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ESTATUTS 

 
 

TÍTOL I 
CÀRITAS A LA DIÒCESI DE VIC 

 

 ARTICLE 1. CÀRITAS A LA DIÒCESI DE VIC és l’organisme oficial d’acció caritativa i 
promoció social de l’Església en aquest bisbat de Vic. 
 

 ARTICLE 2. Té per objecte realitzar l’acció caritativa i social de l’Església en la diòcesi 
i promoure, coordinar i instrumentar la comunicació cristiana de béns en totes les seves 
formes, i ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de tots els homes. 
 

 ARTICLE 3. Per al compliment d’aquestes finalitats, utilitzarà tots els mitjans que 
consideri necessaris i especialment: 

a) Difondrà l’esperit de caritat i justícia social, procurant formar la consciència de la 
comunitat diocesana respecte a la comunicació cristiana de béns i al compliment 
dels deures de la justícia. 

b) Promourà i coordinarà iniciatives eclesials, a fi de solucionar els problemes dels 
necessitats, i cooperarà, en la mesura que sigui possible i convenient, amb els 
organismes civils d’assistència i acció social, així com amb les entitats d’acció 
caritativa d’altres confessions. 

c) Estudiarà els problemes que planteja la marginació en la diòcesi, n’investigarà les 
causes i conseqüències, i promourà, animarà i requerirà solucions conformes a la 
dignitat de la persona humana i a les exigències de la justícia, d’acord amb 
l’Evangeli. 

d) Participarà en els esforços dels necessitats per a millorar les seves condicions de 
vida. 

e) Realitzarà, per ella mateixa, la suplència en l’atenció de persones i grups quan les 
entitats i institucions de l’Església o de la societat civil no ho facin o ho facin 
insuficientment o inadequada. 

 

 ARTICLE 4. Càritas Diocesana i les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals 
constitueixen els diferents àmbits de l’organització de Càritas en la diòcesi de Vic. 
 

 ARTICLE 5. Càritas, a la diòcesi de Vic, adoptarà un únic pla comptable i 
desenvoluparà les seves activitats i serveis en règim de pressupost i, anualment, 
consolidarà els comptes i balanços de l’any anterior i els pressupostos del nou exercici. 
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TÍTOL II 
CÀRITAS EN L’ÀMBIT DIOCESÀ 

 

CAPÍTOL I 

CONSTITUCIÓ I ORGANITZACIÓ 

 

 ARTICLE 6. 1. CÀRITAS DIOCESANA DE VIC integra totes les Càritas Parroquials 
d’aquesta diòcesi. En l’àmbit supradiocesà és membre de Càritas Catalunya i de Càritas 
Espanyola. 
 2. Té com a finalitat: 

a) Contribuir al desenvolupament funcional dels seus membres i promoure 
especialment la creació de les Càritas Parroquials on no estiguin organitzades. 

b) Ajudar i coordinar l’acció de les Càritas Parroquials, Interparroquials i 
Arxiprestals, i promoure-hi l’esperit de comunió i caritat que ha de vivificar-les. 

 

 ARTICLE 7. Fou erigida i aprovada pel Bisbe de Vic el dia 27 de gener de 1987, i és 
inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 419 
de la secció C, de conformitat amb el títol VI, capítol II, del Codi de Dret Canònic, i amb 
l’acord I de l’Instrument de Ratificació, de 4 de desembre 1979, de l’acord de 3 de gener 
de 1979, entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes jurídics, i el Reial decret 
142/1981, de 9 de gener, sobre organització i funcionament del Registre d’Entitats 
Religioses. 
 

 ARTICLE 8. Té personalitat jurídica pròpia, tant eclesiàstica com civil, de la qual 
participen els diferents àmbits de la seva estructura orgànica, d’acord amb aquests 
Estatuts; actua amb lliure iniciativa i responsabilitat, i gaudeix d’autonomia plena en 
l’administració dels seus béns i recursos, dins els marges assenyalats en la legislació 
canònica i civil. 
 

 ARTICLE 9. Està domiciliada a Vic, al carrer de Torras i Bages, número 4, baixos. 

 

 ARTICLE 10. Es regeix pels presents Estatuts i per la normativa que li sigui aplicable 
del Codi de Dret Canònic. 
 

 ARTICLE 11. 1. La parròquia, com a cèl·lula primària de l’acció pastoral de l’Església, 
és el nucli bàsic de la constitució i configuració estructural de Càritas Diocesana. 
 2. Totes les parròquies han de tenir instituït el servei de caritat. Quan les parròquies 
siguin molt petites, serà suficient una estructura molt elemental i, en alguns casos, per 
assegurar l’eficàcia operativa, s’afavorirà la cooperació en el servei de la caritat amb les 
parròquies veïnes, sempre en el marc de l’arxiprestat. 
 

 ARTICLE 12. En les ciutats i viles amb més d’una parròquia, tant les parròquies com 
Càritas Diocesana, podran promoure la constitució d’una única Càritas Interparroquial 
que englobarà totes les Càritas Parroquials de la vila o ciutat, per a la realització 
conjunta i subsidiària de les activitats i serveis d’acció caritativa i social de les Càritas 
Parroquials que agrupi. L’acord per a fer-ho es prendrà en el marc de l’arxiprestat i es 
comunicarà a Càritas Diocesana perquè ho ratifiqui, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 26. e. 
 

 ARTICLE 13. 1. És convenient la creació d’una Càritas Arxiprestal que agrupi Càritas 
Parroquials d’un mateix arxiprestat i, fins i tot, a efectes funcionals i d’eficàcia, s’hi pot 
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agrupar alguna altra parròquia encara que no sigui de l’arxiprestat, per raons d’afinitat, 
proximitat i problemàtica social similar. 
 2. La realització d’aquesta iniciativa exigeix que es posin d’acord les parròquies 
afectades amb els organismes de decisió que correspongui de l’arxiprestat i que ho 
comuniquin a Càritas Diocesana perquè ho ratifiqui, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 26 e. 
 

 ARTICLE 14. L’existència d’una Càritas Interparroquial o Arxiprestal no dispensa de 
l’obligació que té cada parròquia de comptar amb la seva pròpia Càritas Parroquial, que 
haurà de coordinar-ne el funcionament d’una manera harmònica amb la Càritas 
Interparroquial o Arxiprestal en què estigui integrada. 
 

 ARTICLE 15. Les Càritas Parroquials d’un mateix arxiprestat es comunicaran i 
coordinaran en aquest àmbit. 
 

CAPÍTOL II 

DIRECCIÓ JERÀRQUICA 

 

 ARTICLE 16. La màxima direcció jeràrquica de Càritas Diocesana de Vic correspon al 
Bisbe de la diòcesi, el qual, pel fet de ser-ne el president nat, estableix els criteris de 
pensament i normes d’acció que considera convenients per al bon funcionament de la 
institució i per a la inserció de la seva tasca en el conjunt de la pastoral diocesana. 
 

 ARTICLE 17. 1. El Bisbe podrà nomenar un Delegat episcopal perquè el representi 
davant l’Assemblea, el Consell Diocesà i la Comissió Permanent de Càritas Diocesana. 
Tot i això, si el Bisbe assisteix a les reunions d’aquests òrgans de govern, el seu Delegat 
té veu i vot com un membre més. 
 2. La durada del nomenament i les funcions del Delegat episcopal seran les que el 
Bisbe determini. 
 

CAPÍTOL III 

ÒRGANS DE DECISIÓ, REPRESENTACIÓ I GOVERN 

 

 ARTICLE 18. Càritas Diocesana de Vic es regeix pels següents òrgans: 

a) L’Assemblea Diocesana 

b) El Consell Diocesà 

c) La Comissió Permanent 

 

 ARTICLE 19. 1. El Bisbe de la diòcesi o, en absència seva, el Delegat episcopal, 
presidirà l’Assemblea Diocesana i el Consell Diocesà, i tindrà facultat decisòria en tot allò 
que afecti directament la pastoral diocesana. 
 2. El Director diocesà dirigirà i serà el responsable de la convocatòria, l’ordre del dia, i 
la presa dels acords en les sessions d’aquests òrgans, i el Secretari general n’aixecarà 
les corresponents actes. 
 

 

 

 

 

L’ASSEMBLEA DIOCESANA 
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 ARTICLE 20. 1. L’Assemblea Diocesana és l’òrgan superior d’expressió de Càritas i és 
formada: 

a) Pel Bisbe de la diòcesi 

b) Pel Delegat episcopal 

c) Pel Director diocesà 

d) Pels Directors o els representants de les Càritas Parroquials, estiguin o no 
integrades en Càritas Interparroquials o Arxiprestals 

e) Pels Directors, o els seus respectius Delegats, de les Càritas Interparroquials i 
Arxiprestals 

f) Pel responsable del departament d’acció social del Consell Diocesà 

g) Pel Secretari general. 

 2. Els responsables dels altres departaments del Consell Diocesà assistiran a les 
assemblees sempre que hi siguin convocats pel Director diocesà, amb veu però sense 
vot. 
 

 ARTICLE 21. Correspon a l’Assemblea de Càritas Diocesana: 

a) Mantenir un diàleg metòdic i ordenat que permeti establir criteris, programes 
d’acció i orientacions pràctiques per als diferents àmbits de Càritas en la diòcesi. 

b) Establir les prioritats d’actuació i aprovar els plans i programes que li presenti el 
Consell Diocesà. 

c) Aprovar els criteris que han de regir la constitució i distribució del “Fons diocesà 
de comunicació interparroquial de béns”, a proposta del Consell Diocesà. 

d) Aprovar la terna que, a proposta del Consell Diocesà, s’hagi de presentar al Bisbe 
per al nomenament del Director diocesà, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 24 b. En cap cas, no podran figurar en la terna persones que exerceixin 
càrrecs públics de caràcter polític. 

e) Aprovar la memòria d’activitats, la liquidació del pressupost i els comptes i el 
balanç de Càritas Diocesana i els consolidats corresponents a l’exercici tancat el 
trenta-u de desembre de cada any, i el pla econòmic i pressupost de Càritas 
Diocesana i el consolidat de cada nou exercici. 

f) Resoldre i decidir aquells assumptes que li proposi el Bisbe o el seu Delegat 
episcopal i el Consell Diocesà. 

g) Elevar al Bisbe, a proposta del Consell Diocesà, les modificacions d’aquests 
Estatuts que es considerin convenients. 

 

 ARTICLE 22. L’Assemblea es reunirà, amb caràcter ordinari, el primer semestre de 
cada any i, amb caràcter extraordinari, sempre que el Bisbe, el Consell Diocesà o el 
Director diocesà ho considerin convenient. 
 

EL CONSELL DIOCESÀ 

 

 ARTICLE 23. 1. El Consell Diocesà és l’òrgan permanent de govern, representació i 
gestió de Càritas Diocesana, i és format pels càrrecs següents: 

a) El Bisbe 

b) El Delegat episcopal 

c) El Director diocesà 

d) Els Directors de les Càritas Interparroquials i Arxiprestals 

e) El responsable del departament d’acció social del Consell Diocesà 

f) El Secretari general 
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 2. Els altres responsables dels departaments del Consell Diocesà assistiran a les 
reunions sempre que hi siguin convocats pel Director diocesà, amb veu però sense vot. 
 

 ARTICLE 24. Els membres del Consell Diocesà seran nomenats d’acord amb aquest 
procediment: 

a) El Delegat episcopal és nomenat pel Bisbe conforme a l’article 17. 

b) El Director diocesà serà nomenat pel Bisbe d’entre la terna aprovada per 
l’Assemblea diocesana, conforme a l’article 21. d. 

c) Els Directors de les Càritas Interparroquials i Arxiprestals seran nomenats per 
l’arxipreste o pel prevere que exerceixi la direcció jeràrquica de la Càritas 
Interparroquial o Arxiprestal, d’acord amb el que s’estableix a l’article 52. 

d) El responsable del departament d’acció social és nomenat pel Consell Diocesà 
d’acord amb l’article 26. d.  

e) El Secretari general serà nomenat pel Director diocesà, conforme a l’article 31. h. 

 

 ARTICLE 25. 1. Els nomenaments per als càrrecs que donen dret a ser membres del 
Consell Diocesà, llevat del Delegat episcopal, seran fets per un període de quatre anys; 
en finalitzar el seu mandat, podran ésser, de nou, proposats i designats, com a màxim 
per un altre quadrienni. 
 2. Les vacants que es produeixin, vigents els càrrecs, per renúncia, remoció o 
qualsevol altra causa, seran cobertes, provisionalment, durant el temps que resti del 
mandat, per aquell a qui correspongui d’acord amb cada càrrec. 
 

 ARTICLE 26. Correspon al Consell Diocesà: 

a) Concretar les decisions de l’Assemblea i aplicar-les. 

b) Prendre les decisions que es considerin necessàries per a promoure les activitats 
de Càritas, en tots els seus àmbits diocesans, d’acord amb els criteris i programes 
establerts per l’Assemblea. 

c) Vetllar perquè es compleixin els acords de l’Assemblea pel que fa a l’administració 
del “Fons diocesà de comunicació interparroquial de béns” i l’execució dels 
programes i activitats finançades al seu càrrec. 

d) Nomenar, a proposta del Director diocesà, els responsables dels departaments del 
Consell Diocesà a què fa referència l’article 33. 

e) Ratificar la constitució de les Càritas Parroquials d’acord amb el que estableix 
l’article 34. 3, i donar el seu parer sobre la conveniència o no de promoure la 
constitució d’una Càritas Interparroquial i d’una d’Arxiprestal en els casos a què 
fan referència els articles 12 i 13, i ratificar-ne la constitució. 

f) Elegir del seu si els representants que han de formar part de la Comissió 
Permanent i determinar-ne el nombre. 

g) Aprovar els reglaments de règim interior dels serveis de Càritas. 

h) Formular i aprovar inicialment per a sotmetre a la decisió de l’Assemblea 
Diocesana, les prioritats, els criteris i les propostes a què fan referència les lletres 
b, c, d, e, f i g de l’article 21. 

i) Fixar els criteris i les normes d’elaboració dels pressupostos anuals i de la 
comptabilitat que s’han d’adoptar en tots els àmbits de Càritas Diocesana, i 
revisar i conformar els pressupostos anuals que les Càritas dels diversos àmbits 
han de trametre a Càritas Diocesana d’acord amb el que estableix l’article 65. 

j) Aprovar les plantilles i normes de contractació del personal, en règim laboral o de 
voluntariat, en tot l’àmbit diocesà. 

k) Convocar les assemblees diocesanes. 

l) Representar la institució i realitzar tots els actes necessaris per a la realització de 
les seves finalitats, sense cap limitació. 
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m) Acceptar herències, de conformitat amb el que disposa l’article 58, i tota classe 
de llegats. 

n) Realitzar tota classe d’actes d’administració, disposició, gravamen i domini sobre 
béns immobles, amb subjecció al que s’estableix en el capítol III del títol VI, 
articles del 75 al 77 d’aquests Estatuts. 

o) Administrar els recursos de Càritas Diocesana, d’acord amb el capítol II del títol 
VI d’aquests Estatuts. 

p) Delegar les facultats, que es considerin convenients, als directors i als Consells de 
les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals de la diòcesi per a la 
realització de les seves finalitats.  

q) Nomenar, per a tots els àmbits de Càritas Diocesana que calgui, apoderats 
generals o especials, amb funcions i responsabilitats mancomunades o solidàries. 

Per la validesa dels acords a què fan referència les lletres d, f, g, m, n, p i q es requerirà 
el vot favorable de les dues terceres parts dels membres que componen el Consell. 
 

 ARTICLE 27. El Consell Diocesà es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada cada 
trimestre natural de l’any i, amb caràcter extraordinari, sempre que ho acordi el mateix 
Consell Diocesà o la Comissió Permanent. 
 

LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

 ARTICLE 28. 1. La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del Consell Diocesà i de 
gestió de les activitats ordinàries de Càritas Diocesana. 
 2. La formen: 

a) El Delegat episcopal 

b) El Director diocesà 

c) Els representants designats pel Consell Diocesà, del seu si, conforme a l’article 
26. f d’aquests Estatuts 

d) El Secretari general 

 3. Els responsables dels departaments del Consell Diocesà assistiran a les reunions 
sempre que hi siguin convocats pel Director diocesà, amb veu però sense vot. 
 

 ARTICLE 29. 1. Correspon a la Comissió Permanent: 

a) Resoldre els afers urgents i donar-ne compte al Consell Diocesà. 

b) Preparar tots els assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Consell 
Diocesà i convocar-ne les reunions. 

c) Actuar com a òrgan executiu del Consell Diocesà i preparar-ne totes les reunions. 

d) Prendre les decisions que consideri necessàries per al desenvolupament de 
Càritas en la diòcesi d’acord amb els criteris establerts pel Consell Diocesà i 
l’Assemblea. 

e) Establir els criteris de seguiment, vigilància i control dels serveis i del 
desenvolupament dels pressupostos de Càritas en la diòcesi. 

f) Proposar al Consell Diocesà el pla anual de treball de Càritas Diocesana perquè 
l’estudiï i l’aprovi, si s’escau. 

g) Responsabilitzar-se de les funcions que li siguin confiades pel Consell Diocesà. 

 

 ARTICLE 30. 1. La Comissió Permanent es reunirà, com a mínim, un vegada cada 
mes i sempre que ho exigeixin els assumptes que s’han de tractar. 
 2. Les reunions seran convocades i dirigides pel Director diocesà. 

 



 7

CAPÍTOL IV 

ÒRGANS DEL CONSELL DIOCESÀ 

 

EL DIRECTOR DIOCESÀ 

 

 ARTICLE 31. 1. Corresponen al Director diocesà les següents funcions: 

a) Representar Càritas Diocesana, per delegació permanent del Consell Diocesà, en 
tota classe d’organismes, públics i privats. 

b) Dirigir les reunions de l’Assemblea Diocesana, del Consell Diocesà i de la Comissió 
Permanent. 

c) Animar al compliment de les finalitats institucionals de Càritas Diocesana. 

d) Impulsar el desenvolupament institucional de Càritas en tota la diòcesi. 

e) Dirigir les campanyes aprovades pel Consell Diocesà. 

f) Coordinar l’acció de Càritas en la diòcesi. 

g) Fer efectius els acords del Consell Diocesà. 

h) Nomenar el Secretari general de Càritas Diocesana. 

i) Exercir les facultats que li confereixen aquests Estatuts i les que li siguin 
expressament delegades. 

 2. En cas d’absència o de qualsevol altra causa que li impedeixi l’exercici del càrrec, el 
Director serà substituït pel membre del Consell Diocesà que hagi designat expressament 
o, a falta d’aquesta designació, pel membre més antic de més edat. 
 

EL SECRETARI GENERAL 

 

 ARTICLE 32. 1. Són funcions del Secretari general: 

a) Trametre les convocatòries de les reunions de l’Assemblea, el Consell Diocesà i la 
Comissió Permanent. 

b) Encarregar-se de la correspondència. 

c) Portar la gestió dels afers del personal de Càritas Diocesana i informar el Director 
diocesà de la seva gestió. 

d) Actuar com a secretari de les reunions de l’Assemblea Diocesana, del Consell 
Diocesà i de la Comissió Permanent, aixecar-ne les corresponents actes i expedir-
ne els certificats amb el vistiplau del Director. 

e) Tenir cura de tota la documentació de Càritas Diocesana. 

 2. En cas d’absència o de qualsevol altra causa que li impedeixi l’exercici del càrrec, 
les funcions del secretari seran interinament assumides pel membre més jove del Consell 
Diocesà que no sigui el Director. 
 

 

 

ELS DEPARTAMENTS DEL CONSELL DIOCESÀ 

 

 ARTICLE 33. 1. El Consell Diocesà estructurarà la seva labor en departaments al 
capdavant dels quals designarà un responsable. En especial es vetllarà per l’organització 
dels departaments que es detallen en aquests Estatuts, cadascun dels quals tindrà les 
funcions que aquí s’assenyalen, a més d’aquelles que se’ls encomani en el reglament de 
règim interior que s’elabori. 
 

 2. El departament d’administració desenvoluparà aquestes funcions: 
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a) Administrar tots els béns de Càritas Diocesana i de les obres sociocaritatives que 
en depenguin. 

b) Vetllar perquè es compleixi la finalitat dels donatius, els ajuts i les subvencions. 

c) Cuidar de l’assegurança dels béns de la institució. 

d) Proposar l’obtenció dels recursos tenint present la comunicació cristiana de béns. 

e) Dirigir i controlar la comptabilitat de Càritas Diocesana i vetllar pel compliment 
del seu pressupost anual. 

f) Vetllar per l’acompliment de les aportacions al “Fons diocesà de comunicació 
interparroquial de béns” en la forma i quantia que hagi establert l’Assemblea 
Diocesana. 

g) Vetllar perquè les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals trametin al 
Consell Diocesà els pressupostos aprovats per a cada nou exercici i els comptes, 
els balanços i la liquidació dels pressupostos de l’exercici anterior, amb l’antelació 
suficient per a poder practicar la seva consolidació amb els de Càritas Diocesana. 

h) Preparar la consolidació dels pressupostos de cada nou exercici i dels comptes, 
balanços i liquidació dels pressupostos de l’exercici anterior, corresponents a 
totes les Càritas de l’àmbit diocesà. 

i) Portar el control permanent de la caixa i dels comptes corrents i d’estalvi i de 
totes les actuacions i operacions economicofinanceres de Càritas. 

 

 3. El departament d’acció social desenvoluparà aquestes funcions: 

a) Promoure, realitzar i coordinar les activitats en el camp de l’acció social que 
s’encarreguin a Càritas Diocesana. 

b) Formular els plans i programes d’acció social. 

c) Elaborar els plans dels diferents programes inclosos en el “Pla d’acció social”. 

 

 4. El departament de desenvolupament institucional tindrà cura d’aquestes funcions: 

a) Promoure la creació de Càritas a totes les parròquies del bisbat on no n’hi hagi. 

b) Vetllar pel desenvolupament de les Càritas Parroquials, Interparroquials i 
Arxiprestals ja existents. 

c) Estudiar, planejar i proposar, quan les circumstàncies ho aconsellin, la integració 
de Càritas Parroquials en Càritas Interparroquials o Arxiprestals d’acord amb la 
pastoral diocesana i amb el que es preveu en aquests Estatuts. 

d) Proposar i promoure programes de formació de dirigents de Càritas. 

e) Vetllar per la coordinació de les activitats de les Càritas Parroquials, 
Interparroquials i Arxiprestals. 

 

 5. El departament de comunicació cristiana de béns desenvoluparà aquestes funcions:  

a) Fer arribar a la població la problemàtica social del nostre món i els camins per a 
resoldre-la o pal·liar-la. 

b) Informar sobre les activitats i serveis de Càritas. 

c) Proposar, fomentar i organitzar campanyes per a l’obtenció de recursos. 

 
 

TÍTOL III 
CÀRITAS EN L’ÀMBIT PARROQUIAL 

 

 ARTICLE 34. 1. Càritas Parroquial és la unitat bàsica de l’acció caritativa i social de 
l’Església i el primer àmbit de l’estructura organitzativa de Càritas en la diòcesi. 
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 2. Té per missió l’acompliment de les finalitats institucionals de Càritas en l’àmbit de 
la parròquia, segons les directrius de Càritas Diocesana i amb els mitjans que li 
atribueixen aquests Estatuts. 
 3. La seva constitució ha d’ésser comunicada al Consell Diocesà, al qual correspon de 
ratificar-la, d’acord amb l’article 26. e. 
 

 ARTICLE 35. El rector, com a pastor propi i president de la comunitat de caritat que 
és la parròquia, exerceix la direcció jeràrquica de Càritas Parroquial, de conformitat amb 
els criteris del Bisbe de la diòcesi i les normes de Càritas Diocesana. 
 

 ARTICLE 36. Càritas Diocesana promourà, d’acord amb els rectors, l’organització de 
les Càritas Parroquials en aquelles parròquies on no estigui constituïda. 
 

 ARTICLE 37. 1. L’organització de les Càritas Parroquials ha d’ésser la més apropiada a 
la realitat, a les circumstàncies i a les necessitats de cada parròquia. En especial el 
rector i el Consell Pastoral Parroquial si n’hi ha, procuraran que, segons les 
circumstàncies, hi hagi un Consell Parroquial de Càritas, que el presideix el rector i un 
Director. 
 2. El Director de Càritas Parroquial és qui la representa en tots els àmbits de Càritas 
de la diòcesi i té la missió de dur a terme les funcions que li siguin delegades pel Consell 
Parroquial de Càritas del qual forma part. 
 3. Si tot això no és possible, es vetllarà perquè hi hagi almenys un representant que 
faci present Càritas Parroquial en tots els àmbits de Càritas en la diòcesi. 
 

 ARTICLE 38. 1. El Director i els membres dels Consells Parroquials de Càritas rebran 
els seus nomenaments del rector i es renovaran cada quatre anys si bé, en finalitzar el 
seu mandat, podran ésser designats, per a un nou quadrienni. 
 2. Els Consells Parroquials de Càritas, a fi d’assegurar-se la continuïtat, establiran un 
sistema de renovació parcial dels seus membres. 
 3. Els nomenaments i les renovacions hauran de ser comunicats a Càritas Diocesana 
per al seu reconeixement i efectivitat. 
 4. Els Consells Parroquials de Càritas hauran de comunicar a Càritas Diocesana i, a 
l’Arxiprestal o Interparroquial en què estiguin integrades, el nombre dels seus membres, 
composició, organització, sistema de renovacions parcials i posteriors modificacions. 
 

 ARTICLE 39. 1. Les Càritas Parroquials actuaran amb plena autonomia i total 
responsabilitat en la realització de l’acció caritativa i social de l’Església en el seu àmbit, i 
en l’organització i el funcionament dels seus serveis i activitats, segons les necessitats i 
els mitjans de cada parròquia i els criteris i les normes, els plans i els projectes de 
Càritas Diocesana. 
 2. Per a la consecució d’aquests objectius, les Càritas Parroquials tindran atribuïdes 
les facultats que siguin necessàries per delegació expressa del Consell Diocesà. 
 

 

TÍTOL IV 
CÀRITAS EN L’ÀMBIT INTERPARROQUIAL I ARXIPRESTAL 

 

CAPÍTOL I 

CONSTITUCIÓ 

 

 ARTICLE 40. En els casos i les condicions i amb les formalitats previstes en els articles 
12 i 13 d’aquests Estatuts, es podrà promoure la constitució i l’organització de Càritas 
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Interparroquials i Arxiprestals per a la realització conjunta de les activitats i serveis 
d’acció caritativa i social de les Càritas Parroquials que agrupin, sempre d’acord, emperò, 
amb el que s’estableix en l’article 14. 
 

 ARTICLE 41. La constitució, les finalitats, l’organització, el règim econòmic i el 
funcionament de les Càritas Interparroquials i Arxiprestals s’acordaran i determinaran, 
en cada cas, per les Càritas Parroquials que pretenguin agrupar-se, i se n’ha de 
comunicar la constitució a Càritas Diocesana. 
 

CAPÍTOL II 

DIRECCIÓ JERÀRQUICA 

 

 ARTICLE 42. La direcció jeràrquica de les Càritas Interparroquials i Arxiprestals i la 
presidència dels seus òrgans de representació i gestió seran exercides pel prevere 
designat per l’arxiprestat o, si més no, pel mateix arxiprest. 
 

CAPÍTOL III 

ÒRGANS DE CÀRITAS INTERPARROQUIAL I ARXIPRESTAL 

 

 ARTICLE 43. Les Càritas Interparroquials i Arxiprestals es regiran pels òrgans 
següents: 

a) L’Assemblea Interparroquial i l’Arxiprestal 

b) El Consell Interparroquial i l’Arxiprestal 

 

L’ASSEMBLEA INTERPARROQUIAL I L’ARXIPRESTAL 

 

 ARTICLE 44. L’Assemblea Interparroquial i l’Arxiprestal serà formada: 

a) Pel prevere designat per l’arxiprestat 

b) Pel Director de Càritas Interparroquial o l’Arxiprestal 

c) Pels rectors de les parròquies agrupades 

d) Pel Director o el representant de cadascuna de les Càritas Parroquials 

 

 

 

 ARTICLE 45. Correspon a l’Assemblea Interparroquial i a l’Arxiprestal: 

a) Acordar la constitució, les finalitats, l’organització, el règim econòmic i el 
funcionament de la Càritas Interparroquial o Arxiprestal, conforme al que 
preveuen els articles 40 i 41, i les seves posteriors modificacions. 

b) Establir els criteris, els programes d’acció i les orientacions pràctiques. 

c) Aprovar la terna que, a proposta del Consell Interparroquial o Arxiprestal, s’hagi 
de presentar a l’arxiprest o al prevere, a què fa referència l’article 42, per a la 
designació del Director interparroquial o arxiprestal. En cap cas, no podran figurar 
en la terna persones que exerceixin càrrecs públics de caràcter polític. 

d) Fixar el nombre de membres del Consell Interparroquial i Arxiprestal. Aquests 
hauran de tenir molt present la representació de les parròquies. 

e) Aprovar la memòria d’activitats, la liquidació del pressupost i els comptes i el 
balanç de l’exercici immediatament anterior, i el pla d’actuació i el pressupost del 
nou exercici. 
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 ARTICLE 46. L’Assemblea es reunirà, amb caràcter ordinari, el primer trimestre de 
cada any, i, amb caràcter extraordinari, sempre que el president, el Director o el Consell 
Interparroquial o l’arxiprestal ho considerin convenient. Les reunions seran convocades i 
dirigides pel Director i actuarà de secretari el que ho sigui del corresponent Consell 
Interparroquial o Arxiprestal. 
 

EL CONSELL INTERPARROQUIAL I L’ARXIPRESTAL 

 

 ARTICLE 47. 1. El Consell és l’òrgan de representació i gestió de Càritas 
Interparroquial o Arxiprestal per a l’acompliment i la realització de les finalitats que li 
concerneixen, segons el que s’hagi establert d’acord amb els articles 41 i 45.a, d’aquests 
Estatuts. 
 2. En especial, tindrà cura de la interrelació de Càritas amb les entitats i 
organitzacions eclesiàstiques, religioses i civils del seu àmbit, per a una actuació més 
coordinada i eficaç. 
 3. Per a l’assoliment d’aquestes finalitats, tindrà atribuïdes totes les funcions i 
facultats que siguin necessàries per delegació expressa del Consell Diocesà. 
 

 ARTICLE 48. El Consell serà format per: 

a) El prevere que exerceixi la direcció jeràrquica, d’acord amb l’article 42, que 
actuarà de president. 

b) El Director interparroquial o arxiprestal. 

c) Els membres necessaris per al funcionament del mateix Consell, fins al màxim 
que hagi determinat i designat l’Assemblea, d’acord amb l’article 45. d. 

 

 ARTICLE 49. 1. Els membres que l’Assemblea designi per constituir el Consell 
Interparroquial o Arxiprestal, si no formen part de cap Consell Parroquial de Càritas, han 
de fer real el lligam entre les Càritas Parroquials i la Interparroquial o l’Arxiprestal per tal 
de fer més efectiva la missió caritativa a cada àmbit. 
 2. Exerciran el seu càrrec durant quatre anys, sense perjudici de poder ésser 
designats, de nou, per un altre quadrienni. 
 3. El Consell Interparroquial o Arxiprestal podrà cobrir provisionalment les vacants 
que es produeixin en el seu si, per renúncia, remoció o qualsevol altra causa, fins que es 
reuneixi l’Assemblea. 
 

 

 ARTICLE 50. – El Consell es regularà per les següents normes: 

a) Ha d’actuar com a òrgan col·legiat. Cada membre té dret a un vot. 

b) Formularà i aprovarà inicialment, per a sotmetre-ho a la decisió de l’Assemblea 
Interparroquial i Arxiprestal, les prioritats, els criteris i les propostes a què fa 
referència l’article 45. 

c) Designarà del seu si el secretari i els responsables dels càrrecs i dels 
departaments que acordi instituir per a un funcionament més eficaç, i els atribuirà 
les funcions que consideri adients. 

d) Podrà designar del seu si una Comissió Permanent, de la qual formarà part el 
Director en qualitat de president, per a formalitzar els acords del Consell 
Interparroquial o Arxiprestal, preparar les seves reunions i resoldre els assumptes 
de tràmit i aquells altres que li hagi confiat expressament. La delegació 
permanent de funcions a la Comissió Permanent requerirà el vot favorable de les 
dues terceres parts dels membres del Consell Interparroquial o Arxiprestal. Mai 
no són delegables aquelles funcions que necessitin la posterior aprovació de 
l’Assemblea. 
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e) Es reunirà, ordinàriament, una vegada cada trimestre i, amb caràcter 
extraordinari, sempre que sigui convocat pel Director. 

f) Les reunions seran dirigides pel Director o, si no hi és, pel membre més antic i de 
més edat del Consell. 

 

 ARTICLE 51. 1. El Consell comunicarà a Càritas Diocesana el nombre dels seus 
membres, la seva composició, estructura i organització, la designació de la Comissió 
Permanent i les posteriors modificacions. 
 2. Els nomenaments i renovacions dels membres del Consell i del Director hauran de 
comunicar-se a Càritas Diocesana per al seu reconeixement i efectivitat. 

 

EL DIRECTOR INTERPARROQUIAL O ARXIPRESTAL 

 

 ARTICLE 52. El Director interparroquial i l’arxiprestal serà nomenat, a proposta de 
l’Assemblea, pel prevere que exerceixi la direcció jeràrquica de la Càritas Interparroquial 
o Arxiprestal, d’acord amb l’article 45. c, d’aquests Estatuts. 
 

 ARTICLE 53. 1. Corresponen al Director interparroquial i l’arxiprestal les següents 
funcions: 
 a) Representar Càritas Interparroquial o Arxiprestal, per delegació permanent del 

Consell Interparroquial i Arxiprestal, en tots els àmbits de Càritas a la diòcesi i 
davant de les associacions, institucions, entitats i organitzacions, eclesiàstiques, 
religioses i civils, del seu àmbit. 

 b) Convocar i dirigir les reunions de l’Assemblea, del Consell i, si fa al cas, de la 
Comissió Permanent Interparroquial i Arxiprestal, i executar-ne els acords. 

 c) Coordinar les activitats dels diferents departaments en què estigui estructurada la 
Càritas Interparroquial o Arxiprestal. 

 d) Exercir totes aquelles accions i facultats que li confereixen aquests Estatuts i les 
que li siguin expressament delegades. 

 2. En cas d’absència o de qualsevol altra causa que li impedeixi l’exercici del càrrec, el 
substituirà el membre del Consell que hagi designat expressament o, a falta d’aquesta 
designació, el més antic de més edat. 
 

 

 

CAPÍTOL IV 

RÈGIM DE FUNCIONAMENT 

 

 ARTICLE 54. 1. Les Càritas Interparroquials i Arxiprestals actuaran amb plena 
autonomia i responsabilitat en l’acompliment de les seves finalitats i en la realització de 
les seves funcions d’acord amb la seva constitució, els criteris, els programes d’acció i 
les orientacions de l’Assemblea Interparroquial i l’Arxiprestal, i les normes i directrius de 
Càritas Diocesana, de conformitat amb les disposicions d’aquests Estatuts. 
 2. Per a la consecució d’aquests objectius, el Consell de Càritas Interparroquial o 
Arxiprestal tindrà atribuïdes les facultats que siguin necessàries per delegació expressa 
del Consell Diocesà. 
 

 ARTICLE 55. Les activitats i els serveis de les Càritas Interparroquials i Arxiprestals 
hauran d’ajustar-se als corresponents pressupostos anuals. 
 

TÍTOL V 
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GRATUÏTAT I INCOMPATIBILITATS DELS CÀRRECS 

 

 ARTICLE 56. Els membres de tots els òrgans de qualsevol dels àmbits de Càritas, 
diocesà, parroquial, interparroquial i arxiprestal, exerciran llurs càrrecs gratuïtament, 
però tindran dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament 
justificades. 
 

 ARTICLE 57. 1. El nomenament dels Directors de Càritas, en qualsevol dels seus 
àmbits, diocesà, interparroquial, arxiprestal i parroquial, i dels representants de les 
Càritas Parroquials que no tinguin constituït Consell, és incompatible amb l’exercici de 
càrrecs públics de caràcter polític. Les persones que, després de nomenades, incorrin en 
aquesta incompatibilitat cessaran automàticament com a Directors o representants de 
Càritas en prendre possessió de tals càrrecs. 
 2. Es vetllarà per la més absoluta transparència en l’exercici dels càrrecs a Càritas per 
tal que l’exercici de qualsevol altra activitat directiva en ONGs, fundacions, associacions, 
afins no pugui mai perjudicar l’entitat. En els casos dubtosos, es recorrerà, si cal, al 
discerniment i a la decisió del Bisbe, o al d’aquell àrbitre individual o col·lectiu en qui 
expressament ho delegui, després d’escoltar el Consell Diocesà. 
 

TÍTOL VI 
RÈGIM ECONÒMIC DE CÀRITAS 

 

CAPÍTOL I 

RECURSOS ECONÒMICS 

 

 ARTICLE 58. 1. CÀRITAS A LA DIÒCESI DE VIC, en tots els seus àmbits, diocesà, 
parroquial, interparroquial i arxiprestal, es nodreix dels següents recursos: 

a) Donacions, herències, llegats, subvencions i ajuts 

b) Quotes i aportacions de protectors i benefactors 

c) Recaptacions de col·lectes i acaptes 

d) Rendes dels béns patrimonials 

e) Beneficis líquids d’actes i activitats 

f) Subvencions del “Fons diocesà de comunicació interparroquial de béns” 

g) Qualssevol altres que li puguin pertànyer o se li puguin concedir 

 2. Càritas Diocesana es beneficiarà de les aportacions o subvencions que li puguin 
concedir Càritas Espanyola i Càritas Catalunya dels seus fons. 
 

 ARTICLE 59. Les herències s’entendran acceptades, sempre, a benefici d’inventari. 

 

 ARTICLE 60. La determinació de les dates, la planificació i l’organització de les 
col·lectes i acaptes seran establertes pel Consell Diocesà i autoritzades pel Bisbe de la 
diòcesi. 
 

 ARTICLE 61. Les operacions de crèdit s’ajustaran a les previsions pressupostàries i 
només podran efectuar-se amb l’autorització del Consell Diocesà i l’observança de la 
normativa aplicable del Codi de Dret Canònic. 

 

CAPÍTOL II 

ADMINISTRACIÓ DELS RECURSOS 
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 ARTICLE 62. 1. Els diferents àmbits de Càritas administraran amb plena autonomia i 
responsabilitat els recursos que obtinguin per a la realització i l’acompliment dels seus 
programes i finalitats. 
 2. Les Càritas Interparroquials i Arxiprestals adaptaran i adequaran la gestió i 
l’administració dels recursos del seu àmbit al règim econòmic aprovat per l’Assemblea 
que hagi acordat la seva constitució, conforme a l’article 45 d’aquests Estatuts. 
 3. En tot cas, a fi de vetllar per la unitat d’acció en tot l’àmbit de la diòcesi, les 
Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals acomodaran i ajustaran la seva 
actuació a les directrius, plans i normes del Consell Diocesà. 
 

 ARTICLE 63. 1. El Consell Diocesà i els Consells Parroquials, Interparroquials i 
Arxiprestals són els òrgans competents per a l’administració dels seus respectius 
recursos. 
 2. Els fons es dipositaran en comptes oberts en l’establiment o establiments de crèdit,  
caixes d’estalvis o bancs  que acordi cada Consell, a nom de Càritas Diocesana o de la 
Càritas Parroquial, Interparroquial o Arxiprestal que correspongui, amb la indicació de 
“CÀRITAS DIOCESANA DE VIC” i el número d’identificació fiscal (NIF) que Càritas 
Diocesana de Vic tingui assignat; l’obertura i la cancel·lació d’aquests comptes requerirà 
la prèvia autorització del Consell Diocesà. 
 3. Els Directors dels corresponents àmbits de Càritas, mancomunadament amb el 
membre o membres designats a tal fi per cada Consell, seran els únics autoritzats per a 
disposar d’aquests comptes. 
 4. En les parròquies on no hi hagi Consell, l’obertura i l’administració i disposició 
d’aquests comptes correspondrà al rector i al responsable o a un dels responsables de 
Càritas, mancomunadament. 
 

PRESSUPOST 

 

 ARTICLE 64. 1. Càritas, en tots els seus àmbits de la diòcesi, funcionarà en règim de 
pressupost. 
 2. Els pressupostos seran anuals, coincidiran amb l’any natural, especificaran els 
ingressos i les despeses, i seran equilibrats. 
 3. Totes les despeses estaran subjectes a la consignació i control pressupostari. 

 

 ARTICLE 65. En la confecció dels pressupostos se seguiran criteris idèntics per a tots 
els àmbits de Càritas, de conformitat amb el pla i les normes aprovades pel Consell 
Diocesà. 
 

 ARTICLE 66. 1. Els Consells de Càritas confeccionaran i presentaran els pressupostos 
anuals a les respectives assemblees per a la seva aprovació. 
 2. En les parròquies on no hi hagi Consell, els pressupostos seran confeccionats pel 
responsable o responsables de Càritas i el rector. 
 3. Els pressupostos de les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals hauran 
d’aprovar-se amb l’antelació suficient per a ésser tramesos a Càritas Diocesana abans de 
finalitzar el primer trimestre de cada any. 
 

 ARTICLE 67. 1. Les actuacions de Càritas, en tots els seus àmbits, s’ajustaran als 
respectius pressupostos. 
 2. Els pressupostos seran objecte de seguiment exhaustiu per tal de detectar les 
desviacions a mesura que es vagin produint. Quan les desviacions siguin importants es 
posaran en coneixement del Consell Diocesà a fi de prendre, conjuntament, les decisions 
necessàries més adequades. 
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 ARTICLE 68. Els pressupostos anuals s’entendran prorrogats fins a la celebració de 
l’Assemblea que aprovi els corresponents pressupostos del nou exercici econòmic. 
 

 ARTICLE 69. 1. Els pressupostos anuals aprovats en l’àmbit interparroquial i 
arxiprestal seran tramesos a Càritas Diocesana abans del dia u d’abril de cada any. 
 2. El Consell Diocesà confeccionarà el pressupost anual consolidat en l’àmbit diocesà i 
el presentarà a l’aprovació de l’Assemblea Diocesana i a la ratificació del bisbat abans del 
trenta de juny. 
 

 ARTICLE 70. El Consell Diocesà facilitarà els models que hagin de servir per a la 
confecció dels pressupostos anuals. 
 

COMPTABILITAT 

 

 ARTICLE 71. 1. Tots els àmbits de Càritas a la diòcesi de Vic adoptaran el mateix i 
únic sistema de comptabilitat, adaptat al pla general de comptabilitat vigent que aprovi 
el Consell Diocesà. 
 2. Els exercicis econòmics coincidiran amb l’any natural. 

 

 ARTICLE 72. 1. Anualment, els Consells de Càritas formularan i presentaran a 
l’aprovació de les respectives assemblees la liquidació del pressupost de l’any anterior, el 
balanç de situació i els comptes tancats el trenta-u de desembre, i una memòria de les 
activitats i de la gestió econòmica de l’últim exercici. 
 2. En les parròquies on no hi hagi Consell aquests documents seran confeccionats pel 
responsable o responsables de Càritas i el rector. 
 3. Les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals hauran d’aprovar 
l’esmentada documentació amb l’antelació suficient per a trametre-la a Càritas 
Diocesana abans de finalitzar el primer trimestre de cada any. 
 

 ARTICLE 73. El Consell Diocesà procedirà a la confecció de la documentació anual 
consolidada en l’àmbit diocesà de les liquidacions dels pressupostos i dels balanços, 
comptes i memòries de l’últim exercici, i la sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea 
diocesana, i a la ratificació del bisbat abans del trenta de juny. 
 

 ARTICLE 74. El Consell Diocesà elaborarà i facilitarà els models uniformes que hagin 
de servir per a confeccionar aquesta documentació anual. 
 

CAPÍTOL III 

ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI 

 

 ARTICLE 75. 1. Els béns i rendes de Càritas estan permanentment afectes a la 
realització i compliment de les finalitats de la institució. 
 2. Càritas establirà el sistema que millor garanteixi la finalitat d’aquelles donacions i 
deixes que li siguin atorgades amb una destinació determinada. 
 

 ARTICLE 76. Els béns de naturalesa mobiliària i immobiliària provinents de donants 
només podran alienar-se a títol onerós, en les condicions establertes pel donant o 
causant, i amb l’autorització del Consell Diocesà i l’observança de la normativa del Codi 
de Dret Canònic que sigui d’aplicació. 
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 ARTICLE 77. Per a l’arrendament i gravamen dels béns, caldrà l’autorització del 
Consell Diocesà i el compliment de les normes del Codi de Dret Canònic. 
 

CAPÍTOL IV 

EL FONS DIOCESÀ DE COMUNICACIÓ INTERPARROQUIAL DE BÉNS 

 

 ARTICLE 78. Càritas a la diòcesi de Vic fomentarà la comunicació cristiana de béns en 
tots els seus àmbits. 
 

 ARTICLE 79. Els fons de Càritas Diocesana es constitueixen en el que s’ha anomenat 
“Fons diocesà de comunicació interparroquial de béns”, el qual serà administrat pel 
Consell Diocesà i es nodrirà de les aportacions i es destinarà a les finalitats estatuïdes en 
els següents articles. 
 

 ARTICLE 80. Aquest fons es nodrirà de les següents aportacions: 

a) Els recursos propis de Càritas Diocesana, en la quantia que determini l’Assemblea 
diocesana a proposta del Consell Diocesà. 

b) Les aportacions de les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals, en la 
quantia i amb el sistema que estableixi l’Assemblea Diocesana a proposta del 
Consell Diocesà. 

c) Tots aquells altres recursos, ingressos i aportacions que se li atorguin, assignin o 
adjudiquin. 

 

 ARTICLE 81. Els seus recursos es destinaran a les següents finalitats: 

a) Mantenir els serveis de Càritas Diocesana i de les Càritas Parroquials, 
Interparroquials i Arxiprestals que ho requereixin. 

b) Ajudar les Càritas de la diòcesi, en tots els seus àmbits.  

c) Realitzar els programes expressament aprovats per l’Assemblea. 

d) Contribuir als fons interdiocesans. 

e) Respondre dels compromisos contrets. 

TÍTOL VII 
DISSOLUCIÓ DE CÀRITAS A LA DIÒCESI DE VIC 

 

 ARTICLE 82. 1. La dissolució de Càritas a la diòcesi de Vic, com a organització 
estructurada de conformitat amb aquests Estatuts, només podrà ser decretada pel Bisbe 
de la diòcesi. 
 2. Si s'arriba a produir aquesta situació, es designarà una comissió liquidadora, la 
qual, després de complerts tots els compromisos contrets, lliurarà el patrimoni restant al 
Bisbe de la diòcesi perquè sigui destinat a finalitats d’ordre caritatiu i social. 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

PRIMERA. En el moment de l’aprovació d’aquests Estatuts estan constituïdes a tots els 
efectes les Càritas Interparroquials de Vic, de Manresa i d’Igualada, les quals d’acord 
amb l’article 13 d’aquests Estatuts, passen a tenir la consideració de Càritas Arxiprestals. 
 

SEGONA. Si en algun moment es produeix la federació a Càritas Diocesana 
d’associacions, institucions, ordes i instituts religiosos d’acció caritativa i social, es 
procedirà a la reglamentació pertinent o a la modificació d’aquests Estatuts en tot allò 
que ho requereixi. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 

PRIMERA. Mentre no es reguli el funcionament de les reunions de l’Assemblea, Consell i 
Comissió Permanent diocesans, regiran les següents normes: 
1. Les reunions de l’Assemblea Diocesana se celebraran a Vic o Manresa o Igualada i les 

del Consell Diocesà a Vic, Manresa i Igualada de forma rotativa. Les de la Comissió 
Permanent tindran lloc a Vic o a qualsevol altre indret del bisbat. 

2. El funcionament d’aquests òrgans diocesans es regirà per les següents normes. 

a) Convocatòries: Les reunions es convocaran amb l’antelació mínima següent: 

- Assemblea Diocesana: quinze dies naturals. 

- Consell Diocesà: set dies naturals. 

- Comissió Permanent: tres dies naturals. 

Les convocatòries hauran de contenir l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la 
reunió i es podran trametre per qualsevol procediment de comunicació que 
garanteixi que ha estat rebuda pels membres convocats. 

b) Constitució i acords: A més del Bisbe i/o del Delegat episcopal així com del 
Director diocesà i del Secretari general o persones que estatutàriament els 
substitueixin, seran necessaris els següents quorums d’assistència per a la 
validesa de les reunions: 
Les reunions de l’Assemblea requeriran, en primera convocatòria, l’assistència de 
la majoria absoluta dels seus membres, o en segona convocatòria, mitja hora 
més tard, sigui quin sigui el nombre d’assistents. Els acords s’adoptaran per 
majoria de vots dels concurrents. 
Exceptuant els casos en què per disposició concreta dels Estatuts s’estableixin 
quòrums diferents, les reunions del Consell Diocesà i de la Comissió Permanent 
quedaran vàlidament constituïdes amb l’assistència de la majoria absoluta dels 
seus membres i els acords s’adoptaran per majoria de vots dels assistents. 
 

c) Actes: El secretari del Consell Diocesà aixecarà la corresponent acta de cada 
reunió. 
Les actes seran aprovades en la mateixa reunió o en la immediata següent. 
Excepcionalment, les actes de l’Assemblea Diocesana podran ser aprovades, dins 
el terme dels quinze dies següents al de la celebració, pel Director diocesà, el 
Secretari general i dos membres de l’Assemblea elegits entre els seus assistents 
abans d'acabar-se la reunió. 
Les actes seran signades pel secretari general i el director diocesà amb el 
vistiplau del president; les de les assemblees també seran signades, si fa al cas, 
pels dos membres elegits per aprovar-les. 

d) Certificats de les actes: Els certificats de les actes seran lliurats pel secretari del 
Consell Diocesà amb el vistiplau del director 

 

SEGONA. Les funcions i representació de Càritas, en les parròquies on encara no estigui 
organitzada, les exerciran provisionalment els rectors, d’acord amb aquests Estatuts i 
coordinadament amb Càritas Diocesana. 
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