CAPITOL CATEDRAL

REGLAMENT
DE RÈGIM INTERN

TORTOSA, 16-03-2011
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

PREÀMBUL
Com determinen els ESTATUTS del Capítol Catedral (Art. 1) el mateix Capítol ha de redactar el
REGLAMENT DE RÉGIM INTERN que expliciti algunes disposicions que regulin la vida, missió i funcions capitulars.
Per donar compliment a aquesta disposició
s’estableix el següent REGLAMENT de RÈGIM INTERN.
Art. 1.HÀBITS
Els canonges permanents, segons les funcions litúrgiques i celebracions, utilitzaran els hàbits d’aquesta manera:
a) Els hàbits ferials, que utilitzaran els dies ferials i diumenges ordinaris, seran: sotana roja i roquet
b) Els hàbits festius, que utilitzaran en les festes i
solemnitats, seran: sotana roja, roquet i capirot
c) El hàbits festius, també seran utilitzats en les processons de la Mare de Déu de la Cinta i del Divendres
Sant, així com als oficis solemnes, com ara el del
Dissabte Sant.
d) En les concelebracions eucarístiques els capitulars es
revestiran amb l’alba i la casulla del color litúrgic
corresponent.
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e) Respecte al bonet, seguint antigues tradicions del
Capítol, no es portarà dintre de la Catedral, honorant
així a la Mare de Déu de la Cinta; només s’utilitzarà
al claustre i a les processons.
Art. 2.HORARI DE LA LITÚRGIA CORAL
a) Com a norma general, els capitulars procuraran
assistir als actes cultuals de l’apartat b) i c) si no estan compromesos en les seves parròquies o en algun
servei especial en alguna altra parròquia.
1. Els Capitulars faran el possible per assistir a les
celebracions de la Setmana Santa, des del Diumenge de Rams fins a la Vetlla Pasqual i dia de
Pasqua.
2. També ho faran a la Missa Estacional, especialment les festes del Corpus, de la Immaculada, de
la Mare de Déu de la Cinta, i de la Sagrada Família
3. Igualment procuraran participar a les processons
del Divendres Sant, del Corpus i de la Mare de
Déu de la Cinta
4. Les celebracions del Dimecres de Cendra, dels
aniversaris de la dedicació de la Catedral i de
defunció el darrer bisbe, seran considerades celebracions molt especials.
b) Respecte a les celebracions ordinàries, el Capítol,
amb el vist i plau del Sr. Bisbe, establirà els dies co4

rals i el seu horari. Per facilitar l’assistència, la missa
capitular i el rés de Vespres dels diumenges, serà per
la tarda
c) En la “dominica”, 1r. diumenge de cada mes, els capitulars que puguin participaran en el rés de Tèrcia,
en la processó pel claustre i en la Missa a la capella
de la Mare de Déu de la Cinta. Per la tarda, no hi
haurà Missa coral.
d) El Degà, per motius especials, podrà establir algun
acte cultual com, també, dispensar de la Missa coral i
del rés de vespres, amb el consentiment del Capítol
e) Durant el mes d’agost no hi haurà la Missa coral
Art. 3.DESENVOLUPAMENT DELS MINISTERIS CAPITULARS
Els Estatuts ja determinen quina és la missió de
cada canongia i càrrec capitular. Per circumstàncies especials, el Degà podrà determinar alguna funció especial o encarregar a algun capitular alguna altra missió.
Art. 4.VOTACIONS
a) Totes les votacions es regiran pel cànon 119
b) Les votacions podran ser secretes o públiques, segons acordi el Capítol
c) Quan siguin secretes podrà utilitzar-se l’arqueta del
Capítol Catedral
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Art. 5.ELECCIÓ DEL DEGÀ I CONFERIMENT DEL SEU CÀRREC
a) El Degà serà elegit quan els Estatuts ho determinin i
en la forma que els mateixos Estatuts ho especifiquin.
b) Serà elegit per un període de cinc anys i podrà ser
reelegit per un segon període
c) Una vegada acceptada la votació per part de l’elegit i
confirmada pel Sr. Bisbe, se li conferirà el càrrec de
Degà el dia i a l’hora convinguts
d) Es farà segons ANNEX – 1
Art. 6.PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS CANONGES
a) Una vegada acceptada la designació com a nous
cononges, el Degà procedirà a la presa de possessió
canònica, el dia i a l’hora convinguts amb el Sr.
Bisbe.
b) Es farà segons ANNEX - 2
Art. 7.SETIALS DELS
CATEDRAL

CAPITULARS

EN EL

COR

a) Setials a la dreta, mirant cap al poble.
— 1r. Sr. Degà del Capítol
— 2n. el capitular segon en antiguitat
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DE LA

—
—
—
—
—

3r. el capitular quart en antiguitat
4t. el capitular sisè en antiguitat
5è. el capitular vuitè en antiguitat
6è el capitular desè en antiguitat
etc. etc....

b) Setials a l’esquerra, mirant cap al poble
— 1r. el capitular 1r. en antiguitat
— 2n. el capitular 3r. en antiguitat
— 3r. el capitular 5è en antiguitat
— 4t. el capitular 7è. en antiguitat
— 5è. el capitular 9è en antiguitat
— 6è. el capitular 11è en antiguitat
— etc. etc.
c) Capitulars nous
A continuació dels capitulars anteriors, es situaran
els nous. L’ordre de precedència serà aquest: a) la
dreta precedeix a l’esquerra; b) la data d’ordenació
sacerdotal a la de naixement; c) el de més edat al més
jove.
d) Emèrits
Els capitulars emèrits ocuparan el seu setial a continuació dels anteriors, segons els mateixos criteris de
precedència exposats en paràgraf precedent.
e) Els constituïts en potestat executiva ordinària (c.
134 §1), siguin o no canonges, precedeixen al DegàPresident en les celebracions. Si l’Ordinari és canonge, el seu setial serà el primer a la dreta, i el del
Degà el primer a l’esquerra. Els setials dels altres ca7

nonges s’acomodaran a aquesta nova distribució, segons l’ordre de preferència mencionat.
Art. 8.FUNCIONS DELS CAPITULARS EN LES CELEBRACIONS
El canonge Prefecte de Litúrgia, amb temps suficient, indicarà les funcions litúrgiques corresponents per
a cada celebració litúrgica solemne
Art. 9.ASSISTÈNCIA ALS ACTES CORALS
a) El Degà, trimestralment, comunicarà a cada capitular
el dia que li correspon presidir la celebració.
b) Si el capitular no pot assistir a la celebració que ha
de presidir, ell mateix es buscarà el seu substitut
c) El Degà amonestarà al capitular que s’absenti
repetidament dels actes corals i no justifiqui la seves
absències.
Art. 10.REUNIONS DEL CAPÍTOL
a) Ordinàriament el Capítol es reunirà una vegada al
mes. El Secretari, amb 15 dies d’antelació, enviarà la
convocatòria per escrit, indicant el lloc, dia, hora i
ordre del dia de la reunió.
b) El Degà podrà convocar una reunió sempre que sigui
necessari. Si és urgent, no serà necessària la citació
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per escrit; serà suficient una convocatòria oral, indicant lloc, dia i hora, així com els assumptes a tractar.
c) Per tractar assumptes menys importants es podrà
aprofitar la trobada amb motiu de l’ofici coral.
d) Els capitulars, al menys una tercera part, podran
demanar una reunió extraordinària del Capítol; el
Degà la convocarà per mitjà del Secretari
Art. 11.NÒMINA DELS CAPITULARS
a) La pertinença al Capítol no comporta, per manca de
recursos, assignació de cap nòmina; serà gratuïta
b) Els capitulars rebran una nòmina de l’Administració
diocesana, com qualsevol altre sacerdot al servei de
la Diòcesi
c) Les possibles donacions personals al Capítol seran
per a les despeses del manteniment de la Catedral
Art. 12.RELACIONS AMB
LA CATEDRAL

LA PARRÒQUIA DEL

SANT CRIST

DE

a) El Rector de la parròquia podrà utilitzar la catedral
per a les celebracions litúrgiques i sagramentals que
cregui convenients
b) El Rector podrà demanar ajuda personal als capitulars per algunes celebracions especials, o que ell
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mateix, per raons personals temporals, no pugui
atendre
c) La Parròquia es farà càrrec de les despeses per a les
celebracions: formes, vi de missa i cera
d) La Parròquia abonarà cada any la quantitat acordada
amb el Capítol per ajudar a pagar la neteja de la Capella del Santíssim, la seva sagristia i les despeses de
llum quan utilitzi les dependències de la Catedral. La
quantitat d’aquests darrers anys s’ha fixat en 3000 €.
Aquesta quantitat s’actualitzarà anualment
Col·lectes
e) Totes les col·lectes que es facin en les celebracions a
la nau central de la Catedral seran per al Capítol; si
es tracta de col·lectes establertes per l’Església seran
lliurades a la institució corresponent. Si es tracta de
col·lectes amb motiu de Jornades Diocesanes, es
demanarà als organitzadors un ajut per les despeses
de llum i de neteja.
f) El Capítol Catedral podrà ordenar alguna col·lecta
especial, per exemple en les “dominiques” (celebracions dels primers diumenges de cada mes a la capella de la Mare de Déu de la Cinta) Seran destinades
al manteniment de la Catedral
g) El 40% dels aranzels dels casaments celebrats en la
Reial Capella de la Mare de Déu de la Cinta, seran
per al Capítol Catedral
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Art. 13.RELACIONS AMB LA REIAL ARXICONFRARIA
I AMB LA CORT D’HONOR
a) El Prior demanarà a totes dues institucions un ajut
econòmic per satisfer les despeses de llum en les
celebracions que organitzin i per al manteniment de
la Catedral
b) La Cort d’Honor satisfarà les despeses de la neteja de
la Reial Capella i ornaments, contribuint al manteniment de la Catedral
__________________
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FORMULARIS PER A LA PRESA POSSESSIÓ
ANNEX – 1: DEGÀ
— Processó d’entrada fins l’altar major
— El Sr. Bisbe besa l’altar i des de la seu incia: “En nom
del Pare....
— Lectura d’elecció del candidat. Professió de fe i jurament de fidelitat
— El Sr. Bisbe llegeix la fórmula de presa de possessió
— El President-Degà seu al seu lloc
— El nou President Degà saluda al Sr. Bisbe i als canonges
Continua la celebració entonant el Glòria
Abans de la benedicció final, el nou President Degà dirigeix unes paraules als assistents
Ofici del Capítol Catedral
Llegeix el Secretari del Capítol (Foli del Capítol Catedral)
Excm. I Rvdm. Sr.
Aquest Capítol Catedral, reunit en sessió extraordinària
degudament convocada, el dia......, hora.... , en la Sagristia
Major de la Catedral, d’acord amb el cànon 507 §1, amb
les facultats i atribucions que els Estatuts vigents reconeixen al Degà, va elegir per a l’ofici de President de la mateixa corporació, per un quinquenni, per majoria absoluta i
en el primer escrutini (o resultat de les votacions) a
l’Il·lm. ....
Per les presents, li ho comunico a V. E. d’acord amb el
cànon 509 i els esmentats estatuts, als efectes pertinents,
Tortosa.... (Signen el Secretari del Capítol i el canonge
que presidí la reunió)
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Ofici del Bisbe – Foli del Bisbat
Llegeix un representant del Bisbe
A l’estimat en Crist
Il·lm. .......................................
Pau en el Senyor
Degudament informat del resultat de l’elecció celebrada
en la darrera sessió de l’Excm, Capítol Catedral, el
dia...................., confirmo, en virtut de les facultats que
m’atorga el c 509, tal elecció i el nomeno Degà President
del mateix Capítol Catedral per un quinquenni, a partir
d’avui.
Espero que complirà amb diligència i esperit sacerdotal les
funcions pròpies del Capítol (Arts. 6 – 12 dels Estatuts
Capitulars), les obligacions generals dels capitulars (Arts.
14-16) i aquelles altres funcions específiques expressades
principalment en els Arts. 56 – 57 i que li pertoquen per
les responsabilitats de l’ofici de Degà-President.
Tortosa.......
(Signen Bisbe i Canceller Secretari)

Professió de fe
Congregatio de Doctrina fidei, 29 junii 1998 (Annex – 2)
(Foli que llegirà el Degà i al final signaran el Degà i el
Bisbe)
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Jurament de fidelitat
Foli del Capítol
Jo........................., President-Degà de la Santa Església
Catedral de Tortosa, juro per aquests Sants Evangeli fidelitat a aquest Capítol Catedral, guardar el secret capitular
defensar els seus drets, no alienar els seus béns, observar
els Estatuts i les seves disposició així com complir totes
les obligacions inherents a aquest ofici.
Que m’ajudi Déu i aquests sants Evangelis que toco amb
les meves mans.
Davant meu, en presència del Capítol Catedral
Tortosa....
Donar possessió per part del Sr. Bisbe
Foli del Bisbat
Per a major glòria de Déu, pel bé de la diòcesi, pel servei
del culte i de la vida pastoral de la nostra Catedral, dono
possessió canònica a l’Il·lm............. de l’ofici de President-Degà de la Corporació Capitular, confirmant
l’elecció feta per aquest benvolgut Capítol Catedral
Tortosa.............

ANNEX – 2: NOUS CANONGES
A.- Actes previs
1. Rebut l’ofici del Sr. Bisbe confirmant la designació
dels nous canonges, el Degà parlarà amb el prelat per
acordar el dia i hora de la presa de possessió i
l’informarà del ritus de la presa de possessió
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2. Acordat el dia de la presa de possessió, el Degà
convocarà una reunió prèvia del Capítol amb els nous
canonges. En aquesta reunió:
— El Degà donarà la benvinguda als nous canonges
— Els lliurarà els Estatuts i explicarà, sobretot, els
articles 4t. i 20è. “Finalitats del Capítol Catedral” i “Deures”
— Se’ls informarà sobre les activitats del Capítol
dintre de la Catedral, obres, economia...
— Se’ls explicarà el ritus de la presa de possessió
— Se’ls assignarà el seu setial en el cor i l’armari
del vestidor.
— Se’ls lliurarà el full d’actes capitulars.
B.- Ritus de la presa de possessió
1.

Comença en la Sala Capitular. Tots els canonges,
revestits amb els seus corresponents hàbits canonicals, ocuparan la seva cadira respectiva, llevat
dels qui prenen possessió, que ocuparan els escons que se’ls assignarà en aquell moment.

2.

Després el Sr. Bisbe i tots els canonges es
traslladaran a l’Altar Major. Els nous canonges,
segons la seva antiguitat, aniran davant del Capítol

3.

Altar Major: Els capitulars ocuparan els seu setials. Els nous canonges, es situaran a l’esquerra de
l’altar
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4.

El Sr. Bisbe besa l’altar i, des de la seu, incia: En
el nom .... La pau sigui amb vosaltres”

5.

El Secretari el Capítol llegirà el nomenament

6.

A continuació els nomenats faran la professió de
fe. Després, posant la mà damunt l’Evangeli faran
el jurament de fidelitat, i signaran el seu jurament

7.

El Sr. Bisbe confirma que ja són canonges

8.

Els nous canonges donaran la pau la Sr. Bisbe i
al Capítol

9.

Cada canonge ocuparà el seu corresponent setial
en el Cor

10. Continua la celebració de l’Eucaristia: Glòria a
Déu....
11. Al final de la celebració el Degà-President dirà
unes paraules de benvinguda als nous canonges
en nom de tot el Capítol. Per finalitzar, algun dels
nous canonges podrà adreçar unes paraules a tots
els presents.
12. Finalment, el Secretari capitular ratificarà davant
tots els presents la presa de possessió realitzada
13. Es va a la Capella de la Cinta i es canta l’himne
14. Es torna a la sagristia. Els nous canonges poden
quedar-se per saludar als seus familiars i amistats.
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PROFESSIÓ DE FE
Jo..................................................(cada un diu el seu nom)
Crec amb fe sòlida i professo totes i cadascuna de les veritats contingudes al Símbol de la fe. A saber:
Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la
terra, de totes les coses visible si invisibles.
I en un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut
del Pare abans de tots els segles. Déu nat de déu. Llum
resplendor de la Llum, Déu veritable nascut del Déu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del
Pare: per Ell tota cosa fou creada. El quals per nosaltres,
els homes, i per la nostra salvació davallà del cel. I per
obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de la Verge Maria, i es
feu home. Crucificat després per nosaltres sota el poder de
Ponç Pilat; patí i fou sepultat, i ressuscità al tercer dia,
com deien les Escriptures, i se’n pujà al cel, on seu a la
dreta del Pare. I tornarà gloriós a judicar els vius i els
morts, i el seu regnat no tindrà fi.
Crec en l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida, que
procedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el
Fill es adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes.
I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica.
Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat.
I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria.
Amén
També crec amb fe ferma tot allò que conté, en la Paraula
de Déu escrita o transmesa per la Tradició i que, l’Església
proposa, sigui per declaració solemne, sigui pel magisteri
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ordinari i universal, per ser cregut com a divinament revelat.
Accepto també i faig meves totes i cadascuna de les ensenyances en matèria de fe i costums proposades per
l’Església de manera definitiva.
Finalment, m’adhereixo amb religiós acatament de la voluntat i de l’enteniment a aquells ensenyaments que, bé per
part del Romà Pontífex o del Col·legi Episcopal són anunciades quan exerceixen Magisteri autèntic, encara, que no
intentin proclamar-les com a definitives.
Tortosa, ______ de ___________________ de _________
(signatura)

JURAMENT DE FIDELITAT
Jo..........................................................................................
Canonge d’aquesta Santa Església Catedral de Santa Maria de Tortosa, juro, per aquests Sants Evangelis, fidelitat a
aquest Capítol Catedral; defensar els seus drets; no alienar
els seus béns; observar els estatuts i les seves disposicions,
així com complir totes les obligacions inherents a aquest
ofici.
Que m’ajudi Déu i aquests sants Evangelis que toco amb
les meves mans.
En presència del Capítol Catedral
Tortosa ________ de ____________________ de ______
(signatura)
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ACCEPTACIÓ DEL Sr. BISBE
Per a major glòria de Déu, pel bé de la diòcesi, pel servei
del culte i de la vida pastoral de la nostra Catedral, dono
possessió canònica als Molts Il·lustres
.........
.........
de l’ofici de membres del Capítol Catedral per als que legítimament els he nomenat, després d’haver escoltat el parer d’aquest benvolgut Capítol Catedral.
Tortosa, ______ de __________________ de __________
† Javier Salinas Vinyals
Bisbe de Tortosa
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