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Preàmbul
La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist
de Tarragona és una institució purament piadosa que té el seu origen en la
Confraria de La Sang que des de l’any 1545 ha estat formada per homes,
clergues i seglars, i dones. L’any 1876 l’arquebisbe Constantí Bonet i Sanuí va
voler que fos formada per una branca masculina que és la Reial i Venerable
Congregació abans esmentada i una branca femenina que és la Congregació de
Senyores sota la invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de
la Mare de Déu de la Soledat. Constituint les dues congregacions germanes el
que en diem La Sang integrada per homes i dones. A instància de l’arquebisbe
Tomàs Costa i Fornaguera es va decidir actualitzar els estatuts, que un cop
esmenats, van ser aprovats pel Vicari Capitular Francesc d’Assis Vidal i
Barraquer el 26 d’abril de 1913, ja que la Seu estava vacant. Els anys setanta
l’arquebisbe Josep Pont i Gol va permetre a les dones de totes les congregacions
poder participar a la processó del Sant Enterrament, ja que fins aleshores
només podien anar com a penitents, donant un nou paper a les dones. Uns anys
després l’arquebisbe Lluís Martínez Sistach, a petició de les dues congregacions,
va crear la Comissió Mixta amb la seva normativa; una normativa que
l’arquebisbe Jaume Pujol Balcells va confirmar i actualitzar l’any 2014.
L’arquebisbe Joan Planellas i Barnosell, recollint les indicacions que el seu
antecessor va fer a les Juntes directives i després d’un temps de discerniment,
ha determinat poder admetre dones amb ple dret en aquesta Congregació. Les
dues congregacions germanes professen devoció a Nostre Senyor Jesucrist sota
la invocació de la seva Puríssima Sang i devoció a la Santíssima Mare de Déu en
la seva Soledat, invocada com advocada de pecadors i protectora dels
desemparats.

1

TÍTOL I. NATURALESA DE LA CONGREGACIÓ
Article 1. Naturalesa
La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor
Jesucrist de Tarragona és una associació pública de fidels, clergues i seglars,
amb personalitat jurídica pública i pròpia, constituïda a l’arxidiòcesi de
Tarragona, a l’empara d’allò que estableix el Codi de dret canònic.
La Congregació es regirà pels presents estatuts i per les disposicions del dret
canònic vigent que li siguin aplicables i, com totes les associacions
canòniques públiques, està sotmesa a l’Autoritat eclesiàstica competent.
Article 2. Domicili social
La Congregació té el seu domicili social al carrer Natzaret, núm. 1 de la
ciutat de Tarragona. La seu consta de l’Església de Natzaret i la casa adjunta.

TÍTOL II: FINALITATS
Article 3. Finalitats
La Congregació es proposa les següents finalitats:
- Honorar i promoure el culte públic de Nostre Senyor Jesucrist en els
misteris de la seva passió i mort amb la seva preciosíssima Sang que ens
va redimir.
- Honorar i promoure el culte públic de la Mare de Déu en la seva Soledat.
- Exercir la caritat amb les persones que pateixen marginació.
- Practicar la caritat cristiana entre els membres de la Congregació.

TÍTOL III. MEMBRES DE LA CONGREGACIÓ
Article 4. Altes
Podran ser membres de la Congregació aquells cristians catòlics homes i
dones que hagin complert setze anys i que reuneixin les condicions exigides
pel dret canònic, que acceptin aquests estatuts i l’esperit de la Congregació.
Per ser membre de la Congregació s’haurà de sol·licitar a la Junta directiva;
la Junta directiva s’haurà de pronunciar sobre l’acceptació.
Els menors de setze anys poden ser admesos com a aspirants, passant a ser
Congregants o Congregantes, en complir els setze anys, de ple dret.

Article 5. Drets i obligacions
Tots els Congregants i Congregantes tenen els mateixos drets i obligacions.
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Corresponen als Congregants i Congregantes els següents drets i obligacions:
- Participar amb veu i vot en les Juntes generals.
- Tenir sufragi actiu i passiu per als càrrecs directius, a partir dels dos anys
de pertànyer a la Congregació.
- Acceptar les disposicions dels estatuts i les decisions vàlides de les Juntes
generals i de la Junta directiva.
- Participar activament en les activitats de la Congregació de cara a assolir
les finalitats estatutàries.
- Assistir als altres actes que celebri la Congregació.
- Contribuir amb les quotes que determini la Junta general.
Article 6. Drets i obligacions dels aspirants
Tots els Aspirants tenen els següents drets i obligacions:
- Participar activament en els actes de culte i de pietat i a altres que
s’organitzin per a ells.
- Contribuir amb les quotes que determini la Junta general.
Article 7. Baixes.
Els membres de la Congregació seran donats de baixa per decisió pròpia, per
incompliment reiterat i injustificat de les seves obligacions, com també pel
que estableix la disciplina eclesiàstica i el dret canònic vigent. El qui és donat
de baixa per causes diverses de la decisió pròpia té dret a ser escoltat abans
de ser donat efectivament de baixa.

TÍTOL IV. JUNTA GENERAL
Article 8. Membres
La Junta general és l’òrgan de govern de la Congregació. Està integrada per
tots els Congregants i Congregantes. Els qui no estiguin al corrent de totes
les obligacions amb la Congregació tindran dret a veu i no a vot.
Article 9. Competències
La Junta general, presidida pel Prefecte com a president de la Congregació,
té especialment les següents competències:
- Aprovar la memòria anual de les activitats de la Congregació, així com
el pla d’actuacions anual.
- Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost
ordinari i extraordinari.
- Aprovar el Reglament de règim intern.
- Elegir els membres seglars de la Junta directiva, d’acord amb els
estatuts.
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-

Fixar la quantitat de la quota ordinària i extraordinària que han de pagar
els membres de la Congregació.
Interpretar les disposicions dels estatuts de la Congregació.
Proposar les modificacions dels estatuts a l’Autoritat eclesiàstica.
Ratificació dels possibles nous membres de la Junta directiva.
Decidir sobre qualsevol altra qüestió important referent al govern i
direcció de la Congregació.

Article 10. Convocatòria
La Junta general ordinària se celebrarà anualment dins de les dues setmanes
anteriors al Dimecres de Cendra. Serà convocada pel Prefecte amb almenys
quinze dies d’antelació, mitjançant convocatòria que el secretari o
secretària dirigirà, per tots els mitjans que hi hagi a disposició per a
comunicar-se, a tots els membres que tenen dret a participar en la Junta.
A la convocatòria hi constarà el dia, l’hora, el lloc de la reunió i l’ordre del
dia. En aquesta junta s’ha de tractar:
-

Aprovar l’Acta de la Junta anterior.
Aprovar la memòria anual d’activitats, així com el Pla d’actuacions
anual.
Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost
ordinari i extraordinari.
Decidir per majoria simple de vots si s’ha de celebrar o no la processó
del Divendres sant, obtinguda la vènia de l’Autoritat eclesiàstica.
Altres temes que constin en l’orde del dia, proposats per la Junta
directiva i/o a proposta dels Congregants i/o Congregantes.
Precs i preguntes.

Les propostes seran presentades per qualsevol Congregant o Congreganta a
la Junta directiva 5 setmanes abans del dimecres de cendra, i preses per la
Junta directiva en consideració, encara que no és obligatòria la seva inclusió.
Sí serà obligatòria si reben el suport d’una cinquena part dels Congregants o
Congregantes amb veu i vot i al corrent de pagament.
Qualsevol Congregant o Congreganta podrà fer les preguntes i observacions
que cregui convenients.
Les preguntes que els Congregants o Congregantes presentin per escrit vuit
dies abans de la Junta general s’hauran de contestar obligatòriament per la
Junta directiva durant la reunió. Les preguntes presentades fora d’aquest
termini o in voce a la mateixa reunió es poden contestar durant aquesta o
dins el mes següent per escrit.
Article 11. Junta general extraordinària
La Junta general extraordinària es convocarà, indicant l’ordre del dia, quan
ho consideri convenient el Prefecte o la Junta directiva, o també una
cinquena part dels membres de la Congregació amb veu i vot i al corrent de
pagament.
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Article 12. Reunions
La Junta general quedarà constituïda, en primera convocatòria, amb la
presència de la majoria absoluta dels convocats i, en segona convocatòria,
mitja hora després, amb els Congregants o Congregantes assistents.
Article 13. Acords
Per prendre acords vàlids es requereix la majoria absoluta de vots en 1a i 2a
votació; en 3a votació n’hi ha prou amb una majoria simple. En cas d’empat
de dues votacions es fa valdre el vot de qualitat del Prefecte.
Les votacions poden ser afirmatives, negatives o en blanc.
Els Congregants i Congregantes no poden delegar el vot.
Això no obstant, per a les propostes de modificació dels estatuts i d’extinció
de la Congregació, la Junta general haurà de prendre l’acord amb la majoria
dels dos terços dels vots.
TÍTOL V. JUNTA DIRECTIVA
Article 14. Membres
La Junta directiva és l’òrgan executiu de la Congregació, té un mandat de 4
anys per als membres seglars, i està integrada per:
El Prefecte que és el president.
El sotsprefecte o la sotsprefecte
El prior.
Tres majorals que s’anomenen 1r o 1a, 2n o 2a i 3r o 3a.
El secretari o secretària.
El sotssecretari o sotssecretària.
Un màxim de tres vocals eclesiàstics.
Entre sis i dotze vocals seglars.
Els membres seglars podran cessar durant el mandat i ser substituïts, per al
temps que resti de mandat, per la pròpia Junta directiva amb la ratificació
de la següent Junta general ordinària.
Article 15. Competències
Les competències de la Junta directiva són les següents:
- Executar els acords vàlids de les Juntes generals que no s’encarreguin a
una comissió especial o persona.
- Aprovar la proposta de Reglament de règim intern.
- Preparar la memòria i el pla anuals d’activitats de la Congregació.
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-

Aprovar l’estat de comptes de l’exercici econòmic anual i el pressupost
ordinari i extraordinari preparat pel tresorer, abans de presentar-lo a la
Junta general per a la seva aprovació definitiva.
Preparar l’ordre del dia de les Juntes generals.
Organitzar la processó del Sant Enterrament del Divendres Sant, una
vegada obtinguda la vènia de l’Autoritat eclesiàstica.
Organitzar qualsevol altre acte de cara a aconseguir les finalitats
estatutàries.
Elaborar i consensuar amb la Junta directiva de la Congregació germana
una terna per a l’elecció de Prefecte.
Elaborar i presentar una terna d’entre els clergues de la Congregació per
a l’elecció de Prior.

Article 16. Reunions
La Junta directiva, es reunirà a proposta del Prefecte, i en la seva absència
o impediment a instància del o de la sotsprefecte o bé ho demani un terç
dels seus membres.
La manera de celebrar i convocar les reunions serà establerta per la Junta
directiva mateix.
Article 17. Acords
Els acords dins de la Junta directiva es prendran per majoria absoluta de vots
i sempre respectant la disciplina eclesiàstica. En cas d’empat de dues
votacions es fa valdre el vot de qualitat del Prefecte.
Article 18. El Prefecte
El Prefecte que és el president de la Congregació serà, d’acord amb la
tradició, un capitular de la Santa Església Catedral i Primada de Tarragona o un prevere diocesà, si ho considera oportú l’Arquebisbe de Tarragona. Serà
nomenat d’entre una terna preparada per la Junta directiva, que haurà de
ser consensuada amb la Junta directiva de la Congregació de Senyores sota
la Invocació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist i de la Mare de
Déu de la Soledat (a partir d’ara “la Soledat”) i presentada al Sr. Arquebisbe
de Tarragona, el qual elegirà un dels candidats o demanarà una altra terna.
El Prefecte exercirà el càrrec durant el temps que cregui oportú l’Arquebisbe
de Tarragona.
El Prefecte ostenta la representació legal, com a president de la
Congregació, i és també el representant de l’Autoritat eclesiàstica
competent a la Congregació.
Li corresponen les següents funcions:
- Tenir cura que es compleixin i observin els estatuts.
- Presidir i dirigir les Juntes generals i les reunions de la Junta directiva.
- Proposar i decidir els assumptes que s’han de tractar a la Junta directiva.
6

-

-

Donar validesa, amb la seva signatura, als documents oficials que
expedeixi la Congregació.
Convocar la Junta general.
Presentar la proposta de Reglament de règim intern a la Junta directiva.
Ordenar la convocatòria i indicar l’ordre del dia de les reunions de les
Juntes.
Dirigir les votacions i aixecar les sessions.
Comunicar a l’Autoritat eclesiàstica els membres elegits per compondre
la Junta directiva elegits o ratificats per la Junta general, les propostes
de modificacions dels estatuts i l’extinció de la Congregació, als efectes
pertinents.
Vetllar per la formació cristiana dels membres de la Congregació.

Article 19. El o la sotsprefecte
El o la sotsprefecte substituirà el Prefecte en totes les seves funcions quan
aquest no pugui actuar. Tindrà la representació legal de la Congregació quan
sigui a tal fi delegat o delegada pel Prefecte.
Procurarà que els encarregats d’executar els acords presos els portin a
terme.
S’elegeix d’acord a l’article 26.
Article 20. El prior
El prior és nomenat per l’Arquebisbe de Tarragona, a proposta de la Junta
directiva, entre els membres preveres de la Congregació. Exerceix el càrrec
el temps que l’Arquebisbe de Tarragona cregui convenient.
Les funcions del prior són:
- Ajudar al Prefecte en l’animació espiritual dels membres de la
Congregació, contribuint amb el Prefecte a fer que sempre es mantingui
la seva naturalesa i finalitats eclesials i fomentar la seva participació en
els plans pastorals diocesans, d’acord amb els objectius de la
Congregació.
- Vetllar per les celebracions litúrgiques i actes de pietat que celebri la
Congregació.
- Suplir el Prefecte en la seva absència en les celebracions litúrgiques i
actes de pietat.
Article 21. El majoral 1r o la majoral 1a
Les atribucions del majoral 1r o de la majoral 1a són:
- Substituir al o a la sotsprefecte en cas d’absència.
- Executar els acords de la Junta directiva que li siguin transferits per
aquesta.
S’elegeix d’acord a l’article 26.
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Article 22. El majoral 2n o tresorer o la majoral 2a o tresorera
El majoral 2n o la majoral 2a és el tresorer o la tresorera i té les següents
funcions:
- Administrar els béns de la Congregació d’acord amb el que hagi decidit
la Junta general i el que estableix el dret canònic i els estatuts de la
Congregació.
- Preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost
ordinari i extraordinari anuals de la Congregació, en el seu cas.
- Recaptar dels membres de la Congregació les quotes fixades segons els
acords de la Junta general.
- Donar comptes anualment a l’Autoritat eclesiàstica (c. 319 CIC)
- Formar part del Consell d’afers econòmics.
El majoral 2n o la majoral 2a suplirà el 1r o 1a en cas de necessitat.
S’elegeixen d’acord a l’article 26.
Article 23. El majoral 3r o la majoral 3a
Les funcions del majoral 3r o majoral 3a són:
- Ajudar els majoral 1r i 2n o les majorals 1a i 2a
- En cas de necessitat, d’acord amb el Prefecte, substituirà el majoral 2n
o la majoral 2a
- Formar part del Consell d’afers econòmics.
S’elegeix d’acord a l’article 26.
Article 24. El secretari o secretària i el sotssecretari o sotssecretària
El secretari o secretària de la Congregació, que ho serà també de la Junta
directiva, té les següents funcions:
- Cursar i signar, per ordre del Prefecte, les convocatòries de les Juntes
generals.
- Aixecar acta de les reunions dels òrgans de govern de la Congregació, on
figurin els temes tractats i els acords presos.
- Portar el registre d’altes i baixes dels membres de la Congregació.
- Certificar documents de la Congregació amb el vistiplau del Prefecte.
- Tenir cura de l’arxiu de la Congregació.
El sotssecretari o sotssecretària suplirà al secretari o secretària en les seves
absències i malalties.
S’elegeixen d’acord a l’article 26.
Article 25. Les vocalies seglars i eclesiàstiques.
Hi haurà un mínim de sis i un màxim de dotze de vocalies seglars. Els o les
vocals seglars s’elegeixen d’acord a l’article 26.

8

També hi haurà un màxim de tres vocalies eclesiàstiques. Els vocals
eclesiàstics seran elegits per part del Prefecte entre els membres clergues
de la Congregació.
Els o les vocals seglars s’anomenaran vocals: 1r o 1a, 2n o 2a, 3r o 3a, 4t o
4a, 5è o 5a, 6è o 6a, 7è o 7a, 8è o 8a, 9è o 9a, 10è o 10a, 11è o 11a, 12è o
12a.
Exerciran els encàrrecs i comissions que se’ls designi per la Junta directiva.
Article 26. Elecció dels càrrecs seglars.
Convocatòria electoral
La Junta directiva convocarà eleccions:
- Per renúncia de la majoria absoluta dels seus membres.
- L’any que acabi el seu mandat.
En el primer cas no podrà ser mai quatre mesos abans del Divendres Sant. En
el segon cas serà durant el segon mes després del Divendres Sant d’aquell
any.
Aquesta convocatòria es comunicarà a tots els Congregants i Congregantes
de la mateixa manera com es convoquen les Juntes generals.
Junta electoral
La Junta electoral estarà formada pel Prefecte, el prior i 3 Congregants o
Congregantes més elegits per sorteig. El secretari o secretària cessant els
ajudarà tècnicament, amb veu però sense vot.
Si algun dels elegits o elegides per sorteig forma part d’alguna candidatura
serà substituït o substituïda pel següent de la llista.
Presentació de candidatures
Tot Congregant o Congreganta podrà presentar candidatura durant el període
electoral davant la Junta electoral que presidirà el Prefecte.
El període per presentar candidatures serà d’un mes des de la convocatòria.
Igualment durant aquest mes es podrà consultar el cens.
Les candidatures hauran de cobrir tots els càrrecs que es renoven, si no, no
podrà ser acceptada.
Per tenir dret de sufragi tant actiu com passiu els Congregants o
Congregantes han de tenir una antiguitat de dos anys i estar al corrent de
pagament.
Convocatòria de Junta general extraordinària
Una vegada hagi conclòs el mes de presentació de candidatures la Junta
electoral enviarà la convocatòria d’una Junta general extraordinària essent
l’únic punt de l’orde del dia d’aquesta Junta l’elecció dels càrrecs seglars de
la nova Junta directiva.
Amb la convocatòria s’enviarà el llistat de les candidatures.
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La convocatòria s’ha de comunicar durant els 15 dies següents d’acabar el
període de presentació de candidatures i almenys 15 dies abans de la reunió
de la Junta general extraordinària.
Votació
La votació serà d’acord amb l’article 13.
Aprovació de l’Autoritat eclesiàstica
Els membres elegits formaran part de la Junta directiva a partir de
l’aprovació de l’Autoritat eclesiàstica. I decaurà automàticament en aquell
moment la Junta anterior.
En cas d’haver una única candidatura
Si només existeix una única candidatura es convocarà una Junta general
extraordinària per proclamar la candidatura com a Junta. Igualment
comença el seu mandat de quatre anys després de l’aprovació per part de
l’Autoritat eclesiàstica.
Vacant
En cas de no presentació de cap candidatura, o de ser rebutjades les
presentades, la Junta electoral traslladarà la situació a l’Autoritat
eclesiàstica perquè doni una solució a través d’una Junta gestora.
Caducitat dels càrrecs
El càrrec de sotsprefecte només és reelegible una única ocasió i aquest
Congregant o Congreganta no podrà formar part d’una Junta durant quatre
anys després del seu segon mandat com a sotsprefecte.
TÍTOL VI. DE LES SECCIONS DE LA CONGREGACIÓ
Article 27. Els armats.
Els armats són membres de la Congregació que formen una secció dins la
Congregació i tenen un Reglament de règim intern aprovat per la Junta
directiva. Podrà haver-hi un armat com a representant davant la Junta
directiva essent l’enllaç entre aquesta i els armats.
Article 28. La banda de tambors.
La banda de tambors de la Congregació, formada per membres de la
Congregació, tenen un Reglament de règim intern aprovat per la Junta
directiva. Podrà haver-hi un representant davant de la Junta directiva essent
l’enllaç per informar i demanar els permisos pertinents.
Article 29. Noves seccions.
Dins de la Congregació podran crear-se totes aquelles seccions que tinguin
per objecte fomentar els actes de pietat propis de la Congregació, així com
facilitar el major i millor govern de l’entitat.
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TÍTOL VII. DE LES RELACIONS AMB LA SOLEDAT:
LA

COMISSIÓ MIXTA

Article 30. La Comissió mixta.
Les dues Congregacions de la Sang comparteixen les finalitats, la seu i
l’Església, hi haurà un esperit d’ajuda mútua i cooperació. A tal fi les
relacions mútues es regiran d’acord amb el Decret de 26 de febrer de 2014
de l’Arquebisbe Jaume Pujol, amb el qual s’aprovava la Normativa de la
Comissió Mixta, per al bon govern de les qüestions comunes de les dues
Congregacions ja que estan unides per la devoció al Sant Crist de la Sang i a
la Mare de Déu de la Soledat, pels actes de culte que són comuns a totes
dues i per la mútua relació de fraternitat.
TÍTOL VIII. DE L’ACCIÓ CARITATIVA DE LA CONGREGACIÓ AMB L’ALTRA CONGREGACIÓ
GERMANA

Article 31. L’acció caritativa.
La Congregació procurarà acomplir la finalitat d’exercir la caritat vers els
marginats de la societat ajudant i col·laborant a l’acció caritativa de
l’Església i també tenint la iniciativa vers una necessitat concreta. Cada any,
al mes d’octubre, la Comissió mixta, d’acord amb les Juntes directives
respectives, revisarà aquesta col·laboració o iniciativa. La devoció i pietat a
la Puríssima Sang de Jesucrist i a la Mare de Déu de la Soledat ha de portar
als Congregants i Congregantes a la pietat vers els més pobres i marginats ja
que en ells Jesucrist continua la seva passió.
TÍTOL IX. DE LES CELEBRACIONS LITÚRGIQUES I DE PIETAT
Article 32. Celebracions litúrgiques de les dues Congregacions germanes
Les celebracions litúrgiques que són celebrades per les dues Congregacions
són les següents, de forma enunciativa però no limitativa:
- El dia de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist se celebrarà el
mes de juny. El dia ho decidirà la Comissió mixta.
- Santa Marina se celebrarà el dia i de la manera que determini la Comissió
mixta.
- Els gloriosos Dolors de Maria Santíssima se celebraran al mes de
setembre, el dia que determini la Comissió mixta.
- El Dimecres de Cendra es procurarà participar a la missa de la Catedral
que acostuma presidir l’Arquebisbe de Tarragona.
- El Dijous sant se celebrarà la missa de la Cena del Senyor i el Divendres
Sant l’Acció litúrgica de la Passió i mort del Senyor.
- La Missa en sufragi de tots els Congregants difunts i Congregantes
difuntes morts durant l’any se celebrarà a començaments del mes de
novembre, el dia que determini la Comissió mixta.
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Article 33. Actes de pietat propis de la Congregació
- El Viacrucis del Diumenge de Rams a la tarda i el Divendres Sant al matí.
- Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant
- Altres processons i sortides extraordinàries que es facin per causes o
motius senyalats.
TÍTOL X. FACULTATS DE L’AUTORITAT ECLESIÀSTICA
Article 34. Facultats de l’Autoritat eclesiàstica
Si no es diu el contrari, l’Autoritat eclesiàstica és l’Ordinari del lloc.
Corresponen a l’Autoritat eclesiàstica les següents facultats:
- El dret de visita i d’inspecció de totes les activitats de la Congregació.
- Nomenar el Prefecte que és el president de la Congregació.
- Nomenar el prior de la Congregació.
- Confirmar els càrrecs seglars elegits en Junta general extraordinària i els
càrrecs electes del Prefecte.
- Donar la vènia a la Congregació per organitzar la processó del Divendres
Sant.
- Exigir en qualsevol moment la presentació detallada de comptes.
- Aprovar les modificacions dels estatuts.
- La destitució de la Junta directiva per causa justa en circumstàncies
especials i quan ho demanin raons greus. També pot nomenar un
comissari que en nom seu dirigeixi la Congregació temporalment.
- Dissoldre la Congregació, d’acord amb el dret.
- Concedir la llicència necessària per a l’alienació dels béns de la
Congregació, d’acord amb les normes del dret canònic vigent (cc. 1.2911.294 del CIC), i ajustades també a les normes del dret comú d’acord
amb l’article 1445 següents i concordants del dret civil.
- Les altres facultats que li atribueixi el dret canònic vigent.
TÍTOL XI. ADMINISTRACIÓ DELS BÉNS
Article 35. Els Béns temporals.
El béns de la Congregació són béns eclesiàstics.
La Congregació podrà adquirir, retenir, administrar i alienar béns temporals,
d’acord amb els estatuts i el dret canònic vigent, i subsidiàriament del dret
comú.
Podrà adquirir béns temporals mitjançant donacions, herències o llegats que
siguin acceptats per la Junta directiva.
Article 36. El Patrimoni estable de la Congregació.
El patrimoni estable de la Congregació és l’Església i la Casa de Natzaret.
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Article 37. L’Administrador de la Congregació.
L’Administrador de la Congregació és el Prefecte, que exerceix aquesta
funció amb la diligència d’un bon pare de família. El Consell d’Afers
econòmics ajuda el Prefecte en aquesta funció.
En tant que els béns de la Congregació són béns eclesiàstics, pertoca a
l’Autoritat eclesiàstica exercir l’alta direcció sobre l’administració dels béns
de la Congregació i per això en rep i aprova els comptes anuals.
Article 38. El Consell d’afers econòmics.
El Consell d’afers econòmics està format pel majoral 2n o la majoral 2a i el
majoral 3r o la majoral 3a de la Congregació i pel Prefecte.
El Consell d’afers econòmics de la Congregació ajuda el Prefecte en
l’administració dels béns segons els estatuts i el dret canònic vigent.
Concretament, l’ajudaran en l’elaboració d’una proposta de Pressupostos
ordinari i extraordinari anuals corresponents, per tal de presentar-los a la
Junta directiva per a ser portats a l’aprovació de la Junta general; així com
dels altres actes de l’administració ordinària de la Congregació. També
l’ajudaran en l’elaboració de l’inventari dels béns mobles i immobles de la
Congregació.
Article 39. Els actes d’administració ordinària i extraordinària.
Els actes d’administració ordinària són aquells actes d’administració
necessaris per a desenvolupar les activitats i mitjans descrits en aquests
estatuts per a aconseguir les finalitats pròpies de la Congregació; així com
les donacions per a finalitats de pietat o caritat cristiana de béns mobles que
no pertanyin al patrimoni estable.
Els actes d’administració extraordinària de la Congregació són: l’alienació de
béns que en constitueixen el patrimoni estable; els altres actes que en poden
empitjorar l’estat patrimonial; l’alienació de qualsevol altre bé immoble o
el canvi de destinació d’ús; qualsevol acte que impliqui una suma de diners
igual o superior a una cinquena part del patrimoni de la Congregació; la
introducció de qualsevol causa en qualsevol seu o grau de jurisdicció estatal.
Els actes d’administració extraordinària necessiten l’autorització escrita de
l’Ordinari del lloc per a la seva validesa.
En cas de dubte sobre si els actes són d’administració ordinària o
extraordinària, el Prefecte en determinarà la naturalesa, si cal, consultant
prèviament l’Autoritat eclesiàstica.
TÍTOL XII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article 40. Modificació dels estatuts.
La modificació dels estatuts haurà de ser aprovada per la Junta general en
un únic escrutini vàlid, amb la majoria dels dos terços dels vots. Les
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modificacions, un cop aprovades per la Junta general de la Congregació,
necessiten, per entrar en vigor, l’aprovació de l’Arquebisbe de Tarragona.
Article 41. Extinció i dissolució.
La Congregació podrà extingir-se per decisió de l’Arquebisbe de Tarragona a
proposta de la Junta directiva i amb el vistiplau de la Junta general
extraordinària, la qual decidirà en un únic escrutini vàlid, amb la majoria
dels dos terços de vots. Podrà ser suprimida també per decisió de
l’Arquebisbe de Tarragona per causes greus.
Article 42. Destinació dels béns.
En cas d’extinció o dissolució de la Congregació, la Junta directiva donarà
els seus béns, prèvia liquidació de qualsevol deute contret, a institucions
eclesiàstiques que tinguin finalitats similars als que s’exposen en aquests
estatuts i d’acord amb el que determini la Junta general i l’Ordinari del lloc,
salvats els drets adquirits i la voluntat dels donants, tal com disposa el cànon
326.2. L’Església de Natzaret i la Casa passaran per la seva administració a
l’Arquebisbat de Tarragona si també s’extingeix o dissol la Congregació
germana.
Disposició transitòria. En referència als drets de sufragi actiu i passiu dels
articles 5 i 26 per a les noves Congregantes, dins dels dos primers anys de
vigència d’aquests estatuts, es tindrà en compte per l’antiguitat la que
tinguin a la Congregació germana.
Nota transitòria. Un cop aprovats per l’Arquebisbe de Tarragona aquests
estatuts seran revisables al cinquè any de l’entrada de la seva vigència.

Els presents Estatuts han estat aprovats per la Junta General Extraordinària de la Congregació
celebrada el dia 10 de febrer de 2020. En donem fe.
Signat:
Mn. Josep Queraltó Serrano, Prefecte
Sr. Daniel Pallejà Blay, Secretari

Tarragona 10 de febrer de 2020
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Els presents Estatuts de la Reial i Venerable Congregació de la puríssima Sang de Nostre
Senyor Jesucrist de Tarragona, que consten de preàmbul, dotze títols, quaranta-dos articles,
una disposició transitòria i una nota transitòria, en virtut dels quals es regirà l’esmentada
associació pública de fidels, han estat aprovats ad experimentum, per a un trienni, per l’Excm.
i Rvdm. Sr. Arquebisbe de Tarragona, Dr. Joan Planellas i Barnosell, amb decret de 29 de juliol
de 2020. En dono fe.
En segellem, en document original, dos exemplars i a un sol efecte: l’un és lliurat a la Reial i
Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona i l’altre
és dipositat a l’arxiu de la cúria arxidiocesana.

Rosalia Gras Minguella, Secretaria general i vicecancellera

Tarragona, 29 de juliol de 2020

__________________________________________________________
REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
CÒPIA DELS ESTATUTS DE LA CONGREGACIÓ APROVATS EL 29 DE JULIOL DE 2020
Còpia autoritzada i certificada pel Secretari de la Congregació Sr. Daniel Pallejà Blay
ANY 2020
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