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ESTATUTS DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ (CPD) 

1. NATURALESA I FINALITAT 

1.1. El Consell Pastoral Diocesà és un organisme de comunió, de coresponsabilitat i de 
representació de «tota la porció del poble de Déu que constitueix la diòcesi» (c. 512 
§2). 

1.1. «Consta de fidels que estiguin en plena comunió amb l’Església catòlica, tant de 
clergues com de membres dels instituts de vida consagrada i, sobretot, de laics que 
són designats de la manera determinada pel bisbe diocesà» (c. 512 §1). Han de ser 
fidels que «excel·leixin per la seva fe segura, els bons costums i la prudència» (c. 
512 §3). 

1.2. Al CPD li «correspon, sota l’autoritat del bisbe, investigar i ponderar tot el que es 
refereix a les activitats pastorals, i proposar-hi conclusions pràctiques» (Vat. II, Ch. 
D. 27; c. 511). 

1.3. El CPD «ofereix amb els seus estudis i les seves reflexions els elements necessaris 
a fi que la comunitat diocesana pugui preveure les tasques pastorals d’una manera 
orgànica i acomplir-les de manera eficaç» (Sgda. Cong. per al Clergat, 25 de gener 
del 1973; cita Proposicions sobre el sacerdoci ministerial, II part, II, 3). 

1.4. La finalitat del CPD és que «la vida i l’activitat del poble de Déu siguin més 
conformes a l’evangeli» (Pau vi, Eæ. Stæ. 1, 16:1). 

1.5. Tot això ho acompleix oferint el seu valuós i ponderat consell a l’arquebisbe en 
aquelles matèries que són de la competència del CPD. 

2. MEMBRES DEL CONSELL PASTORAL DIOCESÀ 

2.1. Membres per raó del càrrec 
El Sr. Arquebisbe, que n’és el president nat, i els membres del Consell Episcopal. 

2.2. Membres per raó d’elecció 
  Preveres: un arxiprest per cada vicaria episcopal territorial. 
  Diaques: un pels diaques permanents. 
  Laics: un per cada arxiprestat. 

Religiosos: un pels religiosos, siguin preveres o no. 
Religioses: una per les religioses. 
Laics representants dels diferents sectors de la pastoral (en resta exclòs el delegat o 
director de secretariat pertinent): un de mitjans de comunicació social, un de 
catequesi i catecumenat, un d’ensenyament, un de missions i cooperació entre les 
Esglésies, un de pastoral social, dos d’apostolat seglar (membres de moviments), 
un matrimoni de pastoral familiar, un de pastoral de la salut, un de pastoral de 
joventut, un d’animació bíblica i un de laics amb missió pastoral. 

2.3. Membres per raó de designació 
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  El prelat podrà designar fins a tres membres. 

3. ELECCIONS 

 Les eleccions es faran segons el dret. 

3.1. L’arxiprest de cada vicaria episcopal serà elegit pels arxiprestos mateixos. 

3.2. El diaca serà elegit d’entre els diaques permanents. 

3.3. Els laics dels diferents arxiprestats seran elegits pel Consell Pastoral Arxiprestal 
respectiu o per designació directa de l’arxiprest mentre no sigui possible que 
l’elegeixin els membres del Consell Pastoral Arxiprestal. 

3.4. De l’elecció del representant dels religiosos i de la representant de les religioses en 
tindrà cura el delegat per a la vida consagrada. 

3.5. De l’elecció dels representants dels diferents sectors de la pastoral en tindrà cura el 
delegat o director de secretariat corresponent. 

4. DURADA DEL CÀRREC 

4.1. El càrrec de conseller elegit o designat tindrà una durada de quatre anys, després 
dels quals podran ser elegits o designats de nou. 

4.2. Els membres nats cessaran si cessen en el càrrec. Els membres elegits cessen si 
varien les condicions per a les quals han estat elegits. 

4.3. Quan un membre del CPD no assisteix dues vegades consecutives o tres d’alternes 
a les sessions que li corresponen, es considerarà que hi ha causa per fer-lo cessar. 

4.4. Els membres elegits o designats podran renunciar al càrrec per causa raonable per 
mitjà d’un escrit adreçat al Sr. Arquebisbe. 

4.5. El CPD serà renovat parcialment cada dos anys: primer, els arxiprestos, el diaca, 
els religiosos, les religioses i els laics representants dels arxiprestats (tots ells, la 
primera vegada seran renovats al cap de dos anys); després, els representants de les 
dedicacions pastorals i els consellers designats (c. 513). 

5. FUNCIONAMENT 

5.1. Òrgans del Consell 
Són òrgans del CPD: la Presidència, el Ple, la Comissió Permanent i la Secretaria. 

5.2. La Presidència 
 El president nat del CPD és el Sr. Arquebisbe. Correspon al Sr. Arquebisbe 
convocar el CPD, presidir-lo i determinar les qüestions que s’han de tractar, o 
acceptar les que proposin els consellers (cf. c. 514). 
És competència exclusiva del Sr. Arquebisbe la publicació i divulgació del que 
s’ha tractat i acordat en el CPD (c. 514). 
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Quan els consells acordats demanin mesures adequades de govern, abans de 
passar-les a execució s’escoltarà el parer del Consell del Presbiteri. 

5.3. El Ple 
 El Ple del CPD es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada l’any, i sempre 
que ho determini el Sr. Arquebisbe (cf. c. 514 § 2). Podrà convocar-lo en sessió 
extraordinària per pròpia iniciativa o per suggeriment de la Comissió Permanent o 
de les 2/3 parts dels membres del Ple. 
 Per a la legitimitat del Ple és necessària la presència de la majoria absoluta del total 
de membres del CPD. 

5.4. La Comissió Permanent 
 La Comissió Permanent està formada per 6 membres: 4 elegits pel Ple i 2 que en 
seran per raó del càrrec: el vicari general i el secretari del CPD. 
 La Comissió Permanent està presidida pel Sr. Arquebisbe, i hi actua de secretari el 
secretari del CPD. 
 És tasca de la Comissió Permanent rebre suggeriments i iniciatives dels diferents 
membres, preparar l’ordre del dia, coordinar les diferents activitats i resoldre les 
qüestions de procediment no previstes en el present Estatut. 

5.5. La Secretaria 
 La Secretaria està integrada per un secretari, elegit pel Ple d’entre els seus 
membres, i pel secretari general i canceller de l’Arquebisbat, que és el secretari 
adjunt. 
 Correspon a la Secretaria convocar les sessions per ordre de l’arquebisbe, enviar 
l’ordre del dia i la documentació corresponent amb la deguda anticipació, redactar 
les actes, formar i custodiar l’arxiu. 

5.6. Col·laboradors i participants ocasionals 
 Sempre que es cregui necessari, es pot demanar la col·laboració adient, segons el 
tema que es tracti, ja sigui per a formar ponències o comissions de treball o com a 
simples observadors. 
Quan es tracti un tema relacionat amb algun organisme diocesà es pot invitar a la 
sessió alguns membres de l’organisme corresponent, els quals tindran dret a veu, 
però no a vot. 

6. REUNIONS 

6.1. Es convocarà amb tres setmanes, almenys, d’anticipació. Queda sempre en peu el 
dret del Sr. Arquebisbe de convocar amb menys dies amb caràcter d’urgència. 

6.2. A la convocatòria figurarà l’ordre del dia i s’hi adjuntarà el material convenient, 
segons els temes que s’hagin de tractar i la manera prevista de tractar-los. 

6.3. Cada membre dóna el seu parer i emet el seu vot, si cal, sota la seva pròpia 
responsabilitat i no com a simple portaveu dels seus electors. 
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6.4. Per a cada reunió es designarà un moderador que tingui les qualitats adients per a 
acomplir aquesta tasca. 

6.5. És necessari que els membres del CPD valorin molt la importància del 
discerniment, del parer o del vot de caire consultiu, fet en un clima de veritable 
comunió eclesial, cercant el bé de tota la comunitat diocesana. 
 En aquest sentit seria bo de poder arribar a un consens. D’altres vegades serà 
suficient deixar constància clarament dels diferents parers, o bé es podrà sotmetre a 
votació. 
 Si es tracta d’aprovar un text, els vots s’emeten amb la fórmula SÍ (placet), NO (non 
placet), SÍ (placet) IUXTA MODUM. En l’aprovació de les esmenes (o modi) i en les 
altres votacions s’emeten amb la fórmula SÍ o NO. Qui voti IUXTA MODUM haurà de 
donar per escrit, de manera clara i precisa, la seva esmena. El ponent o la comissió 
de ponència estudiaran si l’esmena s’accepta o no. En cas afirmatiu se sotmet a 
l’aprovació del Ple; en cas negatiu es dóna la raó al Ple. 

  Per a l’aprovació de proposicions es requerirà la majoria absoluta del total dels 
presents. 

  Per a la votació de les persones s’aplicarà el cànon 119. 

6.6. En cas de votació, serà normalment secreta, excepte quan el Ple es pronunciï 
altrament. 

6.7. Impedits d’assistir-hi. Els consellers que per causa justificada no puguin assistir a 
la reunió podran enviar per escrit o per mitjà d’un altre conseller el seu parer sobre 
els temes de l’ordre del dia, però no el seu vot. Aquest parer serà manifestat 
oportunament durant la sessió. També podran delegar una altra persona que 
representi el mateix àmbit en lloc seu, la qual tindrà dret a vot. 

 7.  CESSAMENT 
 En quedar vacant la seu, cessa el CPD (c. 513 §2). 

Els presents Estatuts han estat aprovats per Decret del Sr. Arquebisbe 
de 15 de gener de 2013. En dono fe. 

 
Rosalia Gras Minguella 

Secretària general i cancellera 
Tarragona, 15 de gener de 2013 


