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Estatuts 
 

 

1. Constitució 

 

Es constitueix en aquesta Diòcesi de Tortosa el “Fons Diocesà per 

a la sustentació del Clergat”, de conformitat amb les disposicions 

i normes canòniques vigents; en particular el  CDC  C., 1274, i els 

Decrets Generals de la Conferència Episcopal Espanyola, d’1 de 

desembre de 1984, “sobre normas complementarias al nuevo 

Código de Derecho Canónico” i “Sobre algunas cuestiones 

especiales en materia económicia” (Cf. “Butlletí Oficial del 

Bisbat de Tortosa”, a. 1985, pàg. 629-635 i 635-637, 

respectivament), previ assessorament de la “Junta Diocesana de 

Dotació i Previsió Social del Clergat”. 

 

 

2. Naturalesa 

 

Aquest fons té la figura d’un ens particular, els béns del qual 

estan a nom de la Diòcesi, però amb plena autonomia comptable. 

 

 

3. Administració 
 

a) Dins la normativa general de l’administració diocesana, aquest 

Fons és administrat directament, en nom de la Diòcesi, per la 

Junta Diocesana de Dotació i Previsió Social del Clergat. 

 

b) Aquesta Junta consta de President, que és l’Ecònom Diocesà, 

Secretari, Comptador i sis vocals; un d’aquests Vocals és 

nomenat Vice-President a proposta de la Junta. 

 

c) Els vocals seran elegits pel Clergat Diocesà, segons la forma 

que cada vegada es determini, i un vocal ho serà per cada una 

de les zones en què està dividida la Diòcesi. 

 



d) Tots els membres de la Junta són renovables cada 3 anys, i tots 

igualment tenen veu i vot en totes les reunions de la mateixa. 

 

 

4. Ingressos 

 

Els ingressos d’aquest Fons són els següents: 

 

a) Assignació assenyalada pel Sr. Bisbe diocesà de quantitat 

rebuda del “Fons Interdiocesà”. La quantitat d’aquesta 

assignació no ha de ser inferior a l’assenyalada segons els 

criteris que cada any aprova la Conferència Episcopal 

Espanyola per a els sacerdots amb plena dedicació, dedicació 

parcial, jubilats i religiosos amb cura pastoral. Aquesta 

quantitat ha de ser inclosa al Pressupost anual diocesà i 

traspassada oportunament per l’Ecònom Diocesà. 

 

b) Assignació assenyalada pel Sr. Bisbe diocesà de la quantitat 

que aporten les Parròquies i altres Institucions o particulars per 

al bé comú de la Diòcesi, La quantitat d’aquesta assignació ha 

de ser inclosa al Pressupost anual diocesà i traspassada 

oportunament per l’Ecònom Diocesà. 

 

c) Béns dels beneficis -rendes i àdhuc el mateix dot, quan no es 

perjudiquin els interessos de terceres persones- que encara hi 

hagi a la Diòcesi. 

 

d) Béns de les fundacions -de fundacions pietoses no autònomes - 

una vegada vençut el termini establert pel Sr. Bisbe Diocesà, 

d’acord amb el c. 1303, &2. A les fundacions no autònomes 

amb més de 50 anys d’existència, radicades al Bisbat i 

constituïdes segons les normes del CDC de 1917, se’ls aplica 

aquest mateix cànon. 

 

e) Béns i obligacions lliurades al mateix Fons. 

 

f) Interessos devinguts del capital del mateix Fons 

 



g) Aportacions regularitzades sobre el treball remunerat dels 

mateixos clergues, d’acord amb la forma establerta i 

periòdicament revisada de conformitat amb la normativa vigent. 
 

 

5. Retribucions a càrrec d’aquest Fons 

 

a) La retribució dels clergues que presten el seu servei a aquesta 

Diòcesi i que s’abonen a càrrec d’aquest Fons es regeix pel 

reglament establert pel Sr. Bisbe diocesà havent escoltat el 

Consell del Presbiteri i el Consell d’Economia, previ 

assessorament de la Junta Diocesana de Dotació i Previsió 

Social del Clergat. 

 

b) Aquestes retribucions han de ser fixades concretament per 

aquesta Junta. L’Ecònom diocesà ha de presentar al Sr. Bisbe 

aquestes retribucions, i presentar-li per a la seva aprovació, les 

corresponents retribucions i les possibles modificacions 

ulteriors. 

 

 

6. Manera de fer efectives les retribucions 

 

Normalment aquestes retribucions es faran efectives mitjançant la 

Junta Diocesana de Dotació i Previsió Social del Clergat. Però, els 

clergues que desenvolupen activitats retribuïdes -regulars o 

ocasionals- d’Institucions no diocesanes o de persones particulars, 

poden percebre la seva corresponent retribució directament 

d’aquestes institucions o persones; però han de donar compte dels 

seus ingressos a l’esmentada Junta de la manera que aquesta ho 

reguli. 

 

 

7. Jubilats 

 

Els jubilats han de percebre una compensació diocesana que els 

asseguri un nivell de vida equiparable als clergues en actiu. 

 



 

8. Recurs administratiu 

 

En cas de disconformitat amb les determinacions o resolucions 

acordades en els articles exposats abans, cal presentar recurs al 

departament o consell previst al c. 1733 i, si encara no hi hagués 

acord, es poden seguir ells tràmits regulats en els cc. 1732-1739. 

 

 

Reglament 
 

 

1. Àmbit del present Reglament 

 

Aquest fons està constituït i administrat, de conformitat amb la 

normativa vigent, segons els “Estatuts del Fons Diocesà per a la 

sustentació del clergat”, de Tortosa, degudament aprovat pel Sr. 

Bisbe de la Diòcesi. El present Reglament es refereix 

exclusivament a la normativa segons la qual aquest fons ha de ser 

distribuït i aplicat. 

 

 

2. Beneficiaris del Fons 

 

Són beneficiaris d’aquest fons, nominalment, tots els clergues que 

prestin algun servei ministerial a la Diòcesi amb la necessària 

missió canònica i segons la normativa especificada en els articles 

següents. 

 

 

3. Confecció i aprovació de la retribució 

 

La retribució serà confeccionada per la Junta Diocesana de 

Dotació i Previsió del Clergat, de Tortosa, segons la normativa 

del present Reglament. Aquesta Retribució, amb les possibles 

variacions, ha de ser aprovada pel Sr. Bisbe a proposta de 

l’Ecònom Diocesà. 



 

 

4. Continguts de la retribució 

 

La Retribució ha d’incloure fonamentalment aquestes dos 

conceptes: 

 

a) Dotació bàsica mínima fixada per la Conferència Episcopal 

a favor dels qui treballin ministerialment al servei de la 

Diòcesi amb dedicació plena. La pluralitat de càrrecs o 

ministeris exercits per un clergue seran considerats sempre 

com una part d’un únic servei pastoral.  

 

b) Complements necessaris per tal que la dotació de tots i 

cadascú dels clergues sigui congruent, ateses les 

circumstàncies de la Diòcesi. Entre aquests complements 

han de tenir una especial consideració els corresponents als 

nomenats “annexos” i al quilometratge; se’n poden afegit 

d’altres, segons les circumstàncies. 

 

 

5. Percepcions a compte del Fons 

 

a) A tots i a cadascú dels beneficiaris d’aquest Fons se’ls 

garanteix per una via o per la suma de vàries, una 

determinada quantitat que ha de ser fixada i revisada 

periòdicament, segons les necessitats del clergat i les 

possibilitats reals de la Diòcesi, però que en qualsevol cas 

mai no ha de ser menys que la corresponent a la dotació 

bàsica mínima fixada per la Conferència Episcopal a favor 

dels que treballin ministerialment al servei de la Diòcesi 

amb dedicació plena.  

 

b) Respecte a aquesta quantitat, cadascú dels beneficiaris 

presentarà declaració a l’esmentada Junta de la suma total 

dels seus ingressos per activitats retribuïdes o pensions. 

Amb aquestes dades obtingudes per la declaració, es 

confeccionarà la Retribució personal, que sempre comptarà 



amb un percentatge elevat de lliure disposició; la resta dels 

ingressos es comptabilitzarà com component de la dotació 

fixada a nivell diocesà. Es consideren activitats retribuïdes 

totes les que porti a terme el clergue, tant regulars com 

ocasionals, en institucions o com a persones particulars, 

amb missió canònica o sense aquesta missió. 

 

 


