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DECRET 15/16
DE NOMENAMENT DEL RVD. P. VICENT BENEDICTO MORANT, O.P., COM A JUTGE «AD
CASUM» DEL TRIBUNAL ECLESIÀSTIC DE VIC
A l’estimat en Crist,
RVD. P. VICENT BENEDICTO MORANT, O.P.
Pau en el Senyor.
Atès que, segons el cànon 1421 del Codi de Dret Canònic, correspon al Bisbe de nomenar el jutge, que ha de ser clergue de bona fama, doctor o llicenciat en dret canònic i
de provada prudència i zel per la justícia;
Atès que per la vostra condició de doctor en dret canònic reuniu les condicions que
assenyala el susdit cànon per a exercir aquest ofici i em consta que heu demostrat
competència i eficàcia com a Vicari Judicial de Solsona i Jutge diocesà de l’Arquebisbat de Barcelona;
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Atès que per a les necessitats del Tribunal Eclesiàstic de Vic convé disposar d’un Jutge
per a poder exercir aquest ofici en una de les causes que actualment es tramiten en
aquest Tribunal;
PEL PRESENT DECRET us nomeno JUTGE «ad casum» del Tribunal de primera instància de la diòcesi de Vic per al cas de nul·litat matrimonial FOSSAS-CORBATERA
(1/2013), tot esperant que, amb l’ajuda del Senyor, defensareu els interessos de la llei
pública, vetllant per la seva aplicació estricta i recta.
Ho decreto i ho signo, a Vic el dia 23 de setembre del 2016.
+ Mons. Romà Casanova i Casanova,
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. senyor Bisbe
Maria Font i Montanyà,
Vice-cancellera i vice-secretària general
Reg. Llibre N; foli 65
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DECRET 16/2016 SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ A LA
INFÀNCIA I A L’ADOLESCÈNCIA
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia, publicada en el BOE, estableix que «será requisito
para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen
contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y
abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y
explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades
deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales» (Artículo 13.5).
D’altra banda, la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariado, estableix que «será
requisito para tener la condición de voluntarios en entidades de voluntariado o
programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido
condenadas por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual,
trata y explotación de menores. A tal efecto, deberán acreditar esta circunstan-
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cia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de
Penados por estos delitos».
La llei civil ve a sumar-se, de manera sinèrgica, a la nombrosa legislació canònica
promoguda pels Summes Pontífexs, la Congregació per a la Doctrina de la Fe i la
Conferència Episcopal Espanyola, entre altres.
La llei és d’aplicació a totes les activitats amb menors d’edat, adolescents i joves
entre els 0 i els 17 anys, tant en les activitats que es generin en les nostres parròquies, com en les delegacions, associacions, escoles, etc.
Per tant,
PEL PRESENT DECRET disposo:
Primer.- Els preveres, diaques, seminaristes, religiosos/es, seglars, personal laboral contractat i voluntaris (catequistes, ministres extraordinaris de la comunió,
agents pastorals, treballadors de Càritas, etc.) i qualsevol persona que exerciti
activitats depenent de la diòcesi de Vic o vinculats a aquestes que tingui, o pugui
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tenir, tracte habitual amb menors d’edat, haurà d’obtenir i presentar al bisbat
certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals per a poder continuar exercint el ministeri, servei o col·laboració que realitzi a la diòcesi.
Segon.- Es crearà un arxiu específic a aquests efectes a la Cancelleria del Bisbat,
així com a cada institució dependent de la diòcesi (cúria diocesana, parròquies,
Seminari, delegacions, Càritas, associacions, instituts religiosos, entitats, etc.). A
l’arxiu de la Cancelleria es dipositarà l’original de la certificació i en els arxius de
cada institució una còpia.
Tercer.- L’obligació de sol·licitar, a les persones que correspongui, la certificació
negativa del Registre Central de delinqüents sexuals, recollir les certificacions,
fer-les arribar a Cancelleria, arxivar les còpies als arxius de cada institució,
mantenir els arxius actualitzats, correspon al responsable de cada organisme:
rectors, rector del Seminari, delegats, directors de secretariats, responsables de
moviments, superiors dels instituts religiosos, director de col·legi o institució
acadèmica, etc.
Quart.- Amb data 1 d’octubre del 2016 els responsables de cada organisme de
la diòcesi no podran acceptar cap persona (que pugui tenir tracte habitual amb
menors d’edat) com a nou treballador, voluntari, col·laborador, sense l’aportació
prèvia de la certificació negativa requerida per la llei.
Cinquè.- Per a les persones que ja estiguin vinculades, d’alguna manera, amb les
institucions de la diòcesi, el termini per a aportar la corresponent certificació
finalitzarà el pròxim 30 de novembre del 2016. En cas de no lliurar-se aquesta
certificació en l’indicat termini, no podrà continuar exercint l’activitat que desenvolupava.
Sisè.- Si en el certificat del Registre de delinqüents sexuals facilitat per algunes de
les persones indicades en el punt primer del present decret, constés una condemna per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual,
aquestes persones no podran en cap cas desenvolupar activitats dependents de la
diòcesi de Vic que tinguin o puguin tenir tracte habitual amb menors d’edat. Amb
delicadesa i en privat se’ls comunicarà que no poden continuar desenvolupant la
tasca que estiguin duent a terme fins aquell moment.
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Ho decreto i ho signo a Vic, el dia 23 de setembre del 2016.
+ Mons. Romà Casanova i Casanova
Bisbe de Vic
Per manament de l’Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe
David Gómez Zaragoza
Canceller i Secretari General
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