunta i el Secretari convoca, en nom del senyor bisbe, les 
reunions, que ordinàriament seran tres durant el curs.

8. El Secretari del Consell pastoral diocesà, a l’inici del curs, actualitza i confirma la 
llista dels membres del Consell pastoral diocesà, informa i gestiona les seves baixes 
i altes i informa de les dates de les reunions ordinàries a la Secretaria general.

9. El Secretari del Consell pastoral diocesà presenta, al final de cada curs, les actes i 
documentació adjunta de les reunions del Consell pastoral diocesà degudament 
ordenades i signades per a ser registrades i custodiades a la Secretaria general.

10. El secretariat del Consell pastoral diocesà te el suport de la Secretaria general per 
a realitzar les seves funcions.

 Article 25    

Fundació Laurentius

A la diòcesi no s’ha constituït el Capítol de canonges de la Catedral-Parròquia de Sant 
Llorenç. La Fundació Laurentius supleix algunes de les seves funcions referents a l’admi-
nistració patrimonial de la mateixa Catedral, definides en el document: “Normativa que 
regeix les relacions entre la Catedral i la Parròquia de Sant Feliu de Llobregat”.125

1. Aquesta normativa acull el desig del bisbe d’acomplir aquesta llei, aplicant-la a la 
realitat concreta de la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç de Feliu de Llobregat, 
que d’ençà l’erecció de la diòcesi126 té com a seu i Catedral el que fins aleshores 
només era temple de la Parròquia de Sant Llorenç.

122 CIC, c. 514,1.
123 CIC, c. 514.
124 CIC, c. 513,2.
125 DECRET. 06/11.- Sant Feliu de Llobregat, 14 de març de 2011; 
Normativa que regeix les relacions entre la catedral i la Parròquia de Sant Feliu de Llobregat, 2 de setembre de 2010 
i segons el CIC, c. 510.
126 JOAN PAU II, Butlla Varia inter, per a la constitució de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 15 de juny de 2004.
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VIA CONSULTIVA. Els organismes col·legiats
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VIA CONSULTIVA. Els organismes col·legiats

2. Aquesta normativa té com a objectiu vetllar per les funcions específiques de la 
Catedral i estableix l’obligació del bisbe de solucionar els eventuals problemes 
amb el criteri bàsic d’atendre, sobretot, les necessitats pastorals dels fidels.

3. Per aquesta normativa s’harmonitza degudament les obligacions i funcions 
pastorals de l’encarregat i rector, i del culte específic de la Catedral-Parròquia de 
Sant Llorenç. 

4. La documentació més important, segons criteri de l’encarregat de la Catedral-
Parròquia de Sant Llorenç, serà registrada i custodiada a l’Arxiu de la Secretaria 
general.

5. L’encarregat de la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç comptarà amb el suport de 
la Secretaria general, Administració diocesana, Departament de patrimoni i altres 
serveis de la Cúria, per a realitzar les seves funcions.

6. Altres referències:
a. El Secretari particular o el Secretari general presentarà a l’encarregat de 

la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç, a l’inici de curs, les dates de les 
celebracions diocesanes que hi presidirà el bisbe.

b. L’encarregat de la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç vetllarà perquè les 
activitats pastorals i celebracions litúrgiques siguin d’acord amb la normativa 
pastoral i litúrgica oficial de l’Església i coordinarà les celebracions presidides 
pel bisbe a la Catedral amb la referència del Caeremoniale Episcoporum.

7. La Fundació Laurentius s’organitza amb el seu Patronat i Estatut corresponent.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

Subcapítol I  < SECRETARI GENERAL I CANCELLER I SECRETARIA GENERAL >

 Article 26

Secretaria general i Cancelleria

1. La Secretaria general és l’organisme que coordina la tramitació de documents i 
expedients dels diferents organismes i serveis de la Cúria i gestiona els assumptes 
que li encomana directament el bisbe.

2. En tant que Secretari Canceller té com a funció pròpia i específica procurar que 
es redactin i s’expedeixin les actes de la Cúria i que siguin guardades als arxius 
corresponents. Li pertoca la responsabilitat de vetllar i conservar els dos arxius 
principals de la Cúria: l’Arxiu general i l’Arxiu secret, d’acord amb la norma del 
Codi de Dret canònic.127 I tramita els documents que han de tenir efectes jurídics i 
han de ser subscrits pel bisbe o per un Ordinari de la Cúria, segons la norma del 
dret universal i particular. A més:

a. Prepara l’ordre del dia de les reunions del Consell episcopal, del Col·legi 
de consultors, de les reunions de tots els Arxiprestos i de les trobades 
conjuntes de formació dels preveres i diaques i la documentació 
corresponent.

b. Tramita els expedients que són examinats pel Consell episcopal, Col·legi 
de consultors i el Consell per als assumptes econòmics.

3. La firma del Secretari Canceller dona fe pública de la realització d’actes jurídics, 
judicials i administratius, és a dir, certifica la identitat jurídica del document. Pot 
ser ajudat per altres notaris,128 a qui corresponen les funcions que assenyala el c. 
484 del Codi de Dret canònic. El bisbe se serveix del Canceller per a la preparació 
dels documents jurídics.129 En aquest sentit, són tasques seves: autentificar sig-
natures i còpies de documents; diligenciar els nomenaments; preparar llicències 
ministerials; enregistrar la col·lació de ministeris i ordenacions i notificació corres-
ponent a la parròquia pertinent; preparar decrets; tramitar l’expedient d’abandó 
de l’Església i altres tasques determinades pel bisbe.

127 CIC, cc. 486-490 i 1719.
128 CIC, cc. 482–483.
129 AS 179.

CAPÍTOL 3 VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

4. Els assumptes matrimonials administratius es trameten mitjançant la Notaria es-
pecífica, sota la responsabilitat del Vicari general130. El Secretari general tindrà la 
cura de fer que els tràmits es facin correctament i, en absència del Vicari general, 
tindrà les facultats delegades segons Dret.

 

 Article 27

Secretari general i Canceller

1. Per a l’adequat exercici de les seves funcions, el Secretari general i Canceller 
disposa dels serveis de la Secretaria general i Cancelleria. 

2. Els oficis que corresponen i desenvolupa aquest organisme, són:
a. Atenció al públic en l’horari de 9.00 h a 14.00 h, amb la coordinació de la 

recepció.
b. Gestió de l’Arxiu físic i telemàtic de Secretaria general i coordinació dels altres 

Arxius amb la supervisió del Secretari general i Canceller i, eventualment, el 
Moderador de la Cúria.

c. Gestió de la Base de dades general i coordinació de les bases de dades dels 
diferents departaments.

d. Gestió del Registre general.
e. Gestió de les instàncies presentades per persones, organismes i distribució 

al departament corresponent.
f. Redacció de documents: decrets, nomenaments, expedients, certificats, 

cartes, enquadernacions i altres comunicacions telemàtiques.
g. Comunicacions oficials i convocatòries.
h. La gestió dels recursos humans i materials, que requereix la coordinació i el 

bon funcionament de la Cúria.
i. Gestió, aplicació i coordinació del RGPD-LOPDGDD.
j. Gestió, aplicació i coordinació de la Llei d’autoprotecció de l’edifici de la 

Casa de l’Església.
k. Gestió, aplicació i coordinació de la Llei de transparència.
l. Atenció als Vicaris i Delegacions diocesanes, Departaments i altres organismes 

diocesans.
m. Edició del Butlletí oficial, Guia, Agenda i Calendari diocesans.
n. Estadístiques: Santa Seu, Nunciatura, Conferència Episcopal Espanyola 

(CEE), Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i Bisbat.
o. Gestions amb l’Agente de Preces (Santa Seu).

130 Cf. art. 15..
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

p. Tramitació de llicències.
q. Seguiment de la digitalització dels Llibres sacramentals.
r. Gestió i coordinació de la Visita ad Limina i Visites pastorals.
s. Coordinació de trobades diocesanes: Missa crismal, Objectius i Pla pastoral, 

trobades de formació de preveres i diaques, etc.
t. Coordinació d’actes a la Casa de l’Església.
u. Gestió de les peticions de la capella de l’Aeroport de Barcelona, T1.
v. I altres oficis que disposi el bisbe.

3. Per tal de facilitar la correcta realització dels actes administratius que depenguin 
del bisbat, la Cúria diocesana disposarà dels serveis tècnics i jurídics adequats per 
tal d’obtenir-ne l’assessorament oportú i, eventualment, encarregar-li una gestió 
determinada. 

 Article 28

Organismes vinculats a la Secretaria general i Cancelleria

1. Departament d’informàtica i noves tecnologies 
Creat amb l’objectiu de gestionar, millorar l’eficàcia i la comunicació entre els 
diferents serveis de la Casa de l’Església i ajustar la despesa que se’n genera. Els 
serveis i objectius que té assignats el Departament d’Informàtica són els següents:

a. Recollir i gestionar les incidències informàtiques.
b. Assessorament i suport tècnic a la Cúria i a les parròquies.
c. Manteniment i actualització del sistema informàtic.
d. Telefonia interna de la Cúria i intèrfons.
e. Valorar i executar els suggeriments de millora recollits com a fruit d’una 

auditoria informàtica realitzada a la Casa de l’Església.
f. Assessorament, en primera instància a la Secretaria general, en tot el referent 

a la informàtica i les noves tecnologies.

El Departament de noves tecnologies disposa d’un equip format pel Secretari 
general i Canceller, el responsable d’Informàtica i altres. La funció específica 
d’aquest equip consisteix en la valoració i ajuda a la gestió del responsable 
d’Informàtica sobre els assumptes relacionats amb la Cúria i les parròquies i 
sota dues coordenades: eficàcia comunicativa, estalvi econòmic i energètic amb 
l’acollida de les indicacions més significatives de l’Encíclica del papa Francesc 
Laudato Si’, sobre la cura de la casa comuna.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

2. Assessoria jurídica
La diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a través de la seva Secretaria general, compta 
amb un assessorament per tal d’atendre consultes i rebre orientacions jurídiques 
relatives a l’exercici de les finalitats de la institució en el marc legal vigent.

a. L’àmbit d’actuació es circumscriu als organismes de la Cúria diocesana i a les 
parròquies.

b. Les consultes a l’Assessoria jurídica es vehicularan fent arribar la petició 
corresponent a la Secretaria general.

c. L’Assessoria jurídica disposarà dels serveis de la Secretaria general per a la 
realització del seu ofici.

3. Delegat per a la protecció de dades
Nomenat amb decret 18/19 i data de 7 de setembre de 2018. L’àmbit d’actuació 
del Delegat diocesà de protecció de dades s’estén a les activitats institucionals de la 
Cúria diocesana, de les parròquies, i altres entitats eclesiàstiques presents en el ter-
ritori de la diòcesi, en la mesura que entrin sota la responsabilitat jurídica del bisbe. 
La competència del Delegat diocesà de protecció de dades arriba a la recollida i 
tractament de dades personals dels fidels i d’altres persones que mantinguin relació 
amb les entitats a les quals s’estén la seva actuació, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 37 i següents del Reglament general de protecció de dades (Cf UE 2016/679, 
de 27 d’abril de 2016) i la Llei Orgànica de protecció de dades i Garantia de drets 
digitals. Les funcions del Delegat diocesà de protecció de dades són les següents:

a. Vetllar pel compliment de les disposicions canòniques sobre la matèria i 
garantir que res del que es realitzi resulti contrari a les normes vigents en 
l’ordenament espanyol i a les normatives que eventualment emanin de la 
Generalitat de Catalunya.

b. Discernir en cada cas els procediments que els responsables i encarregats de 
fitxers o de tractament de dades es proposin dur a terme.

c. Elaborar i mantenir actualitzat el registre d’activitats de tractament de dades 
establert en cadascuna de les entitats a les quals s’estén la seva competència.

d. Elaborar l’avaluació de l’impacte dels diferents processos de tractament de 
dades que es realitzin en l’àmbit de la seva competència.

e. Procurar la formació específica de la matèria dels que s’ocupen, en virtut 
de qualsevol títol, de gestionar fitxers o desenvolupar procediments de 
tractament de dades en l’àmbit de la seva competència.

f. El Delegat, amb l’ajut de la Secretaria general, l’Assessoria jurídica i el 
Departament d’informàtica, vetllarà per la implantació del RGDP-LOPDGDD 
a la Cúria i a les parròquies.

g. El Delegat disposarà del serveis de la Secretaria general per a la realització 
del seu ofici.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

4. Comissió de la Llei de transparència
Creat amb decret 4/17 i data de 19 de gener de 2017. L’objectiu d’aquesta comissió 
és el de promoure la claredat en la gestió econòmica i patrimonial a la diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb la legislació civil, regulada per la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, publicat al BOE, la legislació eclesiàstica i les disposicions diocesanes, a fi i 
efecte d’una comunicació eficaç per a visualitzar l’acció de l’Església en la societat.

Els objectius d’aquesta comissió són:
a. Vetllar per la transparència en els diferents organismes diocesans.
b. Gestió i actualització de la pestanya de transparència del Web de la diòcesi.
c. Publicació de la memòria d’activitats de la diòcesi.

5. Secretariat diocesà d’Associacions i Fundacions
Creat amb decret 01/16 i data de 3 de febrer de 2016, com un servei per a la 
pastoral de la diòcesi en la seva acció evangelitzadora. Aquest Secretariat es regeix 
per l’Estatut de la Cúria diocesana, així com pel reglament aprovat en el decret de 
creació.
Les funcions d’aquest organisme són:

a. Rebre i tramitar totes les peticions d’erecció d’aquestes entitats, així com la 
de qualsevol modificació d’Estatuts. 

b. Plantejarà i acompanyarà el trasllat de jurisdicció d’aquelles associacions o 
fundacions que duguin a terme la seva missió eclesial a la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat, però que encara estan sota jurisdicció de l’Arxidiòcesi 
de Barcelona, proposant la possibilitat d’adaptar els seus Estatuts. Amb 
aquesta finalitat, posarà a disposició de totes les entitats que ho necessitin 
o ho demanin el model d’estatuts per Associacions de fidels amb persona-
litat jurídica pública i/o el model d’estatuts per Fundacions amb persona-
litat jurídica pública.

c. Rebre la comunicació escrita de qualsevol nomenament, cessament de 
càrrecs de les Juntes directives o Patronats i la memòria de comptes anuals 
que aquestes entitats han de presentar al finalitzar l’exercici fiscal, que 
coincideix amb la fi de l’any natural.

d. Revisar els estatuts, comptant amb el dictamen per part del Fiscal. 
Sol·licitarà l’informe de les instàncies eclesiàstiques oportunes (Rector, 
Vicari episcopal, Vicari general, etc.). Tramitarà a la Notaria les escriptures 
públiques oportunes i, en el cas d’erecció d’entitats, la seva inscripció en el 
Registre d’Entitats Religioses de forma automàtica i digital, i la comunicació 
a Afers Religiosos de les esmentades inscripcions, d’acord amb allò que 
estableixi la legislació civil vigent.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

e. Acompanyarà i vetllarà pel compliment de les obligacions canòniques i 
civils de les associacions de fidels i de les fundacions.

El Director del Secretariat d’Associacions i Fundacions disposarà del serveis de la 
Secretaria general per a la realització del seu ofici.

6. Comitè de crisi
Creat amb decret 5/17 i data de 19 de gener de 2017. El seu objectiu és tenir 
prevista una estructura i un protocol d’actuació per a posar en pràctica, sols en cas 
de necessitat, davant de situacions de crisi que puguin sobrevenir i demanin una 
oportuna gestió comunicativa.

 Article 29

Oficis vinculats a la Secretaria general i Cancelleria

1. Base de dades
Hi ha a la Secretaria general una Base de dades general en coordinació amb les ba-
ses de dades dels diferents organismes i departaments de la Cúria diocesana. S’ha 
acollit el programa de la Conferència Episcopal Espanyola (ERP-GiiD), aplicant 
el RGPD-LOPDGDD i en coordinació amb el Departament d’informàtica i noves 
tecnologies.

2. Web 
El portal web www.bisbatsantfeliu.cat és una eina de presentació de la diòcesi als 
ciutadans en general, als feligresos i als mitjans de comunicació. Es gestiona de manera 
coordinada amb el suport tècnic del Departament d’informàtica i noves tecnologies i 
l’assessorament de continguts de la Delegació de mitjans de comunicació.

3. Instància
Hi ha a Secretaria general el formulari “Instància” com a via ordinària de presentació 
de les peticions que les persones i organismes eclesiàstics i civils fan al bisbe. Aquesta 
Instància haurà de ser entregada a Secretaria general i, un cop registrada amb la 
documentació adjunta, es farà arribar al Departament corresponent.

4. Registre general
El Registre general està situat a la Secretaria general i amb l’horari d’atenció al 
públic, de 9.00 h a 14.00 h. Aquest registre s’ha de considerar com l’únic oficial 
d’entrada i sortida per a l’assentament de la documentació que ha de custodiar 
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l’Arxiu de Secretaria general. I a més de servir als seus fins específics, constituirà la 
base de la transferència de la documentació i de la seva ordenació i classificació en 
l’Arxiu viu, i més tard en l’Arxiu històric. Només aquells documents que el bisbe 
determini restarien exceptuats de tal requisit. Aquest registre té com a objectius:

a. Primer, oferir constància de les diferents relacions documentals de persones o 
organismes amb la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i garantir els seus drets.

b. Segon, satisfer les necessitats de tota persona i organització diocesana o 
altres, en relació a l’ordenació de les seves entrades i sortides d’escrits i 
comunicacions.

El present Estatut acull tot el que s’indica en el document: “Arxiu i registre de 
Secretaria general. Registre”, amb data de 20 de juny de 2013 i regula, en l’àmbit 
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat:

a. El règim de funcionament del registre de documents.
a. La presentació per les persones i organismes de sol·licituds, escrits i 

comunicacions, així com dels documents que els acompanyen, dirigits 
a qualsevol de les instàncies diocesanes i extradiocesanes: Santa Seu, 
Conferència Episcopal Espanyola, Conferència Episcopal Tarraconense i 
Província Eclesiàstica de Barcelona.

b. La presentació per les persones i organismes de sol·licituds, escrits i 
comunicacions, així com dels documents que els acompanyen, dirigits a 
qualsevol de les instàncies civils.

c. L’exercici per les persones i organismes dels seus drets a l’obtenció d’una 
còpia autentificada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que dirigeixin a 
la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, així com a la devolució dels documents 
originals, prèvia compulsa de les seves còpies, quan aquells no hagin d’obrar 
en el procediment.

d. La remissió pels organismes anteriorment citats (b i c) del present article, 
de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a particulars o organismes 
eclesiàstics i civils.

e. El registre de la recepció i de la remissió de documentació a què es refereix 
en els apartats b, c i e.

f. L’expedició de còpies autèntiques dels documents expedits per qualsevol 
dels organismes citats en els apartats b) i c) del present article.

5. Arxius diocesans
A la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat s’ha definit el nombre i significat dels 
Arxius diocesans amb decret del bisbe 10/11, i data de 9 de juny de 2011 i les 
referències de la normativa que inclou el document “Arxiu i registre de Secretaria 
general. Reglament”, amb data de 20 de juny de 2013.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

La Cúria diocesana compta amb els següents arxius:

a. Arxiu viu
Està format per l’Arxiu de Secretaria general, l’Arxiu secret i l’Arxiu de les 
delegacions i organismes diocesans131 i es regeix per les indicacions dels cc. 
486,1-491,1 del Codi de Dret canònic i aquest Estatut:

- Custodia la documentació en curs o que ha finalitzat la seva tramitació i 
que encara no hagi assolit cinquanta anys. Se’n confeccionarà un índex 
i un resum, d’acord amb les tècniques de catalogació i arxiu.

- Aquest Arxiu genera còpia digitalitzada de cada document amb dues 
còpies: una, que es conserva en el servidor del bisbat i, una altra, en una 
unitat externa d’emmagatzematge de dades. Totes dues protegides amb 
els accessos convenients.

- Es coordinen els diferents arxius de cada organisme, demanant els 
documents originals per a l’Arxiu general, amb el benentès que l’arxiu 
de l’organisme només serveix per a ús intern, i queda totalment prohibit 
als seus responsables mostrar-lo o copiar-lo per a persones que no 
pertanyen al departament.

- Prepara còpies autèntiques de documents quan legítimament se li 
demana. L’autenticitat d’aquests documents és avalada per la signatura 
del Secretari general i Canceller.

- S’encarrega especialment de demanar als rectors els duplicats anuals 
de baptismes, confirmacions, matrimonis i defuncions. Aquest ofici 
resta pendent de coordinar en el moment de poder concretar les 
digitalitzacions dels arxius parroquials. Malgrat tot s’ha definit una 
normativa que defineix la gestió del Llibres sacramentals amb el decret 
07/18, amb data de 28 de juny de 2018. I acollint el que la Conferència 
Episcopal Espanyola, amb data de 23 d’abril de 2010, va publicar 
amb el document “Orientaciones a cerca de los Libros Sacramentales 
Parroquiales”, aprovat en la reunió 263, de 18 de febrer de 2010, de la 
Junta d’assumptes jurídics.

- El Secretari general procurarà que li siguin enviats, per a la seva 
conservació a l’Arxiu de la Cúria, un exemplar de l’índex o inventari de 
les actes i documents de l’arxiu de les següents entitats eclesiàstiques:

> Catedral, parròquies i altres esglésies del territori diocesà.
> Persones jurídiques en què tinguin lloc eleccions.132

> Persones jurídiques que administrin béns temporals.133

131 Aquests Arxius són custodiats pels respectius delegats en el departament corresponent de la Cúria diocesana. Els documents més 
importants, a criteri del delegat, seran registrats i custodiats a l’Arxiu de la Secretaria general.
132 Cf. CIC, c. 173, 4.
133 Cf. CIC, c. 1284, 2, 9è.
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> Persones jurídiques amb fundacions pies annexes.134

> Esglésies governades per un rector en les quals hi hagi 
fundacions pies.135

b. Arxiu secret
Situat en l’Arxiu de Secretaria general i custodiat segons Dret.136

c. Arxiu administratiu passiu.
Integrat per aquells fons dels arxius actius de la Cúria que hagin assolit 
cinquanta anys d’antiguitat.

- Aquest Arxiu està situat en l’espai de l’Arxiu històric i la seva custòdia 
i gestió és responsabilitat del Canceller137 i en coordinació amb el 
Departament de patrimoni i el responsable corresponent.

- Aquest Arxiu, per necessitats d’optimització d’espai, podrà incorporar 
aquells fons o documents que donin compte de procediments tancats 
que, per lògica, no hagin de ser consultats i/o utilitzats.

- Els fons de l’Arxiu administratiu passiu s’aniran incorporant a l’Arxiu 
històric en la mesura que assoleixin l’antiguitat dels cent anys.

d. Arxiu històric
Incorpora el llegat històric diocesà que té més de cent anys: documentació de 
l’Arxiu viu, llibres sacramentals, fons notarials i tota aquella documentació que 
hagi inspirat la vida diocesana: Arxius monacals, conventuals, de santuaris i 
capelles, patrimonials, institucions i altres persones jurídiques subjectes al bisbe.

- La responsabilitat de la conservació, protecció i l’accés i consulta de fons 
d’aquest Arxiu és del Delegat diocesà de patrimoni amb el responsable 
corresponent que actuaran en coordinació amb la Secretaria general.

- Està obert al públic per a la consulta segons horari determinat.
- Gestiona l’acollida dels arxius parroquials segons el decret 07/18, amb 

data de 28 de juny de 2018.
- Coordinació i assistència a les reunions dels Arxivers eclesiàstics de 

Catalunya i altres àmbits de coordinació a Catalunya i Espanya.

e. Altres arxius
Cada organisme o departament, si ho necessita, pot tenir un arxiu en el qual s’han 
de custodiar, amb ordre i seguretat, còpia dels documents rebuts i dels remesos, 
després d’haver estat registrats al Registre general de la Secretaria general.

134 Cf. CIC, c. 1306, 2.
135 Cf. CIC, c. 1307, 2.
136 Cf. CIC, c. 490.
137 Cf. CIC, cc. 487, 1. 488.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

6. Butlletí diocesà
Publicació oficial de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat té una periodicitat 
bimestral i que recull la documentació generada per la diòcesi, el bisbe, la Santa 
Seu, la Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència Episcopal Tarraconense. 
La col·lecció completa pot consultar-se a la Secretaria general, a l’Arxiu històric i 
al Web del bisbat.

a. La Secretaria general edita el Butlletí diocesà que es publica bimestralment.
b. L’elaboració del Butlletí es fa en coordinació amb la Delegació diocesana 

de mitjans de comunicació i altres col·laboradors per a la recollida de la 
documentació i correcció ortogràfica, amb una reunió prèvia per a valorar 
el contingut de cada Butlletí.

c. La gestió dels subscriptors i els sponsors del Butlletí es farà en coordinació 
amb l’Administració diocesana.

d. Altres referències:
- Es custodia a la Secretaria general les edicions dels Butlletins oficials de 

la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, enquadernant-los per anys, amb 
l’índex corresponent. També custodia una col·lecció no enquadernada, a 
l’Arxiu històric, així com els Butlletins oficials dels bisbats de la Provín-
cia Eclesiàstica de Barcelona i de la resta de bisbats amb seu a Catalunya.

- Els Butlletins oficials de les altres diòcesis d’Espanya i altres Organismes, 
que es reben per cortesia, se situaran temporalment en un expositor de 
la Casa de l’Església. El Butlletí de cortesia de la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat s’enviarà per correu electrònic en PDF i automàticament 
des del Web del Bisbat, havent fet les peticions corresponents.

7. Visita pastoral i Visita ad limina apostolorum
a. La Visita pastoral138 es gestiona des de la Secretaria general i en coordinació 

amb la Secretaria particular i les indiccions del bisbe, el Vicari episcopal, 
l’arxiprest i el rector corresponent, té les següents competències:
- Demanar als arxiprestos i rectors els informes de les parròquies que 

seran visitades.
- Coordinar tècnicament l’estudi d’aquests informes per part dels organis-

mes de la Cúria.
- Oferir al bisbe tota la informació que convingui per a la visita.
- Ajudar els rectors i arxiprestos en la preparació tècnica de la visita: ho-

raris, llocs a visitar, celebracions, etc.
- Acompanyar i ajudar el bisbe en la realització de la Visita pastoral.
- Revisió dels Llibres sacramentals amb l’aplicació de la normativa vigent.
- Aixecar acta de tots els actes de la Visita pastoral.

138 CIC, cc 396-398.



49

ESTA
TU

T D
E LA

 C
Ú

R
IA

 D
IO

C
ESA

N
A

   |   D
iòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. Secretari General i Canceller i Secretaria general

- Comprovar que es van complir les indicacions donades pel bisbe durant 
l’anterior Visita pastoral.

- Arxivar, custodiar amb el registre corresponent i enquadernar la docu-
mentació amb la supervisió i informació corresponent del bisbe.

b. La Visita ad limina139 es gestiona des de la Secretaria general i en coordinació 
amb la Secretaria particular i seguint les indicacions del bisbe.

c. Es tindran presents les indicacions del Caeremoniale Episcoporum.

8. Tramitació de llicències 
Correspon a la Secretaria general tot allò que d’alguna manera es refereix a aquesta 
matèria. De manera especial s’ocupa de gestionar les llicències amb l’assessorament 
dels tècnics i especialistes necessaris, nomenats pel bisbe, per a les publicacions 
que, elaborades pels organismes de la Cúria, afecten a la fe o als costums, abans de 
la publicació.

9. Publicacions 
Les publicacions i altres materials tindran per titular el bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, a qui corresponen tots els drets d’autor i és el responsable últim dels 
textos editats.

a. Les delegacions diocesanes no tenen competència per editar llibres i 
materials propis, al marge de les vies institucionals establertes per a l’edició 
i publicació de treballs d’aquesta naturalesa.

b. Se seguirà en tot les indicacions de la Conferència Episcopal Espanyola.

10. Biblioteca de la Cúria
Amb la finalitat de servir a les necessitats de la Cúria, hi ha una única Biblioteca, 
de la qual és responsable el Secretari general i Canceller i Moderador de la Cúria 
amb la coordinació del responsable de l’Arxiu històric.

a. Des de la Biblioteca es coordina tot el relatiu a l’adquisició, classificació, 
conservació i ús de llibres per part dels organismes de la Cúria.

b. Altres referències:
- La Biblioteca de la Cúria està distribuïda entre diferents departaments 

de la Casa de l’Església.
- Hi ha un programa de control del fons de la Biblioteca de la Cúria que 

gestiona l’Arxiu històric.
- Per a qualsevol consulta caldrà adreçar-se al responsable de l’Arxiu 

històric.
- Es podran acollir fons de biblioteques amb la valoració del Moderador 

de la Cúria i el Departament de patrimoni.

139 CIC, cc. 399-400.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. El Moderador de la Cúria

11. Estadística
La Secretaria general reuneix, classifica i publica totes les dades relatives a la vida 
de l’Església diocesana:

a. Prepara estudis, anàlisis comparatives i dictàmens que serveixen d’ajuda 
per al govern pastoral de la diòcesi.

b. Informa oportunament de les reclamacions estadístiques anuals que 
requereix la Santa Seu, la Conferència Episcopal Espanyola, la Conferència 
Episcopal Tarraconense i la mateixa diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

c. Les dades estadístiques que s’hagin de publicar per cada delegació, 
departament o altre organisme de la Cúria, sempre hauran d’estar 
verificades i contrastades per la Secretaria general

12. Serveis de la Casa de l’Església
La Secretaria general coordina els serveis necessaris pel bon funcionament de la 
Casa de l’Església. Aquest serveis són: manteniment, reunions i trobades, valisa 
de correspondència i paqueteria, neteja, jardineria, càtering i altres que puguin 
necessitar-se.

Subcapítol II  < EL MODERADOR DE LA CÚRIA >

 Article 30

1. El Codi de Dret canònic ordena, tret que el bisbe consideri una altra cosa, nomenar 
un Moderador de Cúria, càrrec que normalment ostenta el Vicari general. La seva 
missió essencialment consisteix a assegurar el bon funcionament i la coordinació 
de totes les tasques de les persones i departaments que composen la Cúria 
diocesana. 140

2. A la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat exerceix una mateixa persona les funcions 
de Secretari general i Canceller i Moderador de la Cúria.

3. En tant que Moderador de la Cúria, el Secretari general i Canceller assumeix les 
funcions que el Codi de Dret canònic atribueix a aquest càrrec. Té la direcció 
interna dels membres de la Cúria, també pel que es refereix a les seves relacions 
laborals i de servei. Aquestes funcions les pot exercir directament o a través d’un 
altre cap de personal. El Moderador de la Cúria ha de vetllar perquè el personal 
compleixi el seu propi ofici.

140 Cf. CIC, c. 473, 2 i 3.
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4. Tots els organismes de la Cúria tenen per superior jeràrquic el Moderador de la 
Cúria, tret dels que per Dret no estiguin sota la seva jurisdicció, com ara els Vicaris 
episcopals i el Consell episcopal.

5. La comunicació amb el Moderador de la Cúria es pot fer per dues vies: personalment 
o per correu electrònic, adreçant-lo a secretarigeneral@bisbatsantfeliu.cat 

6. Correspon al Moderador de la Cúria:
a. Coordinar, sota l’autoritat del bisbe, els treballs que es refereixen a la 

tramitació dels assumptes a la Cúria. Per a això, quan les circumstàncies ho 
requereixin i amb el consentiment del bisbe, podrà constituir comissions 
especials per a l’estudi de temes concrets.

b. Ser responsable de la disciplina dels membres de la comunitat de treball 
que forma la Cúria diocesana.

c. Fomentar la coordinació i eficàcia del funcionament de la Cúria diocesana 
mitjançant audiències amb els responsables d’organismes, reunions amb el 
Delegat dels treballadors i coordinadors i proposant al bisbe els oportuns 
suggeriments.

d. Vetllarà també:
- Confeccionar el calendari laboral.
- Informacions relacionades amb l’àmbit laboral amb les corresponents 

comunicacions als treballadors i publicació en el taulell d’anuncis.
- Convocarà les reunions necessàries amb els treballadors i els seus repre-

sentants per a la bona coordinació de les feines de la Cúria. 
> Una reunió general amb els treballadors a l’inici del curs i 

presidida pel bisbe.
> Reunions periòdiques amb els representants dels treballadors 

o coordinadors de plantes, per a la informació i coordinació 
d’activitats. 

> Una entrevista personal anual, al final de curs, amb els treba-
lladors per a valorar el treball i escoltar les seves necessitats i 
propostes.

- Informació i coordinació dels assumptes relacionats amb els treballadors 
i amb el Delegat dels treballadors.

- Aplicació del RGPD-LOPDGDD.
- Aplicació de la Llei de transparència.
- Aplicació de la Llei d’autoprotecció, de la Casa de l’Església.
- Optimització de recursos i estalvi de material i energètic.
- Formació dels treballadors en coordinació amb el Delegat dels treballadors.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. El Moderador de la Cúria

7. Recursos humans i materials.
El Secretari general i Canceller i Moderador de la Cúria, mitjançant la Secretaria 
general, s’encarregarà de gestionar i controlar els recursos humans, tècnics i 
materials de què disposa la Cúria diocesana per a l’òptim desenvolupament de les 
seves competències específiques. Aquest ofici el realitzarà amb coordinació amb 
l’Administració diocesana i altres Departaments segons correspongui. 

a. Pel que fa a recursos humans:
- S’ocupa de l’exercici del treball en la Cúria diocesana, de la tramitació 

d’expedients de contractació de personal i de les qüestions annexes a aquesta 
matèria. Al capdavant d’ella és nomenat un cap amb les competències d’un 
delegat de personal.

- La competència d’aquest ofici es refereix a la feina, en totes les seves 
formes i aplicacions, prestada en les dependències de la Cúria diocesana 
o en els organismes o ens, gestionats administrativament de manera 
directa per la diòcesi.

- S’ocupa anualment d’estudiar els oportuns increments salarials, possibles 
gratificacions o incentius, etc. Garanteix que no s’assumeixin contingències 
fiscals ni laborals derivades del personal contractat o col·laboradors 
eventuals en coordinació amb l’Administració diocesana.

b. Pel que fa a recursos materials:
- Controla els recursos tècnics i materials de què disposa la Cúria 

diocesana: ubicació, estat d’ús, grau d’utilització, necessitat, etc. 
Proposa la redistribució dels esmentats mitjans entre organismes de 
la Cúria.

- Garanteix l’adequada custòdia dels béns mitjançant inventaris físics 
periòdics i l’elaboració de normes sobre la seva utilització i conservació.

- Gestiona els contractes de manteniment i pòlisses d’assegurança 
específiques.

- S’ocupa de l’adquisició dels materials necessaris per al desenvolupament 
del treball en els organismes de la Cúria. 

- Vetllarà per a l’estalvi necessari a la Cúria diocesana per aconseguir una 
feina i activitat sostenible en tots els departaments.

8. Organismes vinculats al Moderador de Cúria.
1. Coordinadors de la Casa de l’Església.
 Format per treballadors de la Cúria, representants de cada Departament 

i amb l'objectiu de mantenir una relació i informació contínua amb el 
Moderador de Cúria, per a una bona coordinació en tots els afers de la 
Casa de l’Església.
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VIA ADMINISTRATIVA I DE GESTIÓ. El Moderador de la Cúria

2. Equip d’autoprotecció.
 Format per treballadors de la Cúria, amb la formació corresponent i 

organitzats per a la prevenció i actuació en emergències dins l’àmbit de 
la Casa de l’Església, en coordinació amb el Moderador de Cúria com a 
Cap d’emergència.

3. Responsable de conversió ecològica integral. 
 Un dels treballadors tindrà la responsabilitat d'ajudar a aprofundir i 

sensibilitzar la Cúria amb l’acollida de les indicacions més significatives 
de la carta encíclica Laudato Si’ del papa Francesc, sobre la cura de la 
casa comuna i en actitud continuada de conversió ecològica integral, 
posant especial atenció en la gestió de recursos: consum responsable, 
atenció als residus, estalvi i no malbaratament.
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. L’Ecònom i l’Administració econòmica

Subcapítol I  < L’ECÒNOM I L’ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA >

 Article 31

1. L’Ecònom i l’Administració econòmica s’ocupen en la Cúria de tot el relatiu a l’ad-
ministració i gestió dels béns materials de la diòcesi, d’acord amb el que estableixen 
les disposicions del Dret universal i particular. Per a les seves funcions l’Ecònom 
podrà fer servir serveis externs per a una millor realització dels oficis encomanats.

2. Forma part de l’Administració diocesana el Departament de patrimoni, al davant 
del qual hi ha un Delegat diocesà amb les funcions i oficis corresponents.

 Article 32

Ecònom

1. Al capdavant de l’Administració econòmica de la diòcesi hi ha l’Ecònom, que 
és nomenat pel bisbe per un període de cinc anys, havent escoltat el Col·legi de 
consultors i el Consell per als assumptes econòmics.141

2. Correspon a l’Ecònom, d’acord amb el pressupost aprovat pel bisbe, amb el Consell 
per als assumptes econòmics i el Col·legi de consultors, administrar el béns de la 
diòcesi, amb la diligència d’un “bon pare de família”142 i concretament:

a. 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 econòmics.143 Comptarà amb el personal auxiliar que calgui, per 
a portar al dia la comptabilitat i el control de l’estat econòmic de la diòcesi.

b. Vetllarà 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 
Concili Provincial Tarraconense144 i del Directori Apostolorum successores, 
en l’apartat que tracta sobre l’administració dels béns.145

141 CIC, c. 494, 1 i 2.
142 CIC, c. 12884, 1.
143 CIC, c. 493.
144 CPT, r 166-168.
145 AS 189 i s.

CAPÍTOL 4 VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. L’Ecònom i l’Administració econòmica

c. Gestionarà directament l’administració dels béns de tot el patrimoni dio-
cesà. Sota la seva supervisió i amb la necessària coordinació, la gestió ad-
ministrativa dels béns immobiliaris de la diòcesi serà exercida pel Delegat 
diocesà de patrimoni, el qual mantindrà degudament informat l’Ecònom 
de tots els actes i moviments que afectin l’administració diocesana. 

d. Vigilarà diligentment l’administració de tots els béns pertanyents a les per-
sones jurídiques públiques que estan subjectes al bisbe (parròquies, asso-
ciacions públiques de fidels, fundacions, etc.) i fins i tot les associacions 
privades de fidels a l’efecte del c. 325, 1.

e. Gestionarà tot el que fa referència al Fons comú diocesà146 i es preocuparà de 
l’adequada sustentació del clergat147 i d’altres persones alliberades totalment o 
parcialment al servei de la diòcesi.148 Per a la sustentació del clergat, ha de ges-
tionar l’Institut especial de què parla el Codi de Dret canònic en el c. 1274, 1.

f. Donarà les normes que calguin, amb l’aprovació del bisbe, 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.149 

g. L’Ecònom convocarà oportunament el Consell per als assumptes econò-
mics i redactarà l’ordre del dia d’acord amb el bisbe. 

h. Així mateix mantindrà relació de proximitat i ajuda amb els Consells d’eco-
nomia arxiprestals i parroquials, especialment en ocasió de la Jornada de 
Germanor.

i. L’Ecònom vetllarà per mantenir la coordinació necessària amb els organis-
mes corresponents de la Conferència Episcopal Espanyola, la Conferència 
Episcopal Tarraconense i la Província Eclesiàstica de Barcelona.

 Article 33   

Administració econòmica

L’Administració econòmica ha d’estar al servei de la pastoral i ha de ser signe i realització 
de la comunió eclesial. La gestió administrativa dels béns de la diòcesi ha de fer créixer 
la responsabilitat de tots els fidels i de les diferents institucions pel que fa a subvenir 
a les necessitats de l’Església dins l’esperit d’una comunicació cristiana de béns i amb 
l’objectiu d’avançar pel camí de l’autofinançament fins a poder-ne obtenir la plena realització.150

146 CIC, c. 1274, 3.
147 CIC, c. 281.
148 CIC, c. 1286.
149 CIC, c. 1284.
150 Concili Provincial Tarraconense (CPT), r. 165.



57

ESTA
TU

T D
E LA

 C
Ú

R
IA

 D
IO

C
ESA

N
A

   |   D
iòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. L’Ecònom i l’Administració econòmica

 Article 34

Equip de l’Administració diocesana i funcions

L’equip del departament de l’Administració diocesana, junt amb l’Ecònom, està integrat 
per un Adjunt o Vice-ecònom i altres treballadors que gestionen les diferents competències 
de l'Administració diocesana, ajudant així a l'Econom en les seves funcions.

 Article 35

Coordinació de l’Administració econòmica

1. L’Ecònom convocarà setmanalment l’Equip de l’Administració econòmica per a la 
coordinació dels diferents assumptes.

2. L’Ecònom i el Delegat de patrimoni mantindran una relació habitual per a la 
coordinació dels diferents assumptes. 

3. El personal de l’Administració diocesana i del Departament de patrimoni mantindran 
una relació continuada per a una millor i més eficaç coordinació dels assumptes. 

4. En tot s’haurà de tenir present el que disposa el Dret canònic, l’Estatut de la Cúria 
i les altres normatives eclesiàstiques i civils, entre elles:

a. La signatura dels documents, segons correspongui als oficis  
i responsabilitats definides en l’Estatut.

b. El registre de la documentació, seguint la normativa definida a la diòcesi.
c. L’arxiu de la documentació, seguint la normativa definida a la diòcesi.
d. L’aplicació del RGDP-LOPDGDD.
e. La Llei de transparència.
f. L’aplicació dels models oficials per a la gestió de la documentació. 
g. L’aplicació de la Llei d’autoprotecció, de la Casa de l’Església.

 Article 36

Competència de l’Administració econòmica

1. Que tots els cobraments i tots els pagaments siguin executats d’acord amb les nor-
mes pressupostàries, que estiguin prou documentats, que responguin a transacci-
ons certes i que gaudeixin de la necessària autorització.
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. L’Ecònom i l’Administració econòmica

2. Té cura de la completa ortodòxia administrativa dels cobraments i pagaments dels 
organismes de la Cúria diocesana mitjançant el control dels documents allibera-
dors dels cobraments i els pagaments per mediació dels mateixos documents i el 
compliment de les normes emeses per al seu funcionament.

3. Vetlla per la realitat dels saldos expressats en el balanç o informa de les deficiències 
que observi.

4. Procura que les operacions hagin estat comptabilitzades d’acord amb les normes 
comptables vigents, i que el balanç sigui la imatge fidel de la situació patrimonial, 
econòmica i financera de la diòcesi, d’acord amb les normes generals comptables 
i les específiques de l’ordenament canònic.

5. És responsable de l’adequat compliment de la normativa fiscal i que la diòcesi 
utilitzi tots els recursos derivats de l’específic tractament de l’Església catòlica en 
la fiscalitat espanyola.

 Article 37

Control pressupostari

1. L’Administració diocesana és l’òrgan tècnic del qual se serveix l’Ecònom i el Consell per 
als assumptes econòmics per a l’elaboració material del pressupost d’ingressos i despeses. 
S’encarrega, igualment, de l’elaboració dels pressupostos de caràcter extraordinari.

2. Exerceix el control sobre l’aplicació del pressupost, evitant desviacions que incrementin 
les despeses previstes en l’exercici econòmic. En aquest sentit informa periòdicament 
l’Ecònom i el Consell per als assumptes econòmics sobre el grau d’execució del 
pressupost: desviacions i les seves causes, així com l’autorització que li dona suport.

3. Informa periòdicament sobre la marxa de la tresoreria, compromisos immediats i 
la seva cobertura.

 Article 38

Finançament

L’Administració econòmica estudia tots els assumptes relatius a la necessitat de proveir fons, 
mitjans i projectes adreçats a obtenir l’autofinançament de tots els serveis de la diòcesi.



59

ESTA
TU

T D
E LA

 C
Ú

R
IA

 D
IO

C
ESA

N
A

   |   D
iòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. L’Ecònom i l’Administració econòmica

 Article 39

Campanyes econòmiques

1. L’Administració econòmica s’ocupa del projecte i promoció de les col·lectes 
imperades per l’autoritat eclesiàstica competent i no vinculades específicament 
a altres organismes diocesans: Dia de l’Església diocesana (Germanor); Dia del 
Seminari; Sants Llocs; Monestirs de clausura; nous temples, etc.

2. Igualment s’encarrega de l’avaluació i seguiment del resultat de les referides 
campanyes econòmiques.

3. Gestió de l’Òbol de sant Pere amb les següents competències:

a. Gestiona els assumptes referits a la col·lecta anual de l’Òbol de sant Pere i tot el 
relatiu al deure de contribuir a les necessitats econòmiques de la Seu Apostòlica 
(Cf CIC, c. 1271). Rebrà les almoines i béns lliurats amb aquesta finalitat i s’en-
carregarà, sota la dependència directa del bisbe, de fer-los arribar al seu destí.

b. Promou també iniciatives per conscienciar els sacerdots i els fidels de la 
nostra diòcesi de la importància d’aquest deure.

 

Subcapítol II  < EL DEPARTAMENT DE PATRIMONI >

 Article 40

1. El Departament de patrimoni, integrat en l'Administració diocesana, és l’òrgan de 
gestió directa dels béns immobiliaris i dels béns patrimonials històrics i artístics i 
culturals de la diòcesi. 

2. Al davant d’aquest departament hi ha el Delegat de patrimoni nomenat pel bisbe i 
sota la supervisió de l’Ecònom pel que fa als seus efectes en l’economia diocesana. 
L'ofici del Delegat de Patrimoni és dirigir, planificar i coordinar, amb l’equip del 
Departament de patrimoni, les accions per a l’ordenament dels béns immobles, els 
béns mobles i el patrimoni cultural, artístic i documental de la diòcesi, al servei 
de totes les parròquies i de la mitra i de forma coordinada amb els rectors titulars 
i els seus encarregats. 

3. És responsabilitat del Delegat de patrimoni l’inventari, la catalogació, la conservació, 
la inscripció legal i, en el seu cas, vetllar pel rendiment dels béns immobles 
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. El departament de patrimoni

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 
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 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.

 Article 41

Equip del Departament de patrimoni i funcions

1. L’equip del Departament de patrimoni està integrat per treballadors que gestionen 
les diferents competències del Departament, ajudant així al Delegat de patrimoni 
en les seves funcions.

2. El Delegat compta amb un Consell assessor per a temes jurídics, arquitectònics i de 
patrimoni cultural, integrat per assessors externs qualificats. De la mateixa manera 
el Departament de patrimoni compta amb diferents voluntaris, que responen a la 
seva condició i tasca de forma regulada i assegurada.

3. El Departament té pendent desenvolupar, en funció de la disponibilitat 
pressupostària, altres perfils professionals complementaris, resolts actualment a 
través de l’assessoria externa.
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. El departament de patrimoni

 Article 42

Seccions i serveis del Departament de patrimoni

1. El Departament de patrimoni disposa de tres seccions d’àmbit i dues seccions 
transversals. Les seccions d’àmbit són les següents: Béns immobles, Patrimoni 
cultural i artístic i l’Arxiu històric diocesà. Les seccions transversals són la de 
Relacions institucionals i la de Coordinació tècnica.

2. La secció de Béns immobles disposa de tres unitats i serveis a disposició de les 
parròquies i de la mitra:

a. Regulació de titularitats registrals i cadastrals i inventari de béns 
immobles de les parròquies i de la mitra.

b. Gestió patrimonial: reconversió patrimonial, pla d’infraestructures, plans 
directors, plans tècnics de gestió forestal, contractes, convenis i cessions 
d’ús dels espais cedits o arrendats, tràmits d’exempcions d’impostos, tràmits 
de sinistres, subvencions, etc. al servei de les parròquies i de la mitra.

c. Obra nova o rehabilitació de les infraestructures parroquials.

3. La secció de Patrimoni cultural disposa de quatre unitats i serveis a disposició de 
 les parròquies i de la mitra:

a. La unitat d’inventari i catalogació dels béns artístics diocesans.
b. La unitat d’impuls de conservació del patrimoni arquitectònic catalogat: 

amb el pla de protecció del patrimoni artístic i arquitectònic, els plans 
directors, l’inventari dels béns culturals d'interès nacional (Bcin) i dels 
béns culturals d'interès local (Bcil).

c. La unitat de Béns mobles: fixant els criteris per a la restauració i 
conservació i seguretat dels béns mobles, oferint a les parròquies el 
dipòsit de béns artístics, per garantir-ne la custòdia i la seguretat.

d. La unitat de dinamització del patrimoni artístic, a través de les accions 
portades a terme des del Secretariat Interdiocesà de Promoció de l'Art 
Sagrat (SICPAS) de la Conferència Episcopal Tarraconense, des de 
Catalonia Sacra, la revista Taüll i les empreses de turisme cultural.

4. La secció de l’Arxiu històric diocesà disposa de dues unitats i serveis a disposició 
 de les parròquies i dels usuaris diversos:

a. La secció de patrimoni documental: Pla de protecció del patrimoni docu-
mental dels arxius històrics parroquials: concentració d’arxius, inventari, 
catalogació, sanejament, digitalització i incorporació a la consulta pública.

b. La unitat de consulta pública, assessorament en la recerca i la sol·licitud 
de reprografia.
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. El departament de patrimoni

5. La secció transversal de Relacions institucionals interacciona per interès departa- 
 mental o bé a petició i interès de les parròquies des de quatre unitats diferents:

a. Relacions institucionals vinculades als àmbits competencials de l’Església 
(CEE, CET, SICPAS).

b. Relacions institucionals vinculades a les administracions concèntriques 
(Estat, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consells co-
marcals, Ajuntaments).

c. Relacions institucionals vinculades a les empreses dels sectors competents.
d. Relacions institucionals vinculades a les Forces i cossos de seguretat de 

l’Estat, pel que fa a la competència de la seguretat i als robatoris o des-
trucció del patrimoni artístic.

6. La secció transversal de coordinació tècnica interacciona en suport de les diferents 
 seccions d’àmbit des de tres unitats diferents:

a. L’acció tècnica i administrativa de seguiment i suport de tots els projectes, 
coordinació d’agendes, registre d’entrada i sortida, seguiment de facturació.

b. La coordinació amb els organismes interns de la casa: agendes, ordres 
del dia, documents de treball, calendaris, etc.

 Article 43

Competències del Departament de patrimoni

1. És competència del Departament de patrimoni, sota la darrera responsabilitat i 
coordinadament amb l’Ecònom, ajudar el bisbe en tot allò que faci referència a 
la gestió per a l’ordenament dels béns immobles, els béns mobles i el patrimoni 
cultural, artístic i documental de totes les parròquies i de la mitra, d’acord amb les 
seves indicacions:

a. L’inventari de les titularitats registrals i cadastrals dels béns immobles de 
les parròquies i la mitra.

b. El suport en la gestió del patrimoni immoble de les parròquies i la 
mitra: reconversió patrimonial, pla d’infraestructures, plans directors, 
plans tècnics de gestió forestal, contractes, convenis i cessions d’ús dels 
espais cedits o arrendats, tràmits d’exempcions d’IBI, tràmits de sinis-
tres, subvencions, etc.

c. Arxiu històric diocesà: Pla de protecció del patrimoni documental dels 
arxius històrics parroquials: concentració d’arxius, inventari, cataloga-
ció, sanejament, digitalització i incorporació a la consulta pública.

d. Servei de consulta pública i assessorament en la recerca.
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. El departament de patrimoni

e. Relacions institucionals vinculades als àmbits competencials: Església 
(CEE, CET, SICPAS), administracions concèntriques: (Estat, Generalitat 
de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consells comarcals, Ajuntaments), 
Empreses dels sectors competents i Forces i cossos de seguretat de l’Estat.

f. Coordinació tècnica: la coordinació administrativa de l’agenda del De-
partament i del seguiment dels projectes en curs.

g. Relació interdepartamental i organismes interns de la Cúria.

2. Vetllar per l’adequada conservació i increment del patrimoni immobiliari neces-
sari per a l’activitat pastoral, oferirà orientació tècnica per a la realització d’obres 
noves o la rehabilitació dels immobles ja existents i els béns de mitra, i intervindrà 
necessàriament en tot tipus d’obres que necessitin l’aprovació del Consell diocesà 
per als assumptes econòmics i del Col·legi de consultors, o aquelles altres que 
requereixin l’autorització del bisbe. Aquest ofici es farà:

a. A través dels seus preceptius dictàmens, perquè s’ajustin a la disciplina 
eclesiàstica relativa a la construcció de llocs sagrats i d’edificis destinats 
a l’activitat pastoral. 

b. Amb l’estudi de l’adjudicació de les obres a empreses privades, garan-
tint els interessos eclesiàstics en aquest tipus d’operacions. Amb el se-
guiment i recepció d’obres de titularitat diocesana i emetrà un informe 
abans de rebre-les.

c. S’han de sotmetre a visat i dictamen previ de l’Ecònom tots els expedi-
ents d’obres que es tramitin al bisbat, especialment els que requereixin 
l’aprovació del Consell diocesà per als assumptes econòmics o del Col-
legi de consultors.

3. El tràmit de subvencions per a la rehabilitació a través de les administracions.

4. Té cura de tot el relacionat amb la protecció i promoció del patrimoni artístic 
sagrat a la diòcesi, afavorint els llocs aptes per a les celebracions litúrgiques i la 
participació dels fidels.

a. Examina tots els expedients relatius al patrimoni històrico-artístic que re-
quereixen la llicència de l’Ordinari i proposa al bisbe la promulgació de les 
normes necessàries per a la promoció, conservació i defensa del patrimoni 
històrico-artístic eclesiàstic.

b. Realitza l’inventari i catalogació del patrimoni artístic de les parròquies, 
dels béns de la mitra, així com l'inventari dels béns Bcin i Bcil. 

c. Elaborarà el pla de protecció del patrimoni artístic: criteris de conservació, 
restauració i seguretat.

d. Dipòsit de béns mobles artístics parroquials.
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. El departament de patrimoni

e. Dinamització del patrimoni artístic de la diòcesi, juntament amb el con-
junt de les diòcesis catalanes a través del SICPAS (Secretariat interdiocesà 
per a la custòdia i la promoció de l’art sacre), Catalònia Sacra, la revista 
Taüll i les empreses de turisme cultural. 

5. En l’exercici d’aquestes competències, el Departament ha d’actuar en coordinació 
necessària amb l’Ecònom i l’Administració econòmica i amb la Secretaria general 
del bisbat.

 Article 44

Procediments i tràmits

1. Tramita els assumptes d’àmbit patrimonial sense repercussió econòmica del bisbat. 
Un cop entrada la instància corresponent (en format paper o a través de consulta 
presencial) es realitza la gestió i es fa el seguiment fins al tancament de l’assumpte. 

2. Pel que fa a les taxes o impostos vinculats als béns patrimonials. 
a. Les taxes i els impostos es gestionen a l’Administració econòmica. 
b. La documentació és registrada en la Secretaria general i, si és el cas, es pro-

cedeix a la gestió per a l’exempció: el Departament de patrimoni redacta el 
recurs i s’entrega a gestió tributària.

c. Si la resolució arriba al Departament de patrimoni, aquest entregarà una 
còpia a l’Administració econòmica.

3. Assegurança i sinistres. 
a. Realitza l’assessorament sobre les assegurances que cal que tinguin les par-

ròquies. Tanmateix, la revisió dels béns que són o no assegurats es fa des 
de l’Administració econòmica. 

b. Quan la parròquia comunica un sinistre, se l’informa oportunament de la 
documentació a entregar i es tramita la sol·licitud d’indemnització a l’em-
presa asseguradora (si no ho fa la parròquia independentment).

4. Contractes d’arrendament i convenis de cessió d’ús d’espais. 
a. Fa l’assessorament a les parròquies que ho sol·liciten, sempre que siguin 

contractes vinculats a immobles i/o a les seves obres. 
b. Facilita una proposta d’esborrany de contractes i convenis. 
c. Passa l’esborrany i conveni a Secretaria general per a la seva verificació 

amb l’Assessoria jurídica i preparació de signatura amb les persones o 
organismes corresponents.
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VIA ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA. El departament de patrimoni

5. Subvencions. Amb l’Administració econòmica, fa la recerca de subvencions 
vinculades als arxius i béns culturals i gestió de les sol·licituds.

6. Obres majors amb ajut econòmic del Bisbat.
a. Conegut el projecte se sol·liciten o es demanen als rectors que disposin 

almenys de tres pressupostos diferents.
b. Reunió amb l’Ecònom, el Delegat de patrimoni i el rector. Si és convenient 

amb els tècnics corresponents. 
c. Un cop validat el projecte i el pressupost, l’Administració econòmica gesti-

ona l’ajut econòmic i el Departament de patrimoni el seguiment de l’obra. 

7. En les transaccions que necessiten el vistiplau del Consell per als assumptes 
econòmics i el Col·legi de consultors, el Departament de patrimoni proposa al 
bisbe i a l’Ecònom un tracte concret amb un client i un preu. En el cas que es 
consideri acceptable i viable s’incorpora a l’ordre del dia del Consell diocesà per 
als assumptes econòmics i el Col·legi de consultors.  
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VIA JUDICIAL

 Article 45

Vicaria judicial

1. La Vicaria judicial és l’organisme que dirigeix i coordina l’exercici de la potestat 
judicial a la Cúria, observant les prescripcions del Codi de Dret canònic vigent, del 
Reglament del Tribunal Eclesiàstic151 i i les disposicions d’aquest Estatut.

2. Conforme el que estipula el Codi de Dret canònic, c. 1419.1, i la Instrucció Digni-
tas Connubii, art. 22, es constitueix el Tribunal Eclesiàstic de primera instància a la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, sufragània de Barcelona, organisme que admi-
nistrarà justícia en totes les causes no exceptuades expressament pel Dret. Tenint 
en compte que correspon al bisbe diocesà governar l’Església particular que li ha 
estat encomanada amb triple potestat legislativa, executiva i judicial, aquesta dar-
rera, la judicial, exercida personalment o mitjançant el Vicari judicial i els jutges, 
tot allò conforme a Dret (c. 391).152

 Article 46

Oficis i composició del Tribunal eclesiàstic

1. Bisbe
En el territori de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i per a totes les causes no 
exceptuades expressament pel Dret, el jutge de primera instància és el bisbe, que 
pot exercir la potestat judicial per si mateix o per mitjà d’altres d’acord amb el 
Codi de Dret canònic i les disposicions d’aquest Estatut.

2. Vicari judicial
El bisbe ha de nomenar un Vicari judicial, que ha de ser sacerdot, de bona fama, doctor 
o, almenys, llicenciat en dret canònic i amb no menys de 30 anys d’edat. El Vicari ju-
dicial gaudeix de potestat ordinària de jutjar i constitueix un sol tribunal amb el bisbe.

3. Jutges diocesans
a. El bisbe ha de nomenar jutges diocesans, que siguin clergues.

151 DECRET 16/20 amb data de 15 d'octubre de 2020.
152 Cf. CIC, c. 391; DECRET 10/12.-  Sant Feliu de Llobregat, 7 de setembre de 2012.

CAPÍTOL 5 VIA JUDICIAL
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VIA JUDICIAL

b. També poden ser designats jutges diocesans, laics o seglars, únicament 
perquè un d’aquests seglars entri a formar part del col·legi amb altres dos 
clergues, d’acord amb la norma del Dret.

c. Tots ells han de ser de bona fama, doctors o, almenys, llicenciats en dret 
canònic i amb no menys de 30 anys d’edat.

4. Promotor de justícia
Amb la finalitat de tutelar el bé públic del Poble de Déu, i per a les causes penals, 
ha de constituir-se en la diòcesi un Promotor de justícia, qui per ofici està obligat 
a vetllar pel bé públic.

5. Defensor del vincle
a. Per a les causes en què es discuteix la nul·litat de la sagrada ordenació o la 

nul·litat o dissolució d’un matrimoni, ha de nomenar-se en la diòcesi un 
Defensor del vincle, el qual, per ofici ha de proposar i manifestar tot allò que 
pot adduir raonablement contra la nul·litat o dissolució.

b. L’absència del Defensor del vincle, en les causes que requereixen la seva 
presència, determina la nul·litat de les actuacions corresponents. Si, citat, no 
es presenta a la causa, ha de ser impel·lit pel jutge a complir amb el seu ofici.

6. Notaris i arxiu
a. El bisbe ha de nomenar Notaris per al recte funcionament del Tribunal 

eclesiàstic. La seva signatura dona fe pública a les actes judicials.
b. El notari del Tribunal eclesiàstic ha de:

- Redactar les actuacions i documents processals que requereixen la seva 
intervenció, ordenar-los i custodiar-los;

- Recollir fidelment per escrit tot el que s’ha fet, i signar-lo, indicant el 
lloc, dia, mes i any;

- Mostrar als qui legítimament els demani aquelles actes o documents 
continguts en el registre, i autenticar les seves còpies, declarant conformes 
amb l’original. Sense mandat del jutge, està prohibit als notaris proporcionar 
còpia de les actes judicials i dels documents que formen part del procés.

- S’encarregaran d’assegurar les notificacions processals, redactar cartes i 
prestar els serveis necessaris per a l’ordinari funcionament del Tribunal 
eclesiàstic.

c. Han de ser persones de bona fama i per sobre de tota sospita, clergues o 
laics, llicenciats o, almenys, perits en dret. A les causes en què es pugui 
posar en qüestió la bona fama d’un sacerdot, el notari ha de ser sacerdot.

d. L’Arxiu està situat en el mateix departament del Tribunal eclesiàstic amb 
responsabilitat i custòdia del Vicari judicial. El Tribunal Eclesiàstic podrà fer 
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servir el Registre de la Secretaria general i demanar el seus serveis per allò 
que disposi el Vicari judicial.

7. Advocats i procuradors
Els advocats i procuradors, per a ser admesos al Tribunal eclesiàstic, han de ser 
majors d’edat, catòlics, de bona fama, doctors o, almenys, veritablement perits 
en Dret canònic i estar inscrits en l’elenc del Tribunal153. Han de comptar amb 
l’aprovació del mateix bisbe. S’ajustaran a la normativa establerta en els cc. 1481-
1489 del Codi del Dret canònic.

 Article 47

Normativa del Tribunal eclesiàstic

1. Funció pastoral del Tribunal
L’ofici de l’administració de justícia en l’Església és eminentment pastoral, de 
manera que, abans d’acceptar qualsevol plet es procurarà evitar-lo, a tenor del c. 
1446 en relació amb el 1676.

2. Competències del Vicari judicial
a. Correspon al Vicari judicial adoptar les mesures que siguin necessàries per 

garantir que en el Tribunal eclesiàstic diocesà s’administra rectament justícia, 
d’acord amb les determinacions del Dret.

b. Vigila perquè les causes que arriben al tribunal s’assignin per ordre de torn 
als jutges que hagin de conèixer-les, i els torns es formin rotatòriament, per 
ordre rigorós, per evitar qualsevol sospita d’accepció de persones.

c. Un cop designats els jutges per a una causa, el Vicari judicial no ha de 
canviar-los, si no és per causa gravíssima, que ha de fer constar en el 
decret.

3. Patrocini gratuït i costes judicials
a. Tenint en compte l’elenc d’advocats i procuradors del Tribunal eclesiàstic 

s’establirà un torn d’ofici per a atendre les causes que es tramiten en virtut del 
benefici de patrocini gratuït. El jutge, atesa la capacitat i situació econòmica 
de la banda, escoltat el promotor de justícia, determinarà si és procedent 
concedir o no l’exempció o la reducció de costes i, si escau, ha de designar, 
d’ofici, procurador i advocat.

153 DECRET 18/20 amb data de 15 d'octubre de 2020, sobre l'elenc dels lletrats habilitats al Tribunal eclesiàstic  
de Sant Feliu de Llobregat.
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VIA JUDICIAL

b. En aplicació del c. 1649, anualment, el Vicari judicial presentarà al bisbe, 
per a la seva aprovació, normes sobre la condemna de les parts al pagament o 
compensació de les costes judicials; honoraris de perits i intèrprets, així com 
la indemnització de testimonis; rescabalament de danys que haurà produït 
aquell que no només va perdre el plet, sinó que va litigar temeràriament; 
dipòsit de diners o garantia que s’ha de prestar sobre el pagament de costes i 
el rescabalament de danys. Aquest ofici resta regulat a la diòcesi amb Decret 
17/20 amb data de 15 d'octubre de 2020, on es defineixen les taxes del 
Tribunal eclesiàstic. També per a la coordinació d’aquest ofici el Tribunal 
eclesiàstic disposarà del serveis de l’Administració econòmica.

4. Durada de les causes
a. Els jutges del Tribunal eclesiàstic han de tenir cura que, sense minva de 

la justícia, totes les causes s’acabin com més aviat millor, i que en primera 
instància no durin més d’un any.

b. Si cal superar aquests terminis es comunicarà a les parts les raons del 
retard, i en el cas que fos imputable a alguna d’elles, el jutge prendrà les 
determinacions que consideri oportunes per evitar la prolongació de la 
causa.

5. Tribunal col·legial
a. Les causes contencioses sobre el vincle del matrimoni, quedant en vigor 

el que prescriuen els cc. 1686 i 1688, es reserven a un tribunal col·legial 
de tres jutges. El tribunal col·legial ha de procedir col·legialment i dictar 
sentència per majoria de vots.

b. De manera particular es recorda que correspon al col·legi admetre o rebutjar 
el libel; donar decret o sentència interlocutòria en recursos contra els actes 
del president o de l’instructor; fixar d’ofici el dubium, si les parts no es posen 
d’acord; decretar l’absència de les parts; impulsar d’ofici el complement de 
la prova; resoldre sobre el peritatge si les parts s’oposen; conèixer i resoldre 
incidents; corregir o revocar sentències interlocutòries; diferir la sentència 
per completar actuacions; donar sentència final.

c. El president del col·legi ha de designar, d’entre els membres del tribunal, un 
ponent o relator que, ordinàriament, exercirà la funció d’auditor, encarregant-
se de la instrucció de la causa. Li correspon, a més, el coneixement dels fets, 
l’estudi crític de les proves, l’examen de les al·legacions, conclusions, i, a la 
fi, la redacció de la sentència definitiva.

d. En les decisions del col·legi el president és primus inter pares.
e. Per a la redacció de la sentència es tindran en compte totes les disposicions 

contingudes en el c. 1609, quedant reprovats els costums contraris.



71

ESTA
TU

T D
E LA

 C
Ú

R
IA

 D
IO

C
ESA

N
A

   |   D
iòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

VIA JUDICIAL

6. Perits
No s’admeten al Tribunal eclesiàstic perits i perícies que es fonamentin en pressu-
postos, suposadament científics, disconformes amb el Magisteri eclesiàstic, o que 
manifestin costums o idees contràries a la religió.

7. Curs anual de formació
Anualment la Vicaria judicial organitzarà un curs d’actualització per als 
professionals, fixant la seva atenció en la jurisprudència del Tribunal apostòlic de 
la Rota romana i en els discursos anuals del Sant Pare al citat Tribunal apostòlic. La 
participació en ells és requisit per a romandre en l’elenc d’advocats i procuradors 
del Tribunal eclesiàstic.

 Article 48

Normativa disciplinar del Tribunal eclesiàstic

1. Secret. Jurament de fidelitat i de secret per a membres del Tribunal i parts 
públiques i privades

a. Tots els que formen part del Tribunal o hi col·laboren han de prestar jurament 
que compliran rectament i fidelment la seva tasca. Estan obligats, sempre, 
a guardar secret d’ofici, sobretot, quan pot seguir algun perjudici per a les 
parts de la divulgació d’algun acte processal.

b. Més encara, sempre que, per la naturalesa de la causa o de les proves, 
pugui posar-se en perill la fama d’altres per la divulgació de les actes o 
de les proves, o es doni peu a picabaralles o pugui provocar escàndol o 
un altre inconvenient semblant, el jutge pot obligar a guardar secret sota 
jurament als testimonis i perits, així com a les parts i els seus advocats o 
procuradors.

2. Prohibicions
Està prohibit als jutges i tots els membres del Tribunal acceptar regals o invitacions 
de qualsevol tipus en ocasió de les actuacions judicials, i es prega encaridament 
evitar-les, fins i tot, per raons alienes a les esmentades actuacions.

3. Incompatibilitats
L’ofici de jutge, defensor del vincle, notari, etc., és incompatible amb tots aquells 
altres oficis que puguin dificultar el compliment de les obligacions derivades  
del procés, sobretot, les que puguin ocasionar un retard en la marxa dels 
processos.
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VIA JUDICIAL

4. Honoraris dels advocats i procuradors
a. Anualment el bisbe, a instància del Vicari judicial, ha de fixar, mitjançant 

decret, els límits als quals s’han d’ajustar els honoraris dels advocats i 
procuradors que estiguin inscrits en l’elenc del Tribunal eclesiàstic.

b. La inobservança d’aquests límits podrà determinar la inhabilitació temporal 
o definitiva per intervenir en el Fòrum eclesiàstic.

5. Formació del personal
La Vicaria judicial ha d’organitzar els cursos necessaris per garantir la formació 
jurídico-processal del personal que presta el seu servei en l’administració de 
justícia: jutges, notaris, defensors del vincle i promotors de justícia.
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 Article 49

La Via pastoral resta subdividida en dos àmbits, segons l’Estatut i l’organigrama de la 
Cúria:

1. Les Delegacions diocesanes amb el seus departaments i secretariats corresponents 
i amb el Servei de l’Escola teològica com organisme transversal al servei de la 
formació a la diòcesi.

Les Delegacions diocesanes de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat són:
a. Mitjans de comunicació
b. Ensenyament
c. Pastoral de joventut
d. Família i vida
e. Pastoral vocacional
f. Ecumenisme i relacions interreligioses
g. Diaconat permanent
h. Catequesi i Servei diocesà per al catecumenat
i. Missions
j. Evangelització i apostolat seglar: Pastoral obrera i Secretariat d’animació 

bíblica de la pastoral
k. Vida consagrada
l. Pastoral sacramental i litúrgia i Causa dels sants
m. Pastoral de santuaris, pelegrinatges i turisme
n. Pastoral de la salut

2. La Pastoral Social acull els següents organismes:
a. Càritas diocesana
b. Mans Unides
c. Pastoral penitenciària

CAPÍTOL 6 VIA PASTORAL
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

Subcapítol I  < LES DELEGACIONS DIOCESANES >

 Article 50

Naturalesa i funcions

1. Les Delegacions diocesanes ajuden el bisbe a realitzar i coordinar la seva acció 
pastoral en els diversos camps pastorals. Estan al servei de l’activitat pastoral de la 
diòcesi, de les parròquies i de les institucions, en la mesura en què siguin útils per a 
la coordinació, l’animació, l’assessorament i la promoció de la pastoral en un camp 
específic. És, per tant, propi de les delegacions la “diocesanitat” i l’especialització. 

2. Al davant de cada Delegació el bisbe nomena un delegat que actua en nom i en 
comunió amb ell en l’àmbit pastoral encomanat. Caldrà un mandat explícit del 
bisbe quan un delegat hagi de realitzar un acte amb efectes jurídics o econòmics.

3. El bisbe dotarà cada Delegació d’instruments i personal suficients. 

4. Les seves funcions són bàsicament:
a. Promoure l’activitat pastoral en el seu àmbit específic, tant en les parròquies 

i institucions, com en el conjunt de la diòcesi.
b. Procurar que es garanteixi el caràcter diocesà de tot el treball pastoral que 

es realitza en la diòcesi, procurar així la seva unitat i la seva coordinació.
c. Servir subsidiàriament les parròquies i institucions en el terreny de 

l’assessorament, suggeriment de materials i, eventualment, suplint els 
buits o carències que hi hagi.

d. Participar en les reunions i actes de promoció o coordinació d’activitats 
pastorals convocades per organismes supradiocesans, tant en l’àmbit 
corresponent de les diòcesis amb seu a Catalunya, com en el de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

5. Les Delegacions procuraran la integració no només de les parròquies i grups en 
unitats més àmplies, sinó també el treball conjunt i coordinat entre elles mateixes. 
En aquest sentit tindran, com a tasca prioritària, la inserció dels propis projectes 
pastorals en el Pla pastoral diocesà. 

6. Les Delegacions adquireixen també més protagonisme quan hi ha grups o 
moviments interparroquials o d’àmbit diocesà. Aquests grups o moviments 
guardaran una relació estreta de col·laboració i coordinació amb la Delegació de la 
seva corresponent àrea. 
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

7. Cada Delegació, a més del delegat, nomenat pel bisbe, pot comptar amb un equip 
assessor o consell i amb algunes persones que ajudin en la gestió. Els membres de 
l'Equip  assessor, a més de posseir sensibilitat i preparació per al respectiu camp 
pastoral, si és possible, han de procedir de les distintes zones de la diòcesi, a fi que 
hi hagi una representació de totes elles a l’hora de reflexionar, planificar i executar 
accions pastorals.

8. Cada Delegació, d’acord amb les directrius del bisbe i dintre del Pla pastoral diocesà, 
tindrà presents les normes, acords, recomanacions, orientacions, que emanen de la 
Conferència Episcopal Espanyola i de la Reunió de bisbes amb seu a Catalunya, així 
com tot el que va establir el Concili Provincial Tarraconense per al seu camp respectiu.

9. La Secretaria general convocarà dues reunions generals amb els delegats/des i 
presidides pel bisbe: una, a l’inici de curs, de programació, i una altra, al final de 
curs, de revisió. El Secretari general, en nom del bisbe, convocarà aquestes reunions 
amb un ordre del dia i la documentació corresponent. Les actes definitives amb la 
seva documentació es registraran i custodiaran a l’Arxiu de la Secretaria general.

10. Referències més significatives per a les Delegacions diocesanes:
a. La Secretaria general actuarà de Secretaria de les Delegacions. Les formes 

de contacte seran les següents:
- Enviament d’un correu electrònic a l’adreça: 
 secretaria@bisbatsantfeliu.cat. 
 Caldrà especificar clarament la petició o servei, adreçat al Secretari 

general. En el cas de requerir un servei de la Casa de l’Església (trobada, 
reunió, etc.), caldrà fer servir el formulari oficial que disposa Secretaria 
general. En el cas que no sigui possible l’opció anterior, contactar 
directament amb el Secretari general.

- Fer servir la Instància oficial de la Secretaria general per a les gestions 
més importants.

b. Presentar a la Secretaria general les dates de les activitats de la Delegació 
(jornada diocesana, trobades, reunions a la Casa de l’Església, etc.) per a 
confeccionar el calendari diocesà, l’agenda diocesana i coordinar els serveis 
a la Casa de l’Església.

c. Informar al bisbe de la formació dels Equips o Secretariats de la delegació 
diocesana corresponent, així com de les baixes i altes que també comunicarà 
a la Secretaria general per a l’actualització de la base de dades i altres 
accions si fos convenient.

d. La base de dades de cada Delegació diocesana haurà d’acollir tot el que disposa 
el RGPD-LOPDGDD i ser custodiada al servidor de la Casa de l’Església. 
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

També es comunicaran les dades a la Secretaria general per a ser coordinades 
amb la seva base de dades general, per a les comunicacions pertinents.

e. Fer servir el registre general de la Secretaria general per aquella documentació 
més important o que tingui un relleu institucional.154

f. Vetllar per l’arxiu de la Delegació que haurà d’estar dipositat al departament 
corresponent de cada Delegació, a la Casa de l’Església.155

g. Conèixer i aplicar el RGPD-LOPDGDD. Es disposarà del servei del Delegat 
de protecció de dades i Assessoria jurídica, sempre fent arribar la petició a 
la Secretaria general.

h. Conèixer i aplicar la Llei d’autoprotecció, de la Casa de l’Església.
i. Mantenir les sinergies corresponents entre les altres delegacions.
j. Informar de les activitats de la Delegació a la Delegació de mitjans de 

comunicació per a la seva corresponent difusió. 
k. Actualitzar l’espai del Web de la diòcesi amb el suport del Departament 

d’informàtica i noves tecnologies i de la Delegació de mitjans de comunicació.
l. La Delegació no disposa d’una dotació econòmica, però tindrà el recolzament 

necessari per a fer les seves activitats des de l’Administració econòmica, 
presentant prèviament el pressupost corresponent i, posteriorment, el 
justificant de les despeses realitzades.

m. El Delegat vetllarà per mantenir la coordinació necessària amb els organismes 
corresponents de la Conferència Episcopal Espanyola, la Conferència 
Episcopal Tarraconense i la Província Eclesiàstica de Barcelona.

 Article 51

Normativa sobre el procediment a l’interior de la Cúria

1. Les delegacions poden traslladar al Registre de la Cúria, que gestiona la Secretaria 
general, els documents la importància dels quals, a criteri del delegat, així ho 
aconsella. 

2. Tenen cura de l’arxiu de la delegació que es custodiarà en el departament 
corresponent de la Delegació a la Cúria. Arxivar els documents i escrits que rep 
o genera la Delegació (correspondència, memòries anyals, activitats, actes de 
reunions, etc.). La Secretaria general oferirà el seu suport subsidiàriament. 

154 S’acull tot el que refereix l’“Arxiu i registre de Secretaria general. Registre”, amb data de 20 de juny de 2013, sobre: la presentació 
de sol·licituds, escrits i comunicacions, l’expedició de documents, el règim del seu funcionament (Cf. art. 31).
155 S’acull tot el que refereix el decret del bisbe 10/11 amb data de 9 de juny de 2011 i les referències de la normativa que inclou el 
document “Arxiu i registre de Secretaria general. Registre”, amb data de 20 de juny de 2013 (Cf. art. 32).
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3. Comuniquen al Secretari general la proposta d’actes diocesans que estan previstos 
de realitzar durant el curs per poder assegurar la coordinació necessària. 

4. Una delegació no podrà establir convenis o rebre subvencions que comprometin 
institucionalment la diòcesi, encara que afecti únicament al seu camp específic 
pastoral. En aquest sentit, cada possibilitat de conveni o subvenció haurà de ser 
objecte d’una sol·licitud adreçada al Vicari general o al bisbe, segons els casos. 

5. Emeten l’informe pertinent que li sigui requerit per l’òrgan competent de govern diocesà 
que serà pres en consideració, sense que tingui per ell mateix caràcter vinculant.

6. Cada Delegació es dotarà a si mateixa d’aquella estructura interna que, a parer del 
seu responsable, sigui necessària per al seu funcionament o servei. Si calgués alguna 
col·laboració més específica, sobretot si aquesta comportés una retribució econòmica, 
caldrà sotmetre-ho a la consideració del bisbe. Les persones voluntàries que presten 
la seva col·laboració en una delegació seran comunicades a la Secretaria general 
perquè se’n tingui coneixement a tots els efectes. En acabar el mandat del Delegat, 
els col·laboradors posaran el seu càrrec a disposició del bisbe, excepte si ho són en 
virtut d’un nomenament episcopal, que continuaran fins que s’acompleixi el termini 
assenyalat.

7. Presenten a l’aprovació del bisbe els membres de la delegació i de les seves 
comissions previstes en el present Estatut.

8. Assisteixen a les reunions de coordinació diocesana, presentant per escrit el que es 
requereixi.

9. En cessar en el càrrec el delegat, l’arxiu de la Delegació serà entregat a la Secretaria 
general amb la documentació degudament classificada.

 Article 52

Delegació diocesana de mitjans de comunicació

1. La Delegació diocesana de mitjans de comunicació vetlla per la comunicació 
informativa interna i externa de la diòcesi. Així és responsable dels mitjans que 
estan al servei de la informació entre els membres, grups i institucions pròpiament 
diocesanes i, alhora té cura de les relacions amb els mitjans de comunicació i els 
proveeix la informació de la vida i activitats eclesials diocesanes, amb l’enviament 
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

de notes de premsa i atenent les peticions particulars dels mitjans. També difon el 
Magisteri i comunicats del bisbe156.

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici.

3. Activitat de la Delegació:
a. Edició del Full dominical, publicació setmanal que recull el ressò de la 

paraula del bisbe, les lectures dominicals, articles i notícies diocesanes i que 
es pot trobar a totes les parròquies cada diumenge.

b. Col·labora amb la Secretaria general en l’edició del Butlletí oficial.
c. Està al servei de qualsevol de les altres delegacions i organismes diocesans 

en les qüestions de comunicació.
d. Gestiona el portal web del bisbat, en coordinació amb el responsable 

d'Informàtica, una eina de presentació de la diòcesi als altres mitjans, feligresos 
i ciutadans en general.

e. Gestiona el Butlletí digital Info+BSF, com a mitjà complementari del portal 
Web i del Full dominical.

f. Gestiona el twitter institucional @BisbatSantFeliu i de manera similar, altres 
xarxes socials i canals de comunicació que puguin sorgir en el futur, d’acord 
amb els avenços tecnològics i en comunicació.

4. El Delegat forma part del Comitè de crisi i de la Comissió de la Llei de transparència 
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

5. La Delegació diocesana de mitjans de comunicació es coordina amb les altres de-
legacions de les diòcesis amb seu a Catalunya, a través del Secretariat interdi ocesà 
de mitjans de comunicació social (SIMCOS),  de la Conferència Episcopal Tarraco-
nense. Així com amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola. 

 Article 53

Delegació diocesana d’ensenyament

1. La Delegació diocesana d’ensenyament vetlla per la presència de l’Església en el món 
de l’ensenyament157 i mira de ser el mitjà adient a través del qual el bisbe exerceix les 
responsabilitats que li pertoquen envers els centres de l’escola cristiana ubicats a la diòcesi.

2. La Delegació disposa d’un equip consultiu que ajuda el Delegat en el seu ofici.

156 CPT r. 16-18v.
157 CPT r. 8–11 i AS 133, sobre l’escola catòlica.
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3. Activitat de la delegació:
a. Promou tota iniciativa encaminada a garantir el dret i el deure dels pares 

a l’educació catòlica dels fills, així com de la mateixa Església a desenvo-
lupar la seva missió d’educació catòlica segons el Dret i la Doctrina social 
catòlica.

b. Pel que fa a l’escola pública, té cura de l’ensenyament de la religió i moral 
catòliques. Per això, proposa a l’Administració pública els noms dels do-
cents que han d’impartir l’assignatura, els ofereix formació permanent i fa 
costat, tant en la seva dimensió professional com en l’espiritual.

c. Pel que fa a l’escola cristiana procura, a través de la “missió canònica”,  
l’acompanyament en el procés de selecció del personal que s’ocupa de la 
classe de religió. Vetlla per la formació permanent d’aquests docents. Tam-
bé acompanya en les activitats pastorals que des dels centres s’ofereixen.

d. La Delegació mira d’animar la presència del professorat cristià amb esperit 
apostòlic en el camp de l’ensenyament i de fomentar el testimoni cristià i 
la responsabilitat dels pares dels alumnes.158

4. La Delegació col·labora i es coordina en diferents àmbits amb les Delegacions de 
Catequesi, Família i Vida i Joventut. 

5. Hi ha a la diòcesi la Fundació canònica autònoma pública, Educació Catòlica, cre-
ada amb decret 28/17 amb data de 28 de novembre de 2017 amb l’aprovació dels 
seus estatuts i amb la finalitat de servir a l’educació catòlica, especialment en l’àmbit 
de l’ensenyament confessional catòlic de la Doctrina de l’Església catòlica. Per al 
compliment d’aquesta finalitat, la Delegació vetlla perque la Fundació exerceixi de 
diverses maneres i graus:

a. Tenir propietat, titularitat plena o mera gestió, de l’educació de qualsevol 
entitat, vinculada jurídicament a ella i que assumeixi explícitament l’ideari 
confessional catòlic que li és propi.

b. El seu servei s’adreça directament a institucions i persones físiques de la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, encara que també pot actuar fora del 
seu territori, segons normativa vigent, i atendre beneficiaris de qualsevol 
altre territori.

6. La Delegació diocesana d’ensenyament es coordina amb les altres delegacions de 
les diòcesis amb seu a Catalunya, a través del Secretariat interdiocesà d’ensenya-
ment de la religió a Catalunya (SIERC), de la Conferència Episcopal Tarraconense. 
Així com amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

158 CIC, c. 793-806.
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

 Article 54

Delegació diocesana de pastoral de joventut

1. La Delegació diocesana de pastoral de joventut vetlla perquè les realitats pastorals 
d’adolescents i joves de la diòcesi puguin conèixer Jesús i madurar la seva fe, 
mitjançant compromisos i estils de viure, en el si d’una comunitat cristiana.

2. La Delegació disposa de diferents àmbits de coordinació que ajuden el Delegat en 
el seu ofici:

a. Equip de la Delegació.
b. Comunitat d’acompanyants.
c. Coordinació de les demarcacions del Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès, 

dels Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.
d. Consiliari dels esplais presents a la diòcesi.

3. Activitat de la Delegació:
a. Dona suport a les diferents iniciatives que sorgeixen arreu del Bisbat i 

dinamitza un calendari d’activitats.
b. Ajuda els infants i joves perquè enforteixin la seva fe en Jesucrist, creixin 

en comunió eclesial i facin present el seu esperit cristià enmig del món, 
sent evangelitzadors dels altres joves159. 

c. Coordina els objectius pastorals entre els diferents moviments, grups 
i associacions juvenils de manera que tots col·laborin en una veritable 
pastoral de conjunt, potenciant el seu protagonisme en la vida de l’Església 
i en la societat, a través d’una tasca de seguiment i suport dels mateixos 
grups.

4. Aquesta Delegació treballarà en estreta col·laboració i coordinació amb la Delegació 
diocesana de pastoral vocacional, així com també en diferents àmbits, amb les 
Delegacions de catequesi, família i vida i ensenyament.

5. La Delegació diocesana de joventut es coordina amb les altres delegacions de 
les diòcesis amb seu a Catalunya, Andorra i les Balears, a través del Secretariat 
interdiocesà de pastoral juvenil (SIJ), de la Conferència Episcopal Tarraconense. 
Així com amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

159 CPT, r. 28; AS 203.
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 Article 55

Delegació diocesana de família i vida

1. La Delegació diocesana de família i vida vetlla per les responsabilitats pastorals de 
la diòcesi i de les parròquies en l’àmbit del matrimoni, la família i la vida humana.

2. La Delegació disposa d’un consiliari i un equip que ajuden els Delegats en el seu ofici.

3. Activitat de la delegació:
a. Promoure a la diòcesi tot el que afavoreixi que les famílies cristianes 

esdevinguin veritables esglésies domèstiques160.
b. Transmetre una manera positiva i joiosa de viure el projecte cristià de 

família, per tal que se’n doni un bon testimoniatge enmig de la nostra 
societat161.

c. Promou l’estudi i la reflexió de tot allò relacionat amb la família i la vida 
en la societat.

d. Coordina el servei de la formació o preparació per al matrimoni, procurant 
que a la diòcesi hi hagi unitat i coherència en aquest servei. També 
procurarà facilitar orientació, formació dels agents i materials que serveixin 
per aquesta finalitat. I animarà la creació en cada parròquia d’un grup de 
matrimonis que porti endavant els compromisos de la pastoral familiar.

e. Tindrà present les famílies amb especials necessitats religioses, morals, 
econòmiques i de tot tipus. Per això procurarà, en la mesura possible, 
donar suport a aquelles institucions i organismes diocesans que treballen 
més directament en aquests camps.162

4. La Delegació disposa de la Secció per la vida. Aquest àmbit, tan important i 
complex, demana una certa especialització i és atès per una comissió específica 
amb la missió de difondre el sentit cristià i positiu de la vida humana segons la 
moral catòlica. En el marc de la Delegació, té la missió de difondre el sentit cristià 
i positiu de la vida humana segons la moral cristiana.

5. La Delegació diocesana de família i vida es coordina amb les altres delegacions de 
les diòcesis amb seu a Catalunya, amb reunions interdiocesanes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Així com amb l’àmbit corresponent de la Conferència 
Episcopal Espanyola.

160 Joan Pau II, Exhortació apostòlica Familiaris consortio.
161 AS 202.
162 CPT, r. 33-46 i 68.
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

 Article 56

Delegació diocesana de pastoral vocacional

1. La Delegació diocesana de pastoral vocacional vetlla pel foment de totes les 
vocacions, en especial de les vocacions al presbiterat i al diaconat permanent. El 
seu treball obeeix al principi que tota l’Església diocesana ha de fer seva la tasca de 
promoure vocacions, tant a la vida sacerdotal com a la vida consagrada o religiosa163. 
A més de promoure vocacions en concret, intentarà que tota l’acció pastoral de la 
diòcesi tingui un caire vocacional, en el context de la cultura vocacional, tant en el 
sentit de l’orientació bàsica, com en el sentit de formulació explícita de la pregunta 
vocacional. En aquest sentit haurà de mantenir estreta relació amb diferents 
delegacions diocesanes, especialment amb les delegacions diocesanes per a la vida 
consagrada, família i vida, pastoral juvenil, catequesi, ensenyament. 

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici.

3. La Delegació diocesana de pastoral vocacional coordina la reunió de reflexió amb 
el bisbe sobre la vocació sacerdotal, formada per preveres representants dels nou 
arxiprestats de la diòcesi amb els objectius:

a. Reflexió sobre la sensibilització a la diòcesi de la vocació consagrada, 
especialment la vocació al ministeri sacerdotal.

b. Dinamització de la cultura vocacional i de les propostes de la Delegació a 
cada arxiprestat.

4. Activitat de la delegació:
a. Mentalització de la dimensió vocacional en tota la pastoral diocesana i 

pregària per les vocacions.
b. Promoció de les vocacions al presbiterat.
c. Promoció, desvetllament i encaminament de les vocacions a la vida 

consagrada.
d. Coordinació de totes les iniciatives i accions pastorals a favor de les vocacions.
e. Promoció de la difusió i l’arrelament del diaconat permanent.
f. Promoció de la difusió i l’arrelament dels laics i laiques amb missió pastoral.
g. Coordinació de les Jornades diocesanes del Dia del seminari i la Jornada 

mundial de pregària per les vocacions.
h. Coordina la realitat diocesana de grups d’escolans que hi ha a la diòcesi, 

participant en la trobada anual que organitza el Seminari Conciliar de 
Barcelona.

163 Cf. CPT, r. 153, prioritària.
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5. El delegat tindrà una relació directa amb el Seminari Conciliar de Barcelona, on 
actualment els seminaristes de la diòcesi viuen i es formen. Aquesta relació es 
defineix amb el nomenament de Delegat diocesà per a la formació del seminaristes 
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i resta definida amb un conveni signat 
entre l’Arquebisbat de Barcelona i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

6. Aquesta Delegació treballarà en estreta col·laboració i coordinació amb la Delegació 
diocesana de joventut.

7. La Delegació diocesana de pastoral vocacional es coordina amb altres delegacions de 
les diòcesis amb seu a Catalunya, amb reunions interdiocesanes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. El Delegat també podrà participar en les reunions dels 
formadors i rectors dels seminaris de Catalunya, així com amb l’àmbit corresponent 
de la Conferència Episcopal Espanyola.

 Article 57

Delelegació diocesana d’ecumenisme i relacions interreligioses

1. La Delegació diocesana d’ecumenisme i relacions interreligioses vetlla per portar a 
terme les indicacions dels documents conciliars Unitatis Redintegratio i Nostra Aetate 
i del Concili Provincial Tarraconense sobre l’ecumenisme i el diàleg interreligiós164.

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici.

3. Activitat de la delegació:
a. Fomentar i revitalitzar el diàleg ecumènic amb les altres confessions 

cristianes de la diòcesi.
b. Fomentar el diàleg interreligiós, especialment amb les altres religions 

presents a la diòcesi.
c. Formació ecumènica amb catequesis en les comunitats cristianes, estudiant 

els principis catòlics de l’ecumenisme d’acord amb el Concili Vaticà II i 
altres documents magisterials.

d. Coordinació a la diòcesi de la Setmana de pregària per la Unitat dels Cristians.
e. Aquesta Delegació proporcionarà igualment informació, consell i orientació 

en matèries que li són pròpies, especialment sobre les anomenades sectes 
que poden actuar a la diòcesi.165 

164 CPT, 127 i 164.
165 AS 207.
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

4. La Delegació diocesana d’ecumenisme i relacions interreligioses es coordina 
amb les altres delegacions de les diòcesis amb seu a Catalunya, amb la Comissió 
interdiocesana corresponent de la Conferència Episcopal Tarraconense. Així com 
amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

 Article 58 

Delegació diocesana per al diaconat permanent

1. La Delegació diocesana per al diaconat permanent166 vetlla per la vida i el ministeri 
dels diaques: disposa d’un organisme per la seva formació que aglutini el col·lectiu 
de diaques, facilita la seva formació i relació mútua amb el bisbe i la Cúria i la 
participació en la vida de la diòcesi.167

2. La Delegació disposa d’un reglament intern que organitza la seva estructura i 
funcions i aprovat amb el decret de creació de la Delegació.

3. La Delegació disposa d’una Comissió permanent que ajuda el Delegat en el seu ofici.

4. Activitat de la Delegació:
a. La Delegació desenvolupa les seves funcions en els àmbits personal, 

corporatiu, diocesà, familiar i vocacional.
b. Celebra l’Assemblea general anual.
c. Organitza trobades de formació.
d. Convoca reunions de proximitat en les dues Vicaries episcopals.
e. Així mateix reunions amb les esposes dels diaques.
f. Participa en la trobada anual de la Província Eclesiàstica de Barcelona, el 

21 de gener, Festa patronal dels Sants Fructuós, bisbe, i Auguri i Eulogi, 
diaques, màrtirs.

g. Coordina l’assistència al bisbe en les celebracions diocesanes, a la Catedral 
de Sant Llorenç, amb coordinació amb la Secretaria particular.

5. La Delegació diocesana per al diaconat permanent es coordina amb les altres de-
legacions de les diòcesis amb seu a Catalunya, amb reunions interdiocesanes de 
la Conferència Episcopal Tarraconense. Així com amb l’àmbit corresponent de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

166 Va ser creada amb decret 02/14 i amb data de 17 de gener de 2014.
167 Normas básicas para la formación de diáconos permanentes en las diócesis españolas, n.9.



85

ESTA
TU

T D
E LA

 C
Ú

R
IA

 D
IO

C
ESA

N
A

   |   D
iòcesi de Sant Feliu de Llobregat 
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 Article 59

Delegació diocesana de catequesi

1. La Delegació diocesana de catequesi vetlla per la reflexió, planificació, coordinació, 
animació i revisió de la pastoral catequètica en l’àmbit de tota la diòcesi, sempre 
com un servei als qui en són els responsables directes.

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici. També d’una 
coordinadora amb representants dels arxiprestats per a coordinar les diferents 
propostes i activitats de la Delegació.

3. Activitat de la Delegació:
a. La formació i el suport als catequistes per a la seva tasca específica i també 

perquè puguin ser responsables dels centres de catequesi. 
b. El treball conjunt i coordinat en la catequesi, per part de preveres i 

catequistes, en els àmbits arxiprestal i diocesà.
c. L’ajuda a les parròquies en el camp de la catequesi, perquè les parròquies, 

com a lloc privilegiat i com a àmbit ordinari del naixement i creixement de 
la fe, vagin creixent en la seva missió evangelitzadora i catequètica.168

d. El foment de l’organització, a cada parròquia i arxiprestat, si cal, d’una 
institució catequètica adequada.

e. La difusió dels documents sobre la catequesi i l’orientació sobre textos i mitjans169.
f. L’organització de la trobada anual a l’inici de curs de catequistes i enviament 

del bisbe.

4. La Delegació diocesana de catequesi es coordina amb les altres delegacions de les 
diòcesis amb seu a Catalunya, a través del Secretariat interdiocesà de catequesi de 
Catalunya i les Illes Balears (SIC), de la Conferència Episcopal Tarraconense. Així 
com amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

 Article 60

Servei diocesà per al catecumenat

1. El Servei diocesà per al catecumenat forma part de la Delegació diocesana de cate-
quesi i es regirà d’acord amb la normativa diocesana vigent170. 

168 CIC, cc. 761,773-780; AS 129.
169 CPT, r. 7, 9, 41, 55, 89, 91, 134 i 153.
170 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Decret 11/08 sobre la normativa del catecumenat a la Diòcesi, aprovat el 27 d’octubre de 2008.
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

2. El Servei diocesà per al catecumenat vetlla per a la motivació i ajuda als rectors 
en la seva pràctica, tenint cura del compliment del que estableix la normativa de 
l’Església al respecte, 171, especialment del que preceptua el Ritual de la Iniciació 
Cristiana d’Adults.

3. El responsable directe d’aquest servei diocesà és el Delegat per al catecumenat, 
amb encàrrec específic. 

4. El Servei diocesà per al Catecumenat disposa d’un equip que ajuda el Delegat en 
el seu ofici.

5.  Activitat del Servei diocesà:
a. Aquest Servei diocesà resta instituït a la diòcesi d’acord amb les normes 

estatutàries de la Conferència Episcopal Espanyola172. 
b. Segons la normativa vigent a la diòcesi,173 s’estableix el següent proce-

diment: 
c. El rector, després d’acollir i escoltar la petició, notificarà cada cas al 

Vicari episcopal corresponent, i es posarà en contacte amb el Servei 
diocesà per al catecumenat. El Delegat, havent escoltat el rector i el 
candidat al Baptisme, proposarà l’itinerari a seguir en cada cas.

d. L’itinerari catequètic serà aproximadament d’un any, comptat abans de 
la Quaresma i Pasqua en la qual es rebran els sagraments de la iniciació 
cristiana.

e. En casos especials aquest itinerari, consultat el Delegat, podrà reduir-se 
a tres o quatre mesos, sempre que es respecti el procés del catecume-
nat.

f. En tot cas, s’ha de procurar que la pràctica del Catecumenat, dintre 
d’un arxiprestat, sigui uniforme en els criteris i en el procediment.

g. El material que es farà servir serà el proposat pel Servei diocesà per al 
catecumenat del Servei interdiocesà de catequesi.

6. El Delegat del Servei diocesà per al catecumenat es coordina amb les altres 
delegacions de les diòcesis amb seu a Catalunya, amb reunions interdiocesanes de 
la Conferència Episcopal Tarraconense. Així com amb l’àmbit corresponent de la 
Conferència Episcopal Espanyola.

171 CIC, c. 206; cc. 788,1-2 i 851,1; c. 865.
172 CIC, c. 788, 3.
173 DECRET 11/08.- Sant Feliu de Llobregat, 27 d’octubre de 2008.
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 Article 61

Delegació diocesana de missions
1. La Delegació diocesana de missions vetlla per fomentar la vocació missionera en 

les comunitats cristianes de la diòcesi, acollint allò que diu el Concili Vaticà II, que 
l’Església és tota ella missionera i l’obra de l’evangelització és el deure fonamental 
del poble de Déu174.

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici. 

3. El Delegat té també el nomenament de les Obres Missionals Pontifícies.

4. Activitat de la Delegació:
a. Per a realitzar la seva funció la Delegació compta amb els instruments de 

les Obres Missionals Pontifícies (OMP), les Missions diocesanes, el Servei 
Conjunt d’Animació Missionera (SCAM) i els grups parroquials missioners.

b. Atenció directa als missioners, fent de pont entre ells i el bisbe i la comunitat 
eclesial.

c. Foment de la conscienciació de la dimensió missionera de l’Església, que ha 
de portar els fidels, preveres, religiosos i laics, a realitzar possibles ajudes a 
alguna o algunes diòcesis del Tercer Món amb l’esperit de donar i de rebre 
i amb la intenció que, mentre es faci aquesta ajuda, els diocesans podran 
desvetllar millor el sentit missioner en la pròpia vida i en el propi medi.

d. Participació en la trobada anual de la Província Eclesiàstica de Barcelona de 
missioners i les seves famílies.

e. La Delegació coordina les jornades diocesanes del Domund, la infància 
missionera i les vocacions natives.

5. El Delegat de missions es coordina amb les altres delegacions de les diòcesis amb 
seu a Catalunya. Així com amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal 
Espanyola i Les Obres Missionals Pontifícies.

 Article 62

Delegació diocesana d’evangelització i apostolat seglar

1. La Delegació diocesana d’evangelització i apostolat seglar vetlla, donant suport i 
acompanyant, pels laics en la seva dimensió de formació i de testimoniatge tant al 
si de la comunitat cristiana com enmig del món.175

174 Concili Vaticà II, Decret sobre l’activitat missionera de l’Església (AG). 35-42; CIC, cc. 781, 782,2; CPT, r. 159-164.
175 AS 109-110; LG 31-32; CPT, r. 29.
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici.

3. Activitat de la Delegació:
a. Vetlla per la formació, organització i testimoniatge del laïcat en general.
b. Especialment ajuda les associacions i els moviments de seglars a la 

consecució dels seus objectius evangelitzadors176.
c. Promou el treball conjunt entre ells sobre els objectius i Plans pastorals.
d. Si es creu oportú, elabora i coordina els materials dels objectius i Pla 

pastoral amb les indicacions del bisbe.
e. Coordina els organismes de Pastoral obrera i el Secretariat d’animació 

bíblica de la pastoral.

4. Formen part de la Delegació els organismes diocesans de la Pastoral obrera i el 
Secretariat d’animació bíblica de la pastoral.

5. El Delegat d’evangelització i apostolat seglar es coordina amb les altres delegacions 
de les diòcesis amb seu a Catalunya, a través de la Comissió interdiocesana 
d’apostolat seglar (CIAS), de la Conferència Episcopal Tarraconense. Així com 
amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

 Article 63

Pastoral obrera

1. La Pastoral obrera a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat forma part de la Delegació 
d’evangelització i apostolat seglar. Específicament vetlla per la presència i acció laïcal 
en el camp obrer i social. Mira d’establir relació amb altres àmbits de la pastoral 
social (marginació, immigració, presons...) i amb Càritas diocesana, en vistes a la 
possible constitució, si es creu convenient, d’una Delegació de pastoral social.177

2. El Delegat d’evangelització i apostolat seglar disposa d’un equip que l’ajuda en el seu ofici.

3. Activitat de la Pastoral obrera:
a. Vetllar perquè la diòcesi tingui ben viva la dimensió missionera d’evangelització 

del món obrer. 
b. Formar els militants obrers cristians per tal que descobreixin el Crist en l’Esglé-

sia, la seva dignitat de treballadors i la necessitat de transformació de la societat. 

176 AS 116.
177 Conferència Episcopal Espanyola, La pastoral obrera de tota l’Església. Proposta operativa (novembre de 1994).
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

c. Fomentar la comunicació i la proximitat entre l’Església i el món obrer.
d. Donar resposta des de la fe, els criteris evangèlics i la doctrina social de 

l’Església als problemes dels treballadors.
e. Elaborar tot tipus de material que faciliti l’exercici de la dimensió social de 

les comunitats cristianes.

4. La Delegació diocesana d’evangelització i apostolat seglar es coordina amb les 
altres delegacions de les diòcesis amb seu a Catalunya, a través del Secretariat 
interdiocesà de pastoral obrera (SIPOC), de la Conferència Episcopal Tarraconense. 
Així com amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

 Article 64

Secretariat d’animació bíblica de la pastoral

1. El Secretariat d'animació bíblica de la pastoral forma part de la Delegació 
d’evangelització i apostolat seglar i té com a finalitat aportar la il·luminació bíblica 
en qualsevol àmbit de la vida pastoral de la diòcesi.

2. És coordinat per un Director, anomenat pel bisbe i actua en coordinació amb 
el Delegat d’evangelització i apostolat seglar i segons l’art. 25 dels Estatuts de la 
Cúria diocesana.

3. El Secretariat disposa d’un equip que ajuda el Director en el seu ofici.

4. Activitat del Secretariat:

a. Estar al servei de l’evangelització: El nostre temps ha de ser cada dia més el 
d’una nova escolta de la Paraula de Déu i d’una nova evangelització. Redescobrir 
el lloc central de la Paraula divina en la vida cristiana (Cf. Verbum Domini, 122).

b. Afavorir totes les iniciatives pastorals que apropin l’Escriptura al major 
nombre de persones possibles: grups de lectio divina, de lectura compartida 
de la Bíblia, d’estudi bíblic, d’agents de pastoral, etc.

c. Fomentar la dimensió ecumènica de la lectura, interpretació i pregària 
amb la Paraula de Déu: promovent el treball i l’aportació amb les altres 
confessions cristianes, en la reflexió i pregària conjunta a partir de la Bíblia.

5. El Director del Secretariat d’animació bíblica de la pastoral es coordina amb els altres 
organismes de les diòcesis amb seu a Catalunya, amb reunions interdiocesanes de la 
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

Conferència Episcopal Tarraconense. Així com amb altres organismes de la Confe-
rència Episcopal Espanyola i amb altres d’internacionals del mateix àmbit pastoral.

 Article 65

Delegació diocesana per a la vida consagrada

1. La Delegació diocesana per a la vida consagrada vetlla per tot allò que correspon al 
bisbe referent a la vida consagrada, en les seves diferents formes: vida contemplativa, 
instituts religiosos, instituts seculars, societats de vida apostòlica i altres possibles 
formes de vida consagrada legítimament reconegudes178. Els seus tres grans objectius 
són el suport a la vida consagrada, l’ajuda a la integració diocesana de totes les seves 
realitats, i la comunió interna entre elles i amb la resta de realitats diocesanes. Ho 
farà respectant i potenciant els carismes propis i valorant degudament l’existència 
de la vida consagrada com un do per a l’Església particular.

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici.

3. Serveix a la integració diocesana dels religiosos preveres, que, essent cooperadors 
de l’orde episcopal, en la seva deguda forma, pertanyen al presbiteri de la diòcesi.179 
Tot respectant la legítima exempció i autonomia, procura que es compleixi el 
principi que està subjecte a la potestat del bisbe tot allò que fa referència a l’acció 
pastoral, l’exercici públic del culte i altres obres d’apostolat.180

4. El Delegat tindrà cura de procurar que els consagrats siguin presents en els 
principal organismes consultius de la diòcesi181 i exercirà com a delegat normal 
del bisbe en aquelles tasques que se li encomanin en relació a la Vida Consagrada, 
eventualment amb les degudes facultats pel que fa a les visites canòniques als 
monestirs autònoms de la diòcesi182 i per la cura directa de les  que viuen la vida 
eremítica.183

5. Activitat de la Delegació:
a. Animar els religiosos i religioses a viure amb fidelitat la seva consagració, 

caminant vers un major coneixement i comunió entre les diferents famílies 
religioses.

178 CIC, cc. 573-746; sobretot cc. 603, 678 i 738).
179 AS 98.
180 CIC, cc. 679 i 738.
181 AS 99.d.
182 CIC, cc. 628,2 i 615.
183 CIC, c. 603,2; CPT, r. 6, 97-99; AS 98-107.
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b. Incrementar el sentit de pertinença i col·laborar assíduament en les diverses 
iniciatives i activitats de la diòcesi i amb les altres delegacions.

c. Promoure i coordinar els serveis que siguin necessaris per a la formació 
permanent, teològica, espiritual i pastoral dels consagrats, que es puguin 
prestar des de la diòcesi.

d. Organitzar i participar en diverses trobades i jornades: recessos d’Advent i 
Quaresma; Jornada mundial de la vida consagrada i Jornada Pro Orantibus. 

6. El Delegat per a la vida consagrada es coordina amb les altres delegacions de les 
diòcesis amb seu a Catalunya, amb reunions interdiocesanes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. Així com amb la Unió de religiosos de Catalunya (URC)
i l’àmbit corresponent de la Comissió Episcopal de la Conferència Episcopal 
Espanyola (COBYSUMA i CONFER).

 Article 66

Delegació diocesana de pastoral sacramental i litúrgia

1. La Delegació diocesana de pastoral sacramental i litúrgia vetlla per orientar i 
fomentar tot el que es refereix a la vida litúrgica de la diòcesi.184 

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici.

3. Activitat de la Delegació:

a. Formació dels animadors de la pastoral litúrgica de les parròquies i arxi-
prestats.

b. Oferiment d’ajut en allò que demanin els preveres i les comunitats cristianes. 
c. Col·laboració en la preparació i realització de les celebracions diocesanes.
d. Elaboració i proposta al bisbe de comunicacions diocesanes en referència 

a qüestions litúrgiques i sacramentals.
e. Vetlla per la formació dels responsables de la música en la litúrgia, oferint 

criteris d’acord amb el que estableix l’Església al respecte.
f. El Delegat actua com a mestre de cerimònies en aquelles celebracions dio-

cesanes més significatives: ordenacions, Missa crismal, etc.

4. La Delegació diocesana de pastoral sacramental i litúrgia es coordina amb les altres 
delegacions de les diòcesis amb seu a Catalunya, a través de la Comissió interdio-

184 CPT, r. 66-75; r. 59-65.
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

cesana de litúrgia (CIL), de la Conferència Episcopal Tarraconense. Així com amb 
l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

 Article 67

Delegat per a la causa dels sants

1. El Delegat per a la causa dels sants resta incorporat en la Delegació diocesana de 
pastoral sacramental i litúrgia amb un ofici definit segons les indicacions del bisbe.

2. El Delegat per a la causa dels sants vetlla per tot el que fa referència als processos 
de canonització que estan en curs a la diòcesi.

3. Activitat del Delegat:
a. Divulgació del coneixement dels sants i màrtirs de la diòcesi, per tal que 

cada vegada siguin més coneguts, valorats i estimats.
b. Tramitarà, en coordinació amb la Secretaria general, tot allò que, segons 

el procediment establert, afecti a la tramitació de causes de beatificació i 
canonització relacionades amb la diòcesi. 

c. Especialment s’ocupa de l’inici i instrucció de les causes de beatificació i 
canonització dels servents de Déu. Per a això recollirà i ordenarà els materials 
presentats pel Postulador i per les persones qualificades, nomenades pel 
bisbe, per examinar aquesta documentació.

d. Per a cadascuna de les causes, el bisbe nomenarà un delegat ad hoc, un promo-
tor de justícia i un notari que procediran d’acord amb les normes del Dret. El 
Delegat pot realitzar totes les accions necessàries per completar la fase d’ins-
trucció diocesana, inclosa la proposta dels nomenaments dels perits (censors 
teòlegs, historiadors, etc.). En qualsevol cas no passarà a cap etapa successiva 
sense haver informat prèviament el bisbe del resultat de l’etapa precedent.

 Article 68 

Delegació diocesana de pastoral de santuaris, pelegrinatges i turisme

1. La Delegació diocesana de pastoral de santuaris, pelegrinatges i turisme vetlla per 
la realitat pastoral relacionada amb santuaris, les peregrinacions, el turisme i la 
mobilitat humana en general a la diòcesi.185 

185 CPT, nn. 144-148 i r. 19.
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VIA PASTORAL. Les delegacions diocesanes

2. Activitat de la Delegació:
a. Pel fet que el fenomen de la mobilitat humana, i en concret, l’acolliment 

pastoral als santuaris i l’atenció al món del turisme i a les persones que es 
desplacen els caps de setmana, demana una resposta específica, aquesta 
delegació concentrarà el seu esforç en l’estudi, la reflexió i l’elaboració 
de criteris i materials adients, que puguin ser aplicats a la realitat de la 
diòcesi.

b. Ajuda a la integració efectiva de l’activitat pastoral de santuaris i 
peregrinacions en el projecte global evangelitzador de la diòcesi.

c. Informar els rectors dels diversos santuaris de la diòcesi i de les trobades 
anuals que prepara el Secretariat interdiocesà de Santuaris, de cara als 
rectors i laics que hi col·laboren de Catalunya i les Illes, en les quals es 
tracten i reflexionen temes en relació amb l’acolliment i l’espiritualitat 
pròpia dels santuaris. 

d. Informar els rectors de la trobada nacional anual i els facilita el material 
que s’ha utilitzat per treballar.

e. Generar una xarxa entre els diversos santuaris presents a la diòcesi, incloent 
algunes ermites amb gran tradició de pelegrinatges i devocions.

f. Facilitar textos litúrgics de cara a celebracions amb diversos idiomes, a 
petició dels rectors que ho demanin, així com altres materials que faciliten 
l’acollida dels turistes.

3. La Delegació diocesana de pastoral de santuaris, pelegrinatges i turisme es 
coordina amb les altres delegacions de les diòcesis amb seu a Catalunya i les Illes, 
a través del Secretariat interdiocesà de santuaris (SIS), de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. Així com amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal 
Espanyola.

 Article 69 

Delegació diocesana de pastoral de la salut

1. La Delegació diocesana de pastoral de la salut vetlla per l’atenció pastoral als 
malalts. Seguint Jesús en el seu tracte amb els malalts, i la llarga pràctica de 
l’Església, que sempre va assumir com a part inequívoca de la seva missió, ajuda 
les comunitats i agents de pastoral en la seva tasca d’afavorir la vivència cristiana i 
evangèlica de la malaltia.

2. La Delegació disposa d’un equip que ajuda el Delegat en el seu ofici.



94

ES
TA

TU
T 

D
E 

LA
 C

Ú
R

IA
 D

IO
C

ES
A

N
A

| D
iò

ce
si

 d
e 

Sa
nt

 F
el

iu
 d

e 
Ll

ob
re

ga
t

VIA PASTORAL. La Pastoral social

3. Activitat de la Delegació:
a. Animar, promoure, coordinar i qualificar aquest servei als malalts a les

parròquies, als hospitals, als centres sociosanitaris.
b. Ajudar a la formació i l’acompanyament de qui es troba més directament

implicat en aquesta missió: sacerdots, equips parroquials, capellans,
professionals cristians i agents de pastoral.186

c. Intervenir en el diàleg ordinari amb els organismes civils responsables de la
sanitat pública, per tal d’assegurar-hi la presència del servei pastoral.

d. Organitzar i coordinar la celebració diocesana de la Jornada mundial del
malalt i altres jornades.

4. La Delegació diocesana de pastoral de la salut es coordina amb les altres delegacions
de les diòcesis amb reunions interdiocesanes, a través del Secretariat interdiocesà
de pastoral de la salut (SIPS), de la Conferència Episcopal Tarraconense. Així com
amb l’àmbit corresponent de la Conferència Episcopal Espanyola.

Subcapítol II  < LA PASTORAL SOCIAL >

 Article 70

1. En l’àmbit de la Pastoral social s’inclouen els següents organismes diocesans:
a. Càritas diocesana
b. Mans Unides
c. Pastoral penitenciària

2. Aquests organismes diocesans depenen del seu respectiu responsable (delegat, director, 
president o coordinador) i aquest directament del bisbe. El bisbe podrà demanar el se-
guiment més directe d’un d’aquests organismes al Vicari general o a un Vicari episcopal.

 Article 71 

Càritas diocesana

1. Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat187 és l’organisme oficial de l’Església
diocesana, per a promoure, orientar i, si s’escau, coordinar l’acció caritativa i social

186 AS 205.
187 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Decret 05/13 d’erecció de Càritas Diocesana, aprovat el 15 de març de 2013.
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VIA PASTORAL. La Pastoral social

en la pròpia diòcesi. Càritas diocesana s’integra en Càritas Catalunya i és membre 
de la confederació de Càritas Espanyola. És una institució catòlica pública, sense 
ànim de lucre.188

2. S’erigeix pel bisbe com a persona jurídica canònica pública, i gaudeix de personalitat 
jurídica civil a Catalunya i en tot l’Estat espanyol mitjançant la seva inscripció en 
el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, de conformitat amb l’art. 
I, 4 de l’Acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol sobre assumptes jurídics, de 
3 de gener de 1979, així com amb l’art. 37, 4 del vigent Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.189

3. Actua sota el mandat del bisbe i exerceix la seva acció per si mateixa i a través 
dels organismes interns propis. Es coordina i col·labora amb altres associacions 
i institucions de caràcter eclesial que actuen dins de la diòcesi en el camp de 
l’acció caritativa i promoció social en el desenvolupament integral de totes les 
persones. Així mateix, coopera mitjançant convenis específics, amb organismes 
o institucions de caràcter civil o d’altres confessions religioses, que comparteixen 
principis humanistes i mitjans afins en l’acció social.190

4. En conseqüència, correspon a Càritas diocesana assumir, en nom de la diòcesi, les 
següents funcions:191

a. Ajudar a la formació i revitalització del sentit social de la fe en la consciència 
cristiana, personal i comunitària, d’acord amb la Doctrina Social de l’Església.

b. Estudiar els problemes que planteja la pobresa i l’exclusió social en la 
diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, investigar les seves causes i promoure 
solucions d’acord amb la dignitat de la persona humana i la justícia social.

c. Desenvolupar accions d’acolliment i atenció, a través de programes i 
projectes d’inclusió social destinats a persones en situació d’exclusió social 
i vulnerabilitat, tals com famílies, menors, joves, dones, minories ètniques, 
drogodependents, gent gran, persones sense llar, immigrants, reclusos i 
especialment els últims i no atesos.

d. Participar en els esforços de les persones empobrides, per millorar les seves 
condicions de vida, tractar de desvetllar i fomentar les seves iniciatives i 
aspiracions, i la seva inclusió social, afavorint la integració sociolaboral de 
les persones excloses i en risc d’exclusió.

e. Ser eventualment una veu profètica d’Església sobre qüestions que afecten 
l’àmbit de la caritat i la justícia social.

188 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Estatuts de Càritas Diocesana, art. 1.
189 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Estatuts de Càritas Diocesana, art. 2.
190 Ibíd.
191 Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Estatuts de Càritas Diocesana, art. 5.
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VIA PASTORAL. La Pastoral social

f. Donar resposta efectiva a les necessitats sorgides en casos d’emergència 
social, col·laborant, si s’escau, amb iniciatives que provinguin del món civil.

5. Per a aconseguir aquests objectius, Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat 
s’organitzarà internament i es proveirà dels mitjans necessaris en coherència amb 
la naturalesa de l’Església. Per això:

a. El servei de Càritas descansarà fonamentalment sobre el voluntariat. Càritas 
podrà contractar personal tècnic amb vista a una major eficàcia del seu servei.

b. Segons els propis Estatuts,192 té com a primers responsables un Director 
i un Consell diocesà, nomenats pel bisbe, així com diferents càrrecs i 
responsabilitats, creats i organitzats en funció de les tasques assumides per 
la institució.

c. Sense detriment de la seva unicitat i unitat interna, promourà l’establiment 
de les Càritas parroquials, interparroquials i arxiprestals, integrades en la 
vida de la comunitat parroquial.

d. Aportarà els mitjans i ajudes necessàries per al bon funcionament 
d’aquestes unitats de Càritas, com la formació del voluntariat, el material 
necessari, l’orientació, el consell, la gestió subsidiària, la coordinació o el 
suport jurídic. 

e. Crearà les seccions i càrrecs en la seva pròpia organització, que consideri 
convenients per al seu millor funcionament.

6. El bisbe nomena un Delegat diocesà per a Càritas diocesana amb les competències 
corresponents definides en els seus Estatuts.

 Article 72 

Mans Unides a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

1. Mans Unides és una associació catòlica pública de fidels voluntaris, que des del 
1960 lluita contra la fam, el subdesenvolupament i la pobresa i les seves causes, en 
l’àmbit anomenat Tercer Món. Aquest organisme ha estat erigit a la diòcesi de Sant 
Feliu de Llobregat amb decret 28/14 i data de 18 de desembre de 2014. 

2. El senyor bisbe nomena el president i el consiliari, segons els Estatuts de Mans 
Unides.193

192 Estatuts aprovats pel bisbe amb decret 05/13 amb data de 15 de març de 2013. 
193 Estatuts aprovats per la Conferència Episcopal Espanyola, en la XCIX Assemblea Plenària del dies 23-27 d'abril de 2012, 
i assumits a la diòcesi. 
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VIA PASTORAL. L’Escola diocesana de teologia

3. Les dues línies prioritàries d’acció són:
a. La sensibilització dels fidels i de la societat en general envers la problemàtica 

de la fam i el desenvolupament dels països del Tercer Món, invitant a un 
canvi de valors i actituds i impulsant el compromís social vers els més 
desafavorits.

b. La col·laboració amb els pobles del Tercer Món a través del finançament de 
projectes de desenvolupament a Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia i Oceania. Mans 
Unides està present en tot el territori espanyol, a través de 72 delegacions. 

 Article 73 

Pastoral penitenciària

1. Hi ha a la diòcesi una coordinació de la pastoral penitenciària amb la presència en 
el Centre penitenciari de Brians 1 i 2.

2. Al davant d’aquesta realitat pastoral el bisbe nomena un coordinador amb l’ajut 
d’un Equip i amb el seguiment del Vicari general.

 

Subcapítol III  < L’ESCOLA DIOCESANA DE TEOLOGIA >

 Article 74

1. Els signes del temps fan palesa la necessitat i urgència d’ajudar els cristians militants 
a passar del sensus fidei (una fe viscuda, però amb una manca de formació que posa 
en perill aquesta mateixa fe o l’orienta vers un fideisme) vers un cert nivell (segons 
les capacitats i possibilitats personals) d’analogia fidei, una vivència raonada de la fe.

2. La perspectiva pròpia de l’Escola diocesana de teologia voldria ser precisament, 
ajudar els fidels a descobrir, en primer lloc, personalment, la bellesa i bondat de la 
fe i, després, les raons d’allò en què creuen, esperen, i estimen per a poder viure-
ho i donar-ne testimoniança, tot responent els dubtes i interrogants que reben de 
la societat i que, moltes vegades, comparteixen amb ella.

3. Des del bisbat i les diferents delegacions diocesanes s’ofereixen ja als fidels tot un 
seguit de propostes formatives encaminades sigui a la maduració global de l’esser 
cristià (itineraris d’iniciació cristiana, catequesi de preparació a la recepció dels 
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VIA PASTORAL. L’Escola diocesana de teologia

sagraments, Itinerari Diocesà de Renovació, cursos...) sigui a una preparació per 
la tasca pastoral  (jornades de formació pastoral, xerrades de pastoral matrimonial, 
de pastoral de la salut, formació del voluntariat de Càritas,...). La perspectiva 
fonamental d’aquestes propostes és l’actualitat i l’oportunitat dels temes proposats. 

4. La finalitat primera de l’Escola de teologia és la de coordinar aquestes propostes i 
complementar-les amb d’altres que vagin orientades a donar soliditat a temes no 
tan marcats per l’actualitat sinó que siguin fonamentals per a la fe, la celebració i 
la vida cristiana. 

5. Una finalitat subsidiària fora, mercès a aquest descobriment de la bellesa i 
raonabilitat de la fe, desvetllar en aquells fidels que per motivació, capacitat i 
oportunitat puguin, accedir a una formació teològica més sistemàtica i acadèmica.

6. Les finalitats d’aquest organisme diocesà són:
a. Coordinació de les diferents propostes formatives en teologia de les delega-

cions diocesanes de pastoral.
b. Disseny i organització de cursos.
c. Difondre l’oferta educativa del bisbat i la reflexió teològica a nivell divulgatiu 

(accessible per a tots) sobre temes d’interès (actualitat i formació teològica 
bàsica)

d. Coordinació amb l'Institut superior de ciències religioses de Barcelona (ISCREB) 
de la proposta de cursos amb valor acadèmic.
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ANNEXOS

Decrets de referència

1. DECRET 01/04.- Sant Feliu de Llobregat, 11 d’octubre de 2004. Nomenament del 
Canceller amb funcions de Secretari general de la Cúria de la diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat.

2. DECRET 02/04.- Sant Feliu de Llobregat, 11 d’octubre de 2004. Nomenament del 
Delegat diocesà de la Delegació diocesana d’economia.

3. DECRET 04/04.- Sant Feliu de Llobregat, 26 d’octubre de 2004. Nomenament del 
Vicari general i episcopal de la Vicaria del Penedès, Anoia, Garraf de la diòcesi de 
Sant Feliu de Llobregat.

4. DECRET 05/04.- Sant Feliu de Llobregat, 26 d’octubre de 2004. Nomenament del 
Vicari episcopal de la Vicaria del Llobregat.

5. DECRET 06/04.- Sant Feliu de Llobregat, 26 d’octubre de 2004. Nomenament del 
Vicari episcopal d’apostolat seglar.

6. DECRET 09/04.- Sant Feliu de Llobregat, 16 de desembre de 2004. Renovació del 
permís per absoldre els pecats reservats a tots i cadascun dels monjos de la Comunitat 
benedictina del Monestir de Santa Maria de Montserrat, en els límits del santuari.

7. DECRET 09/05.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de febrer de 2005. Per tal de tramitar 
i resoldre les qüestions administratives referents a la celebració del sagrament del 
matrimoni que es presenten en el departament instituït a la Cúria diocesana amb 
aquesta finalitat i resoldre les qüestions referents a les inscripcions de les partides 
sacramentals en els llibres parroquials.

8. DECRET 13/05.- Sant Feliu de Llobregat, 7 d’abril de 2005. Constitució del primer 
Consell presbiteral de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

9. DECRET 15/05.- Sant Feliu de Llobregat, 26 d’abril de 2005. Constitució del 
primer Consell pastoral diocesà de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

10. DECRET 19/05. Sant Feliu de Llobregat, 19 de maig de 2005. Constitució del 
primer Col·legi de consultors de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

CAPÍTOL 7 ANNEXOS
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ANNEXOS

11. DECRET 21/05. Sant Feliu de Llobregat, 31 de maig de 2005. Constitució del primer 
Consell diocesà per als assumptes econòmics de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

12. DECRET 04/06.- Sant Feliu de Llobregat, 22 de març de 2006. Constitució del Con-
sell de la Catedral de Sant Llorenç, presidit pel bisbe Agustí Cortés Soriano, i que 
tindrà com a objectiu responsabilitzar-se i vetllar per la seva conservació material 
(obres, art, economia...), així com de la litúrgia, mentre no disposem el contrari.

13. DECRET 08/06.- Sant Feliu de Llobregat, 16 de juny de 2006. Constitució a la 
nostra diòcesi de Les celebracions dominicals en absència de prevere que es regi-
ran d’acord amb el Directori de la Congregació per al Culte Diví, referent a aquest 
tema, de 2 de juny de 1998 i el Concili Provincial Tarraconense (Res. 59-65) i 
tenint present els criteris i normatives diocesanes.

14. DECRET 12/06.- Sant Feliu de Llobregat, 9 d’octubre de 2006. Tenint en compte 
el bé pastoral de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i referint-nos a la realitat 
pastoral del Catecumenat Baptismal per a tots aquells adults que, segons el dret 
vigent a l’Església, demanin incorporar-s’hi a través dels sagraments de la Inicia-
ció cristiana (Codi de Dret canònic cc. 788; 851,1; 852,1; 857, 2; 863, 865, 866; 
Concili Provincial Tarraconense, Res. 68; Directori de Pastoral Sacramental, n.1), 
havent escoltat les persones i àmbits pastorals adients, pel present decret definim 
la normativa a seguir amb la finalitat de poder atendre d’una manera apropiada 
aquesta realitat pastoral.

15. DECRET 08/07.- Sant Feliu de Llobregat, 3 de juliol de 2007. A tenor del cànon 
553.2 del Codi de Dret canònic, el número 23 del Directori de l’Arxiprestat i l’ús 
vigent al Bisbat, aprovem les Normes per a la Consulta prèvia al nomenament 
d’Arxiprestos.

16. DECRET 03/08.- Sant Feliu de Llobregat, 11 d’abril de 2008. Pel que fa al Bisbat 
de Sant Feliu de Llobregat, i donat el patronatge de la Mare de Déu de Montserrat 
sobre la nostra diòcesi, establim que a totes les parròquies i comunitats es puguin 
utilitzar també, en les misses d’aquest dia (i de la vigília), els textos eucològics 
propis de la Mare de Déu de Montserrat (oració col·lecta, oració sobre les ofrenes, 
oració de postcomunió, i prefaci). Però no així les lectures, que han de ser les prò-
pies del diumenge 6è de Pasqua (cicle A).

17. DECRET 11/08.- Sant Feliu de Llobregat, 27 d’octubre de 2008. Definició de la 
normativa a seguir en la pastoral del Catecumenat Baptismal amb la finalitat de 
poder atendre d’una manera apropiada aquesta realitat pastoral.
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ANNEXOS

18. DECRET 02/10.- Sant Feliu de Llobregat, 5 de març de 2010. Disposem que l’ac-
tual Arxiprestat anomenat El Prat de Llobregat, a partir del dia d’avui, passi a 
anomenar-se Arxiprestat de Bruguers.

19. DECRET 10/10.- Sant Feliu de Llobregat, 9 de juliol de 2010. Nomenament de 
Secretari general i Canceller del Bisbat i Moderador de la Cúria diocesana.

20. DECRET 12/10.- Sant Feliu de Llobregat, 31 de juliol de 2010. Definim l’escut 
de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, com a signe identificatiu i expressiu de la 
unitat de tots els cristians que formen aquesta Església Particular.

21. DECRET 15/10.- Sant Feliu de Llobregat, 1 de setembre de 2010. Aprovació del Di-
rectori sobre l’atenció pastoral en les Exèquies d’acord amb el Codi de Dret canònic 
(cc. 1176- 1785), d’acord amb el Ritual de les Exèquies, aprovat pels bisbes de les diò-
cesis de parla catalana i confirmat per la Congregació per al Culte diví (Prot. 2127/71) 
i amb les orientacions pastorals i litúrgiques que acompanyen el present decret.

22. DECRET 22/10.- Sant Feliu de Llobregat, 14 de desembre de 2010. Aprovació de l’Es-
tatut amb la finalitat que serveixi per al bon funcionament de la Cúria diocesana i de 
l’acció pastoral que tenen encomanada les persones i els diferents organismes als quals 
fa referència. Aquest Estatut entrarà en vigor a partir del dia 15 de desembre de 2010.

23. DECRET 01/11.- Sant Feliu de Llobregat, 17 de gener de 2011. Aprovació del Direc-
tori sobre l’atenció pastoral en les Exèquies d’acord amb el Codi de Dret canònic (cc. 
1176- 1785), d’acord amb el Ritual de les Exèquies, aprovat pels bisbes de les diò-
cesis de parla catalana i confirmat per la Congregació per el Culte diví (Prot. 2127/71) 
i amb les orientacions pastoral i litúrgiques que acompanyen el present decret.

24. DECRET 02/11.- Sant Feliu de Llobregat, 28 de gener de 2011. Erecció de la Capella 
de la Casa de l’Església, i autoritzem perquè s’hi pugui celebrar la Santa Missa i s’hi 
pugui reservar i venerar la Santíssima Eucaristia, observades fidelment les disposici-
ons canòniques i les normes litúrgiques vigents, mentre no disposem el contrari.

25. DECRET 03/2011.- Sant Feliu de Llobregat, 8 de febrer de 2011. Normativa sobre 
la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral, que han 
estat dictaminades favorablement pel Consell Episcopal i l’Ecònom.

26. DECRET. 06/11.- Sant Feliu de Llobregat, 14 de març de 2011. A tenor del 
cànons 299 i 322 del Codi de Dret canònic, aprovem els estatuts de la Fundació 
Laurentius, la qual queda constituïda en fundació canònica autònoma pública  
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ANNEXOS

a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i li concedim personalitat jurídica 
pública.

27. DECRET 09/11.- Sant Feliu de Llobregat, 10 de maig de 2011. Atesa la rectificació 
a incorporar en l’article segon, paràgraf primer, en referència a les finalitats de la 
Fundació i la rectificació a incorporar en l’article cinquè, paràgraf primer, en refe-
rència a la dotació de la Fundació.

28. DECRET 10/11.- Sant Feliu de Llobregat, 9 de juny de 2011. Decretem la defini-
ció dels arxius diocesans i instem a la redacció dels seus reglaments interns.

29. DECRET 11/11.- Sant Feliu de Llobregat, 22 de juny de 2011. Decretem que a 
partir de dia 1 d’octubre de 2011 s’apliquin a la nostra diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat els nous Aranzels parroquials.

30. DECRET 29/11.- Sant Feliu de Llobregat, 23 de desembre de 2011. Declarem que la 
Benaurada Verge Maria, amb el títol de Mare de Déu de Montserrat, és la Patrona apud 
Deum de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb tots els drets i privilegis que se’n 
segueixen. I que la seva festa sigui celebrada a la diòcesi amb la categoria de Solemnitat.

31. DECRET 30/11.- Sant Feliu de Llobregat, 23 de desembre de 2011. Acceptem que 
la Benaurada Verge Maria, amb el títol de Mare de Déu de la Mercè, és la Patrona 
apud Deum de la diòcesi de la Província Eclesiàstica de Barcelona, amb tots els 
drets i privilegis que se’n segueixen. I declarem que la seva festa sigui inclosa en el 
Calendari Litúrgic diocesà.

32. DECRET 10/12.-  Sant Feliu de Llobregat, 7 de setembre de 2012. Erecció del 
Tribunal de primera instància que serà proveït de tots els càrrecs necessaris per al 
compliment de la seva funció pastoral.

33. DECRET 11/12.- Sant Feliu de Llobregat, a 7 de setembre de 2012. Nomenament 
del Vicari judicial de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

34. DECRET 16/12.- Sant Feliu de Llobregat, 16 de novembre de 2012. Decretem 
que, amb data retroactiva de 22 d’octubre de 2012, s’apliquin a la nostra diòcesi 
de Sant Feliu de Llobregat els Aranzels del Tribunal Eclesiàstic.

35. DECRET 05/13.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de març de 2013. Erecció de Càritas 
diocesana de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i li concedim personalitat jurí-
dica pública i aprovació d’Estatuts.
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36. DECRET 21/13.- Sant Feliu de Llobregat, 7 de novembre de 2013. Constitució del 
Consell de Càritas diocesana.

37. DECRET 24/13.- Sant Feliu de Llobregat, 15 de novembre de 2013. Constitució del 
grup estable de preveres per a assistir el bisbe en el cas de remoció d’un rector del 
seu càrrec.

38. DECRET 02/14.- Sant Feliu de Llobregat, 17 de gener de 2014. Creació de la 
Delegació diocesana per al Diaconat Permanent en aquest Bisbat de Sant Feliu de 
Llobregat, d’acord amb el Reglament intern i la seva aprovació.

39. DECRET 16/14.- Sant Feliu de Llobregat, 15 d’octubre de 2014. Aprovació del 
Reglament de Règim intern de les Càritas parroquials i/o interparroquials i del vo-
luntariat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb els Estatuts de Càritas 
Diocesana (Capítol IV, cf. art. 8), i el Reglament que adjunto a aquest decret.

40. DECRET 22/14.- Sant Feliu de Llobregat, 4 de novembre de 2014. Creació de la 
Delegació diocesana d’Evangelització i Apostolat Seglar a la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

41. DECRETO 28/14.- Sant Feliu de Llobregat, 18 de desembre de 2014. Erecció de 
Mans Unides a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

42. DECRET 08/15.- Sant Feliu de Llobregat, 22 de juny de 2015. Erecció, segons els 
Estatuts aprovats per la Conferència Episcopal Espanyola en la LXXVII Assemblea 
Plenària celebrada del 19 al 23 de novembre de 2001, l’Associació pública del 
fidels "Vida Creixent", amb els membres procedents de Vida Creixent de l’Arque-
bisbat de Barcelona, presents al territori de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat i 
que lliurement assumeixen aquest projecte.

43. DECRET 22/15.- Sant Feliu de Llobregat, 2 d’octubre de 2015. Constitució del 
Secretariat d’Animació Bíblica de la Pastoral a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 
formant part de la Delegació diocesana d’Evangelització i Apostolat Seglar.

44. DECRET 01/16.- Sant Feliu de Llobregat, 3 de febrer de 2016. Constitució del 
Secretariat diocesà d’Associacions i Fundacions de la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat, formant part de Secretaria general.

45.  DECRET 08/16.- Sant Feliu de Llobregat, 1 de juliol de 2016. Compliment de la 
Llei de protecció dels infants. Que a la Cúria Diocesana i a totes les parròquies i 
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entitats amb responsabilitat jurídica sobre la seva activitat pastoral i obrin a la di-
òcesi i tinguin al seu càrrec persones amb tracte habitual amb infants, adolescents 
o joves, hi hagi i es conservi un arxiu amb els Certificats negatius esmentats de 
cadascuna d’elles.

46. DECRET 04/17.- Sant Feliu de Llobregat, 19 de gener de 2017. Constitució de 
la Comissió de la Llei de Transparència, que quedarà integrada dins la Secretaria 
general i Cancelleria d’aquest Bisbat, amb l’objectiu de promoure la claredat en la 
gestió econòmica i patrimonial a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, d’acord amb 
la legislació civil, regulada per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, publicat al BOE, la legislació eclesiàsti-
ca i les disposicions diocesanes, en ares a una comunicació eficaç per a visibilitzar 
l’acció de l’Església en la societat.

47. DECRET 05/17.- Sant Feliu de Llobregat, 19 de gener de 2017. Constitució del 
Comitè de Crisi, que quedarà integrat dins la Secretaria general i Cancelleria 
d’aquest Bisbat, d’acord amb el Manual de Comunicació de Crisi, elaborat per la 
Conferència Episcopal Tarraconense, en coordinació amb la Unió de Religiosos de 
Catalunya i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

48. DECRET 28/17.- Sant Feliu de Llobregat, 28 de novembre de 2017. A tenor del 
cànons 299 i 322 del Codi de Dret canònic, aprovem els estatuts de la Fundació 
Educació Catòlica de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, la qual queda constituïda 
en fundació canònica autònoma pública a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, i 
li concedim personalitat jurídica pública.

49. DECRET 05/18.- Sant Feliu de Llobregat, 25 de maig de 2018. Actualització del 
decret 03/11, de 8 de febrer de 2011, sobre la retribució econòmica dels preveres i 
seminaristes en etapa pastoral. Aquesta actualització ha estat presentada i acceptada 
favorablement pel Consell Episcopal i l’Ecònom.

50. DECRET 07/18.- Sant Feliu de Llobregat, 28 de juny de 2018. Promulgació per 
a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat les “Normes sobre el llibres sacramentals 
parroquials en curs” de 27 de juny de 2018.

51. DECRET 11/18.- Sant Feliu de Llobregat, 7 de setembre de 2018. Nomenament 
del Delegat de Protecció de Dades a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

52. DECRET 13/18.- Sant Feliu de Llobregat, 24 d’octubre de 2018. Procés matrimonial 
Brevior.
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53. DECRET 04/19.- Sant Feliu de Llobregat, 3 d’abril de 2019. Actualització del grup 
estable de preveres per a assistir el bisbe en el cas de remoció i trasllat dels rectors 
del seu càrrec.

54. DECRET 05/19.- Sant Feliu de Llobregat, 6 d’abril de 2019. Actualització de la creació 
de l’organisme Comitè de Crisi.

55. DECRET 11/19.- sant Feliu de Llobregat, 19 de setembre de 2019. Aranzels del 
Tribunal Eclesiàstic.

56. DECRET 15/19.- Sant Feliu de Llobregat, 4 d’octubre de 2019. Normes diocesanes 
per a la construcció o administració de cineraris.

57. DECRET 20/19.- Sant Feliu de Llobregat, 16 de desembre de 2019. Actualització de 
la normativa de la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral.

58. DECRET 01/20.- Sant Feliu de Llobregat, 9 de gener de 2020. Normativa actualitzada 
sobre la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa pastoral.

59. DECRET 09/20.- Sant Feliu de Llobregat, 29 d’abril de 2020. Servei d’atenció a les 
víctimes d’abusos sexuals. 

60. DECRET 16/20.- Sant Feliu de Llobregat, 15 d'octubre de 2020. Promulgació del 
Reglament del Tribunal eclesiàstic de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

61. DECRET 17/20.- Sant Feliu de Llobregat, 15 d'octubre de 2020. Organització 
del pagament de les taxes del Tribunal eclesiàstic de la diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat.

62. DECRET 18/20.- Sant Feliu de Llobregat, 15 d'octubre de 2020. Erecció de l’elenc 
de lletrats habilitats al Tribunal eclesiàstic de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.

Normatives i orientacions

1. Celebració dominical en absència de prevere. Sant Feliu de Llobregat, 16 de juny de 
2006.

2. Normes per a la Consulta prèvia al nomenament d’Arxiprestos. Sant Feliu de 
Llobregat, 3 de juliol de 2007.
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3. Normativa a seguir en la pastoral del Catecumenat Baptismal. Sant Feliu de 
Llobregat, 27 d’octubre de 2008.

4. La Catequesi d’infants a la nostra diòcesi: normes i orientacions. Sant Feliu de 
Llobregat, 8 de juny de 2009.

5. Llibre d’estil sobre l’Escut de la diòcesi. Sant Feliu de Llobregat, 31 de juliol de 
2010.

6. Orientacions pastorals i litúrgiques sobre l’atenció pastoral en les Exèquies. Sant 
Feliu de Llobregat, 1 de setembre de 2010.

7. Normativa que regeix les relacions entre la Catedral i la Parròquia de Sant Feliu de 
Llobregat (Normativa signada pel senyor bisbe Agustí Cortés Soriano, el 14 d’octubre 
de 2005). Sant Feliu de Llobregat, 2 de setembre de 2010.

8. Estatut de la Cúria diocesana (primera edició). Sant Feliu de Llobregat, 14 de 
desembre de 2010. Estatut de la Cúria diocesana.

9. Normativa sobre la retribució econòmica dels preveres i seminaristes en etapa 
pastoral. Sant Feliu de Llobregat, 8 de febrer de 2011.

10. Normativa sobre els nous Aranzels parroquials. I publicació del tríptic informatiu en 
català i castellà. Sant Feliu de Llobregat, 22 de juny de 2011.

11. Arxiu i registre de Secretaria general. Reglament. Sant Feliu de Llobregat, 20 de juny 
de 2013.

12. Estatuts de Càritas diocesana (segona edició). Sant Feliu de Llobregat, 15 de març 
de 2013.

13. Reglament Intern de la Delegació diocesana per al Diaconat Permanent. Sant Feliu 
de Llobregat, 17 de gener de 2014.

14. Reglament de Règim Intern de les Càritas parroquials i/o interparroquials i del 
voluntariat del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, 15 d’octubre 
de 2014.

15. Estatuts de la Fundació Educació Catòlica de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. 
Sant Feliu de Llobregat, 28 de novembre de 2017.
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16. Directori sobre l’atenció pastoral en les Exèquies. Sant Feliu de Llobregat, 1 de 
setembre de 2010.

17. Protocol de prevenció i tractament de situacions d'assetjament moral, sexual i per 
raó de sexe. Sant Feliu de Llobregat, 14 de juliol de 2017.

18. Pla d’autoprotecció de la Casa de l’Església. Sant Feliu de Llobregat, 21 de novembre 
de 2017 bisbat.

19. Normes sobre el llibres sacramentals parroquials en curs. Sant Feliu de Llobregat, 
28 de juny de 2018.

20. Reglament General de Protecció de Dades. Documents oficials: carta de la Secretaria 
general de la Conferència Episcopal Espanyola amb data de 28 de març de 2018; 
decret general de la Conferència Episcopal Espanyola sobre la protecció de dades de 
l'Església catòlica a Espanya i decret amb la Recognitio de la Congreació pels bisbes 
de Roma, amb data de 22 de maig de 2018; decret de nomenament del Delegat 
de protecció de dades de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb data de 7 de 
setembre de 2018. 

21. Normes diocesanes per a la construcció o administració de cineraris. Sant Feliu de 
Llobregat, 4 d’octubre de 2019. 

22. Normativa per a usuaris dels sistemes d'informació. Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat. Sant Feliu de Llobregat, 30 de novembre de 2019.

23. Actualització de la normativa de la retribució econòmica dels preveres i seminaristes 
en etapa pastoral. Sant Feliu de Llobregat, 16 de desembre de 2019.

24. Servei d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals. Sant Feliu de Llobregat, 29 d’abril 
de 2020.

Publicacions 

1. Butlla de la creació de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Congregació per als 
bisbes, Roma, 2004.

2. Butlla del nomenament del primer bisbe de la diòcesi. Joan Pau II, Roma, 2004.
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3. Butlla de constitució de la Província eclesiàstica de Barcelona. Joan Pau II, Roma, 
2004.

4. Butlletí diocesà, 2004.

5. Full dominical, 2004.

6. Objectius i Plans pastorals diocesans.

• 2005-2007. Pertinença i coresponsabilitat diocesana.
• 2007-2010. El que creiem i vivim això us anunciem. 

- 2007-2008. La inspiració i la comunió que neixen d'escoltar 
   la Paraula de Déu.
- 2008-2009. Els Sagraments. Celebració i vida.
- 2009-2010. L'anunci que neix del goig compartit.

• 2010-2011. Posem en pràctica allà que ham après i rebut.
• 2011-2012. El compromís social cristià.
• 2012-2013. L'any de la fe.
• 2013-2014. L'esperança.
• 2014-2015. Projectant els 10 anys de camí. 
• 2015-2018. Pla pastoral. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments.

- Curs 2015-2016. Manteniu-vos en el meu amor. L'Església viu de
  l'amor misericordiós de Déu. Actes de l'any jubilar de la misericòrdia.
- Curs 2016-2017. Estimeu-vos els uns als altres. L'Església comunió 
  de germans que s'estimen.
- Curs 2017-2018. Us he confiat la missió d'anar per tot arreu 
  i donar fruit. L'Església testimoni d'amor en el món.

• 2018-2019. Pla pastoral. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. 
   Continuïtat i novetat.
• 2019-2020. Créixer.
• 2020-2021. Per a créixer més.

7. Celebració dominical en absència de prevere. Sant Feliu de Llobregat, 2006.

8. Estatut del Consell del Presbiteri. Sant Feliu de Llobregat, 2006.

9. Estatut del Consell Pastoral Diocesà. Sant Feliu de Llobregat, 2006.

10. On la nostra Església s’emmiralla. Recull de les Glosses dominicals escrites pel Sr. 
Bisbe Agustí Cortés sobre la Pregària a la Mare de Déu de Montserrat en motiu del 
seu Patronatge Diocesà. Sant Feliu de Llobregat, 2016l
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11. Patronatge i calendari litúrgic diocesans. Sant Feliu de Llobregat, 2007.

12. Pregària a la Mare de Déu en la proclamació de la Mare de Déu de Montserrat 
com a patrona de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat 
(Montserrat), 2007.

13. Patronatge de la Mare de Déu de Montserrat sobre la nostra diòcesi. Sant Feliu de 
Llobregat, 2008.

14. Mapa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 2008.

15. El sagraments, celebració i vida. Recull de les glosses dominicals escrites pel Sr. 
Bisbe Agustí Cortés amb motiu de l’Objectiu diocesà 2008-2009. El que creiem i 
vim. Això us anunciem (1 Joan 1, 1-4).

16. L’alè de la litúrgia. Viure l’eucaristia. Recull de glosses del bisbe Agustí, Ed. Emaús, 
84. Sant Feliu de Llobregat, 2009.

17. Variacions sobre l’amor ressuscitat. Recull de les glosses dominicals escrites pel Sr. 
Bisbe Agustí Cortés. Sant Feliu de Llobregat, 2009.

18. Carta de benvinguda a turistes. Sant Feliu de Llobregat, 2009.

19. Sobre la celebració de les exèquies. Orientacions litúrgiques i pastorals. Delegació 
diocesana de Pastoral sacramental i litúrgia. Sant Feliu de Llobregat, 2009.

20. L’escut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i les seves aplicacions. Llibre d’estil 
i aplicacions del logotip del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (actualització del 
primer escut editat al 2004). Sant Feliu de Llobregat, 2010.

21. Estatut de la Cúria diocesana (Primera edició), 2010.

22. La tristesa i dolor de la mort, la confiança en la vida de Déu. Sant Feliu de Llobregat, 
2010. Ed. Centre de Pastoral Litúrgic.

23. Estatut de la Cúria diocesana (Segona edició), 2011.

24. Directori sobre l’atenció pastoral en les exèquies. Sant Feliu de Llobregat, 2011.

25. Tríptic “La Casa de l’Església, la teva casa”. Sant Feliu de Llobregat, 2011. 
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26. Itinerari diocesà de renovació cristiana. Sant Feliu de Llobregat, 2012.

27. Mapa de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 2012.

28. Creure: la força del testimoniatge. Recull de glosses del bisbe Agustí en l’Any de la 
fe. Sant Feliu de Llobregat, 2013. Ed. Emaús 112. Centre de Pastoral Litúrgic.

29. Itinerari educatiu per a una unitat d'acció bàsica. Família, parròquia, escola. Sant 
Feliu de Llobregat, 2014.

30. Llibre de Família. Delegació diocesana de família i vida. Sant Feliu de Llobregat, 
2015.

31. Criteris i indicacions per al catecumenat. Sant Feliu de Llobregat, 2016.

32. Memòria anual d’activitats (Exercici de 2016). Sant Feliu de Llobregat, 2017.

33. Tríptic “Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, gent que batega”. Sant Feliu de 
Llobregat, 2017.

34. Organigrama de la Cúria diocesana. Sant Feliu de Llobregat, 2017.

35. Butlletí digital Info+BSF. Sant Feliu de Llobregat, 2018.

36. Pastoral de la salut a les parròquies. Tríptic informatiu de la delegació diocesana 
de pastoral de la salut. Sant Feliu de Llobregat, 2018.

37. Pla d’autoprotecció per a l’edifici de la Casa de l’Església de la Diòcesi de Sant Feliu 
de Llobregat: díptic informatiu i planells informatius. Sant Feliu de Llobregat 
2019.

38. Instància per a les peticions oficials a la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, 2020.

39. Orientaciones para acompañar y dar apoyo emocional y espiritual. Emergencia 
sanitaria Covid-19. Delegació diocesana de pastoral de la salud. Sant Feliu de 
Llobregat, 2020.

40. Organigrama de la Cúria diocesana. Sant Feliu de Llobregat, 2021.
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