
Bisbat de Tortosa. 

============================ 

Secretaria General 

 

 

TAXES I OFRENES 

Disposicions econòmiques 

 

 

 

A.- Taxes a la Cúria diocesana 

1.- Legalitzacions de partides..................................... ............................................ 7 € 

2.- Certificats........................................................................................................... 7 € 

3.- Autoritzacions ........................................................ ............................................7 € 

4.- Llicències ministerials........................................... ............................................ 7 € 

5.- Recerca d’un document a l’arxiu històric............ ............................................ 60 € 

6.- Títol de Presbiterat o Diaconat.............................. ............................................ 7 € 

7.- Matrimoni 

7.1.- Autorització d’un matrimoni, de fóra ................................................ ......15 € 

7.2.- Atestat de llibertat i solteria ............................................... ......................15 € 

7.3.- Dispensa d’impediments ............................................... ...........................15 € 

7.4.- Tràmit d’entaulament .............................................. .................................16 € 

8.- Esmenes de partides................................................. ..........................................8 € 

 

B.- Règim de costes judicials per a l’any 2022. 

 

PRIMERA INSTÀNCIA (Tribunal eclesiàstic de Tortosa) 

Taxes del Tribunal................................................................................................800 € 

Honoraris del Peritatge (personal i sobre les Actes) ......................................... ..400 € 

Honoraris dels Advocats: de lliure contractació 

 

SEGONA INSTÀNCIA (Tribunal Metropolità de Tarragona 

Taxes del Tribunal ...................................... ........................................................500 € 

Advocats i perits: no intervenen 

 

ALTRES DRETS I SUPLITS 

Rato i no consumat (exclosos drets de Roma i perits) ..................................... ...750 € 

Poders notarials: gratuït 

Certificats i còpies: gratuït 

Exhorts: segons aranzels de la Cúria Diocesana 

 

PAGAMENTS 

Els pagaments poden efectuar-se fraccionats i veure’s reduïts fins a la total exempció, sempre 

que així es justifiqui al Tribunal 

 

C.- Ofrenes a les parròquies 

1.- Estipendi de la Missa. .............................. ..................................................,,,,,,10 € 

2.- Misses gregorianes (10 x 30) ................................... ......................................300 € 

3.- Celebració del Baptisme...............................................15 €  (4,50 azanzels; 10,50 votiu) 

4.- Celebració del matrimoni a la parròquia pròpia ................ 30 €  (9 aranzels; 21votiu) 

5.- Celebració de matrimoni a una ermita, capella o santuari.. ........................... 160 € 

6.- Celebració de les exèquies....................75 € (19,50 aranzels; 10 intenció Missa; 45,50 votiu) 

 

 



D.- Taxes a les parròquies 

1.- Expedient matrimonial d’un o dels dos contraents .......................... ................25 € 

2.- Autorització/delegació de matrimoni, sense expedient 1  .......................... ......25 € 

3.- Extracte-certificat de partida (sense passar per la Cúria) .......................... ........7 € 

4.- Còpia literal i íntegra de partida ......................... .............................................10 € 

5.- Recerca de partida antiga amb finalitat històrica o civil ........................ .........15 € 

6.- Reconstrucció de partida amb assentament registral ........................ ...............15 € 

7.- Tramitació davant la Notaria de testaments fets a la parròquia ....................... 15 € 

8.- Altres certificats ....................... ..........................................................................7 € 

 

ACLARIMENTS 

 

1. En relació a la celebració d’exèquies, la quantitat de 75 € cal entendre-la globalment, és a 

dir, en ella està inclòs l’estipendi de la Missa pel difunt. Si les exèquies es fan sense Missa, 

caldrà celebrar-la un altre dia. 

2. En canvi, l’ofrena en la celebració del matrimoni, si es fa dintre de la Missa, cal entendre-la 

per separat, és a dir, 30 € per la celebració del matrimoni i 10 € per l’estipendi de la Missa. 

(30+10=40) 

3. Per la qual cosa, els percentatges de 70%, 20% i 10% que s’apliquen al rector, parròquia i 

bisbat, respectivament, s’han d’obtenir a partir de 65 € en el cas de les exèquies i 30 € en el 

cas del matrimoni. Cal tenir-ho en compte a l’hora de calcular les aportacions o retribucions 

anuals al Fons de Sosteniment del Clergat. En concret, aquestes serien les quantitats que cal 

posar als comptes anuals parroquials, resultants del 30% (20% de la parròquia + 10% del 

bisbat): 4,50 € pels baptismes; 9,00 € pels matrimonis; 19,50 € per les exèquies 

 

 

 

 
1 El Sr. Rector no està obligat a assistir a matrimonis en llocs de culte (ermites, capelles, santuaris, convents, etc.) que 

no siguin el propi temple parroquial. En canvi, la seva autorització i/o delegació és necessària per a la validesa (Cfr. 

CIC c.c. 1109, 1110, 1111). 


