
Tribunal Eclesiàstic 
 de Barcelona

1. Conflictes i justícia

La gràcia de la salvació que el baptisme confereix 
als fidels no elimina la naturalesa humana. Els fidels 
han de conviure amb les seves limitacions, tempta-
cions i caigudes. L’Església és certament conduïda 
per l’Esperit Sant, però alhora és una societat hu-
mana. Tots aquests paràmetres han provocat que, 
de sempre, puguin donar-se conflictes.
  La justícia és la virtut de resoldre aquests conflic-
tes de forma pacífica i raonable, aplicant l’eina del 
dret (constituït per lleis, jurisprudència, doctrina ju-
rídica, costums…). La justícia humana, malgrat la 
seva alta finalitat, està sotmesa a les limitacions 
pròpies dels éssers humans, i per això no és infal·li-
ble però sí absolutament necessària.

2. Justícia a l’Església

Els possibles conflictes dins l’Església s’han de re-
soldre segons justícia, ja que Déu ens ha fet el do de 
la raó per evitar l’arbitrarietat. Tanmateix, entre els 
batejats la justícia té com a màxim referent la justí-

cia divina, perfecta i infal·lible, que Jesucrist expres-
sava a través de l’Evangeli.
  L’Església, que predica la justícia i la misericòrdia 
al món en nom del Senyor, per coherència és la pri-
mera obligada a vetllar per la justícia en el seu si. 
Per aquest motiu, l’ordenament legal de l’Església 
(el dret canònic) no és només un instrument neces-
sari sinó també una forma principal de l’Evangeli dut 
a la pràctica. Per això, els principis bàsics del dret 
canònic són la salvació dels fidels i l’equitat canòni-
ca. La tradició canònica defineix bellament l’equitat 
com «la justícia amorosida per la misericòrdia».

3. Qui té la funció de jutjar a l’Església?

Els bisbes, com a successors dels apòstols i en comu-
nió amb el Papa, successor de sant Pere, reben amb l’or-
denació les funcions d’ensenyar, santificar i governar el 
poble de Déu, i aquest govern inclou legislar, admi-
nistrar i jutjar. El Papa és el jutge suprem i cada bis-
be és jutge a la seva diòcesi. Tanmateix, a partir del 
segle IV el Papa i els bisbes encomanen aquesta fun-
ció a juristes eclesiàstics perquè jutgin en nom seu.

  A cada diòcesi, doncs, hi ha un Tribunal Eclesiàs-
tic, presidit pel vicari judicial nomenat pel bisbe. A les 
arxidiòcesis, el Tribunal Metropolità jutja en segona 
instància. I el Tribunal de la Rota Romana és el tribu-
nal pontifici que jutja en última instància. Aquest en-
tramat és regulat pel Suprem Tribunal de la Signatura 
Apostòlica, que també depèn del Papa.
  Espanya, des del segle XVI, compta amb un privile-
gi pontifici encara vigent, ja que té un Tribunal de la 
Rota propi a la Nunciatura Apostòlica a Madrid.

4.  Quins assumptes es tracten al Tribunal 
Eclesiàs tic?

En principi, tots els conflictes dins l’Església que s’ha -
gin de resoldre per via judicial són competència dels 
tribunals eclesiàstics (reclamacions i reconeixements 
de drets, conflictes patrimonials, causes criminals...). 
La major part dels processos, tanmateix, són els matri-
monials, ja que cal sentència judicial ferma per decla -
rar invàlid un matrimoni celebrat a l’Església catòlica.

Dr. Santiago Bueno
Vicari judicial de l’Arxidiòcesi de Barcelona

Justícia i dret a l’Església
Un servei a tots els diocesans
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Quan el visitant entra al pati de 
l’Arquebisbat, a l’esquerra es 
troba amb unes oficines encap-
ça lades per un rètol que diu «Tri-
bunal Eclesiàstic». La paraula 
tri bu nal imposa una mica. El visi-
tant potser es pregunti: què fan 
els jutges i el personal auxiliar 
d’aquest tribunal de l’Església? 
Per tal de respondre aquesta pos-
sible pregunta del visitant, feia 
temps que hi havia el projecte 
de dedicar un Full Dominical ex-
tra a aquesta institució, que pot-
ser és desconeguda per a molts 
diocesans.  
  En aquestes pàgines s’expli-
ca quina és la seva missió i quin 
és el servei que fa aquesta insti-
tució a tota la comunitat, tant en 
les causes matrimonials com 
en altres causes que demanen 
un judici just i equitatiu. El Tribu-
nal Eclesiàstic és una institució 
al servei del bé comú de tota la 
diòcesi que mereix ser més cone-
guda. 
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Amb el motu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus», 
el Sant Pare ha reformat el procés canònic de de  -
cla ració de nul·litat de matrimoni (publicat el 
15/08/2015, entrada en vigor el 8/12/2015). A con-
tinuació publiquem el text de la nota informativa pre-
parada pel Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, que és 
al seu web.

1. Què és un motu proprio?

És una llei pontifícia, de caràcter universal (en aquest 
cas, per a l’Església catòlica d’Occident o llatina), 
promulgada pel Papa de forma autònoma. Aques-
ta va entrar en vigor el 8 de desembre de l’any pas-
sat.

2. Què diu aquest document?

Conté tres parts:
a)  En la primera, fa l’exposició dels motius o princi-

pis que han guiat la reforma.
b)  En la segona, estableix una nova redacció per als 

cànons 1671 a 1691 del Codi de Dret Canònic, 
que són els que estableixen normes peculiars 
per als processos matrimonials, mentre que la 
resta del Llibre VII del Codi continuarà aplicant-se 
com a norma general subsidiària.

L’arquebisbe, Mons. Joan Josep Omella, amb el vicari judicial de l’Arquebisbat, Dr. Santiago Bueno

c)  En la tercera, es recullen 21 articles amb preci-
sions per a l’aplicació dels cànons precedents, 
com a interpretació legal de la reforma.

3.  Quines són les principals novetats que 
ofereix la nova normativa?

a)  En el moment de presentació d’una demanda de 
declaració de nul·litat de matrimoni davant el Tribu-
nal Eclesiàstic, la reforma facilita el fur competent, 
de manera que hom pot triar lliurement entre 
la diòcesi de les noces, la del domicili de l’actor o la 
del demandat, o també allà on siguin la major part 
de proves, sense les restriccions anteriors. Així es 
resolen problemes que es presentaven davant la 
globalització i el moviment de pobla cions actuals.

b)  Després d’estudiar la demanda i d’oir les dues 
parts i el defensor del vincle (el fiscal que intervé 
a favor de la validesa del matrimoni), el jutge 
eclesiàstic decideix si l’assumpte ha de tramitar- 
se com a procés ordinari, o bé si és un cas espe-
cial tramitable mitjançant un nou procés més breu. 
El procés més breu està previst per als casos 
en què la nul·litat del matrimoni és pràcticament 
segura i evident, per les proves i circumstàncies 
que es presenten ja amb la demanda, i en certs 
capítols de nul·litat que no necessiten una inves -

tigació detallada, amb la condició que totes dues 
parts hi estiguin d’acord. Després d’haver recollit 
les proves, el jutge passarà el sumari al bisbe dio-
cesà perquè aquest dicti sentència personalment 
o bé la confiï a un altre (per exemple, al mateix jut -
ge). Aquest procés abreujat, si no es presenten 
dificultats, pot completar-se en uns dos mesos.

c)  La principal novetat per a tots els processos matri-
monials és la supressió de la confirmació obliga-
tòria de la primera sentència afirmativa de decla-
ració de nul·litat de matrimoni, que provenia del 
papa Benet XIV (s. XVIII). Fins ara calia que el tribu nal 
superior confirmés dita sentència; en endavant, 
hom estalviarà temps i costos. Se’n poden bene-
ficiar ja les sentències que es dicten a partir de 
l’entrada en vigor de la reforma, encara que el pro  -
cés hagués començat abans. Evidentment, aquell 
que se senti perjudicat sempre pot apel·lar al tri-
bunal superior, com també pot fer-ho el defensor 
del vincle si creu que una sentència és errònia o 
injusta. Aleshores, com és lògic, caldrà esperar a 
obtenir sentència ferma en ulterior instància. La 
reforma revela una major confiança de l’Església 
en els seus tribunals i una gran responsabilitat per 
als bisbes, que són els últims responsables.

d)  La nova llei disposa que les conferències episco-
pals vetllin perquè els processos puguin ser gra-
tuïts per a les parts, però no imposa que ara ma-
teix ho siguin ja pertot. El bisbe diocesà conti nua 
essent el responsable de fixar o suprimir les taxes 
judicials. I cal tenir en compte que, entorn del ju-
dici, hi ha altres despeses que no depenen d’a-
questes taxes, com els honoraris dels advo cats 
o el pagament dels perits. Per això a cada país o 
a cada diòcesi cal veure com pot aplicar-se la gra-
tuïtat. Cal advertir, tanmateix, que sobre aquest 
tema ja hi havia fins ara molta confusió, perquè 
les taxes no són gens elevades i fins al 80% dels 
processos canònics ja són gratuïts en l’actuali-
tat, bé perquè els episcopats de molts països ja 
ho havien decidit així, bé perquè (com a tota la 
resta, també a casa nostra) ja estava prevista 
la justícia gratuïta per a les persones que neces-
siten advocat d’ofici. 

e)  La nova llei fa altres adaptacions o reformes me-
nors, com possibilitar que la declaració d’un sol 
testimoni qualificat pugui constituir prova plena.

4.  Augmentaran els motius de nul·litat del 
matrimoni canònic?

 La reforma només s’adreça a facilitar i accelerar els pro-
cessos, però les causes de nul·litat són les mateixes 
ja previstes al Llibre IV del Codi de Dret Canònic, que 
és una norma prou avançada en aquest sentit. Amb 
tot, considerem probable que més fidels s’acostin 
als tribunals eclesiàstics a iniciar un procés de nul-
litat matrimonial.

El papa Francesc reforma 
el procés canònic de declaració 

de nul·litat de matrimoni
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Les causes matrimonials

Els processos de declaració de nul·litat 
de matrimoni constitueixen la feina més 
habitual del Tribunal Eclesiàstic.
  En aquests judicis, els catòlics que 
han viscut una crisi conjugal definitiva 
poden plantejar el seu cas per a esbri-
nar si hi ha motiu de nul·litat de matri-
moni segons el dret canònic.
  En contra de l’opinió popular, el procés 
de nul·litat de matrimoni està a l’abast 
de qualsevol fidel, encara que no tingui 
mitjans econòmics. No cal ser famós! 
No són processos gaire complicats, ni 
difícils de provar, ni cal que intervingui 
la Santa Seu. Hi ha moltes més causes 
de nul·litat del que hom creu, ja que el 
dret canònic és exigent  perquè aquest 
sagrament sigui vàlid. El Tribunal Ecle-
siàstic manté un servei gratuït obert a 
tothom per atendre les consultes dels 
fidels. I la web del Tribunal ofereix infor -
mació àmplia i molt entenedora.

Altres processos

Fora dels processos matrimonials habi-
tuals, el Tribunal Eclesiàstic pot haver 
de jutjar en causes criminals (delictes 
comesos per un clergue, per exemple) 
o dictar sentència en afers puntuals 
que no depenen d’una decisió adminis-
trativa (per exemple, un conflicte dins 
una associació de fidels).
  Sovint els jutges del Tribunal interve-
nen, per delegació del bisbe, en els pro-
cessos de canonització o de presump-
te miracle, car la instrucció d’aquests 
procediments (recollir les declaracions, 
els documents, els informes pericials...) 
pertoca a l’àmbit diocesà, mentre que 
la Santa Seu es reserva la decisió.

Els jutges

A més del vicari judicial, que presideix el Tribunal Eclesiàs-
tic, a les diòcesis grans (com Barcelona) convé designar 
també vicaris judicials adjunts, els quals presideixen ca-
dascú la seva Sala del Tribunal. El bisbe també ha de no-
menar jutges diocesans, que són aquells que formaran 
tribunal col·legiat amb el vicari judicial. 
  Els jutges han de ser preveres, doctors en dret canònic, 
que destaquin per la seva prudència i experiència, amb 
seny jurídic i també amb sensibilitat pastoral per tractar 
amb les persones que acudiran al Tribunal en quali tat de 
part, de testimonis, de denunciants, d’acusats… Qui pre-
senta un cas davant el Tribunal sovint ha viscut un drama 
o una crisi personal.

El Ministeri Públic: defensor del vincle i fiscal

Altres oficis duen a terme funcions importants en el Tri-
bu nal: els notaris-actuaris són els secretaris que aixequen 
ac ta i donen fe de tots els actes judicials.

  Destaquen els càrrecs del Ministeri Públic: 

  — Els defensors del vincle actuen en els processos 
matrimonials tot defensant la validesa del matrimo-
ni, però sempre sotmesos a la veritat. 

  — El promotor de justícia o fiscal actua en les causes 
criminals i sempre que calgui defensar el bé públic.

   Tots aquests poden ser laics o clergues, però experts 
en dret canònic.

El procés i la sentència

Un procés judicial és un exercici de lògica ordenada per etapes per mirar d’esbri-
nar la veritat tant com es pugui. A la primera fase, l’interessat presenta una de-
manda amb les seves peticions i l’altra part contesta (ja sigui oposant-se, ja 
sigui remetent-se a la justícia del Tribunal). A la segona fase, les parts presen-
ten davant el Tribunal llurs proves (les declaracions d’un i altre, els testimonis, 
els documents que hi hagi, l’examen pericial si cal). Els judicis matrimonials 
mai són públics i tampoc pot estar present el contrari mentre hom declara.
  A la tercera fase, els lletrats i el ministeri públic presenten llurs al·legacions 
perquè el Tribunal pugui atendre-les. A la quarta fase, la final, quan s’esdevé la 
decisió del Tribunal es redacta la sentència.
  En les causes matrimonials, el Tribunal que decideix ha d’estar format per tres 
jutges, de manera que la decisió es prengui per majoria. Tot això ofereix  garanties 
d’imparcialitat i d’un estudi acurat de cada cas.
  Si una de les parts està en desacord amb la sentència, pot presentar apel·la-
ció a la instància superior.
  Les sentències matrimonials procuren ser respectuoses amb les persones im-
plicades, malgrat que calgui expressar la veritat dels fets provats. La sentèn cia 
sovint esdevé un instrument guaridor, espiritualment i psicològicament, per a 
la persona que ha patit molt.

Què és un procés de nul·litat?

El matrimoni és una institució tan anti-
ga com la cultura humana, ja present 
a l’Antic Testament. Amb Jesucrist, el 
matrimoni rep una dignitat més alta: 
és també un sagrament, un signe de 
la presència del Senyor en la vida dels 
esposos, basada en aquell amor que 
Jesús ensenyà als seus deixebles. «Us 
dono un manament nou: que us esti-
meu els uns als altres tal com jo us he 
estimat» (Jn 13,34).
  — §1. L’aliança matrimonial, per la 
qual l’home i la dona constitueixen en-
tre ells un consorci de tota la vida, or-
denat per la seva índole natural al bé 
dels cònjuges i a la generació i edu-
cació dels fills, fou elevada per Crist, 
el Senyor, a la dignitat de sagrament 
entre batejats. § 2. Per consegüent, 
entre batejats, no pot haver-hi contrac-
te matrimonial vàlid, que pel mateix fet 
no sigui sagrament (Codi de Dret Canò-
nic, cànon 1055). 
  —La unitat i la indissolubilitat són 
les propietats essencials del matrimo-
ni, les quals en el matrimoni cristià ob-
tenen una fermesa peculiar per raó del 
sagrament (c. 1056).
  — §1. El matrimoni el produeix el con-
sentiment de les parts legítimament 
manifestat entre persones hàbils jurí-
dicament, i cap poder humà no pot su-
plir aquest consentiment. § 2. El con-
sentiment matrimonial és un acte de 
la voluntat pel qual l’home i la dona es 
lliuren i s’accepten mútuament amb 
aliança irrevocable per tal de consti-
tuir el matrimoni (c. 1057).
  —El consentiment ha de ser un ac-
te de la voluntat de cada un dels con-
traents, lliure de violència o de temor 
greu extern (cf. c. 1103). Cap poder 
humà pot reemplaçar aquest consen-
timent (c. 1057 §1). Si aquesta lliber-
tat falta, el matrimoni no és vàlid (Cate-
cisme de l’Església Catòlica, n. 1628).
  —Per aquesta raó (o per altres raons 
que fan nul i invàlid el matrimoni (cf. 
c. 1095-1107), l’Església, després 
d’examinar la situació pel tribunal ecle-
siàstic competent, pot declarar la nul-
litat del matrimoni, és a dir, que el ma-
trimoni no ha existit. En aquest cas, 
els contraents queden lliures per ca-
sar-se, encara que han de complir les 
obligacions naturals nascudes d’una 
unió precedent anterior (cf. c. 1071 § 
1, 3). (Catecisme de l’Església Catòli-
ca, n. 1629). 

Funcionament del Tribunal 
en processos matrimonials 

i en altres processos



La Sra. Chiara Rostagno, secretària de la Sala 3 del Tribunal 
Eclesiàstic
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El Tribunal Eclesiàstic de Barcelona està format per 
tres sales. El jutge de la Sala I és el vicari judicial i pre-
sident del Tribunal Eclesiàstic. Els vicaris judicials ad-
junts presideixen com a jutges les Sales II i III.
  Per a formar tribunal col·legiat, en cada procés es 
nomena per torn, a més del jutge de la Sala corres-
ponent, dos jutges diocesans.
  En els processos matrimonials també ha d’interve-
nir un defensor del vincle, que té com a funció defen-
sar la validesa del matrimoni. El promotor de justícia 
(o fiscal) intervé en les causes previstes pel dret.
  La composició actual del Tribunal Eclesiàstic de Bar-
celona és la que segueix:

Sala I:
•  Vicari judicial - Jutge: Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
•  Secretari: Rvd. Llic. Josep Lluís Muñoz Garcia

Sala II:
•  Vicari judicial adjunt - Jutge: Rvd. Dr. Albert Cano 

Merino
•  Secretari: Llic. Josep M. Trullols Casas

Sala III:
•  Vicari judicial adjunt - Jutge: Rvd. P. Llic. Ramon Do-

mènech Castells, OFM
•  Secretari: Llicda. Chiara Rostagno 

És un servei ofert a totes aquelles persones que 
necessiten informació sobre els processos canò-
nics.
  L’actual assessor jurídic gaudeix de llarga ex -
pe riència com a antic vicari judicial i jutge del Tribu-
nal.
  És un servei pastoral especialment adreçat a 
qui té interès a sol·licitar la declaració de nul·litat 
de matrimoni. Els fidels poden preguntar si el seu 
cas és factible, com trobar un advocat, quins cos-

tos tindrà el procés, quina durada pot tenir... Es 
tracta cada cas amb plena confidencialitat, amb 
atenció personalitzada i amb una perspectiva pas-
toral per tal d’oferir-hi la millor solució. 
  És un servei gratuït.
  Ha tingut cura d’aquest servei, fins fa poc, el 
Dr. Xavier Bastida Canal, que morí el passat 30 de 
gener.
  Actualment en té cura el Rvd. Llic. Joan Benito Tol -
sau.

Horari: 
De dilluns a divendres,  de 9 a 13.30 h. Cal demanar hora per a la cita prèvia al telèfon 

del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona: t. 933 019 354

Jutges diocesans:

•  Rvd. Llic. Ramon Batlle Tomàs
•  Rvd. Dr. Santiago Bueno Salinas
•  Rvd. Dr. Albert Cano Merino
•  Rvd. Dr. Josep Casanova Domènech
•  Rvd. P. Llic. Ramon Domènech Castells, OFM

Delegació Episcopal per a Causes Administratives 
Matrimonials:

•  Rvd. Dr. Fernando Perales Madueño, delegat

Ministeri Públic:

•  Rvd. Dr. Fernando Perales Madueño, promotor de 
justícia

•  Rvd. P. Dr. Vicent Benedito Morant, OP, defensor 
del vincle

P. Ramon Domènech Castells, franciscà, vicari judicial adjunt 
i jutge

Mn. Fernando Perales Madueño, promotor de justícia del Tri -
bu  nal Eclesiàstic

Mn. Joan Benito Tolsau, responsable del Servei d’Assessoria 
Jurídica

Composició del Tribunal

Què és l’Assessoria Jurídica?

Novetat!
Per tal de disposar d’una major informació sobre 
la reforma del procés canònic de declaració de 
nul·litat de matrimoni (agost 2015), aneu a la sec-
ció «Legislació». Oferim la versió catalana del mo-

tu proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus». Entrada 
en vigor: 8 de desembre de 2015. També oferim 
el text reformat del Llibre VII del Codi de Dret Ca-
nònic, Dels processos.

Web del Tribunal:

www.tribunaleclesiasticbarcelona.org

•  Dra. Maria Àngels Fèlix Ballesta, defensora del 
vin cle

Assessoria Jurídica:
•  Rvd. Llic. Joan Benito Tolsau 

Tribunal Eclesiàstic de Barcelona
 Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Telèfon: 933 019 354

E-mail: curiajusticia2001@arqbcn.cat

 Adreça: Carrer del Bisbe 5, 08002 Barcelona


