ESTATUT DE LA CÚRIA DIOCESANA DE
LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
CAPÍTOL I - VICARIES - ARTICLE 9
El Vicari General
1. El Vicari general, de necessària constitució en la
diòcesi, segons el dret comú, gaudeix de potestat vicària, ordinària i executiva —no legislativa ni
judicial— per tal d’ajudar el Bisbe, del qui és “alter
ego”, en el govern de tota la diòcesi. Li competeix
«realitzar tots els actes administratius, excepte
aquells que el Bisbe s’hagi reservat o que per dret
requereixin un mandat especial del Bisbe1». Li
corresponen també les facultats habituals concedides per la Santa Seu al Bisbe i l’execució dels
rescriptes, llevat que s’estableixi expressament
una altra cosa o es tracti de facultats concedides
al Bisbe a títol exclusivament personal de manera expressa (c. 479,3). El Vicari general, sota
la dependència directa del Bisbe, ajuda aquest
principalment en les qüestions d’àmbit diocesà,
en les que s’han de tramitar a la cúria i en les
activitats dels organismes pastorals diocesans.
Vetlla per la correcta aplicació dels procediments
i per la fidel execució de les decisions del Bisbe i
del seu Consell Episcopal; a aquest fi pot esmenar decrets generals de caràcter executiu per tal
de determinar d’una manera precisa com s’ha de
complir una norma i urgir-ne la seva observança2.
2. Ha d’exercir el seu ofici segons la voluntat i intenció del Bisbe; no actuarà mai en contra de la
voluntat d’ell i ha d’informar-lo dels assumptes
més importants3.

1
2
3

Concili Vaticà II, Christus Dominus, n.27; c. 479 § 1
Cf. c. 31, 1.
Cf. c. 480.

3. La gràcia denegada per un Vicari no pot ser concedida vàlidament per un altre Vicari i tampoc
no és vàlida la concessió pel Bisbe, si no se l’informa prèviament d’haver estat denegada per
un del seus Vicaris. Tampoc no és vàlida la concessió per un Vicari d’una gràcia denegada pel
Bisbe, llevat que expressament aquest la consenti4.
4. El Vicari general té la responsabilitat dels assumptes matrimonials administratius, que es
tramiten a la secció de Secretaria General, sobretot pel que fa a la concessió de llicències i dispenses per a contraure matrimoni.
5. El Vicari general té les responsabilitats que li
corresponguin en diferents institucions segons
determinin els seus estatuts.
6. En casos d’emergència, que ell mateix apreciarà,
o de malaltia del Bisbe, el Vicari general actuarà
segons dret per a aquestes circumstàncies.
7. Cessa en el seu ofici en complir-se el temps per
al que va ser nomenat, per renúncia, legítimament presentada i acceptada, per remoció decretada i intimada i en restar suspesa o vacant
la Seu Episcopal5.
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