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REGLAMENT D’USOS EXTRALITÚRGICS  
DE LES ESGLÉSIES DE L’AGRUPACIÓ PARROQUIAL  

DE SANTA MARIA DE MONTBLANC 
 

Preàmbul - Naturalesa i dignitat de les esglésies: 

1. Segons la tradició, il·lustrada pel Ritual de la dedicació d’una església, les esglésies són, abans de 
res, llocs on es reuneix el poble de Déu. “Crist, amb la seva mort i la seva resurrecció, esdevingué 
el temple veritable i perfecte de la Nova Aliança i aplegà el poble que és possessió peculiar de 
Déu. Aquest poble reunit i unificat a semblança del Pare, Fill i Esperit Sant és l’Església, o 
temple de Déu, construït de pedres vivies, on el Pare és adorat en esperit i veritat. Amb raó, 
doncs, des de l’antigor s’anomena també “església” l’edifici en el qual es congrega la comunitat 
cristiana per escoltar la paraula de Déu, pregar comunitàriament, rebre els sagraments i celebrar 
l’Eucaristia (Ordo dedicationis ecclesiae et altaris”, cap. II, 1). I lloc per adorar l’Eucaristia, com a 
sagrament permanent (Congregació per el culte divi. Concerts a esglésies, 5). 

2. Les esglésies, per tant, no poden ser considerades simplement llocs públics, disponibles per 
qualsevol tipus de reunió. Son llocs sagrats, és a dir, separats, destinats amb caràcter permanent 
al culte de Déu, des del moment de la seva dedicació. En les esglésies cadascun dels espais i 
objectes estan dotats de significat en línia a la pedagogia de la fe i a la celebració del culte diví. 
L’església continua essent un lloc sagrat, fins i tot, quan no hi té lloc una celebració litúrgica. 

Les esglésies són també un lloc adequat on els homes poden atènyer, en el silenci i la pregària, la 
pau d’esperit i la llum de la fe. Com bells oasis enmig del brogit del nostre món. 

Tot això només és possible si les esglésies conserven la seva pròpia identitat. Quan les esglésies 
s’utilitzen per altres finalitats, diferents a la pròpia, es posa en perill el seu caràcter de signe del 
misteri cristià, amb conseqüències negatives, més o menys greus, per la pedagogia de la fe i la 
sensibilitat del poble de Déu. Tal i com recorda Jesús quan diu: “casa meva serà casa d’oració” (Lc 
19,46). 

 

Apartat I.- Objecte: 

3. Les esglésies que son administrades per la Parròquia de Santa Maria de Montblanc són: 
l’església de Santa Maria la Major; l’església de Sant Miquel; l’església-santuari de la MD de la 
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Serra; l’església de Santa Tecla; l’església de sant Salvador de Rojals; l’església de la Transfiguració 
del Senyor de Prenafeta; l’església de Sant Joan Evangelista de Lilla; l’església de Sant Jaume i 
l’ermita dels Prats de la Guàrdia dels Prats; l’església de Sant Martí de Vilaverd. 

 

Apartat II.- Marc normatiu: 

4. L’ús extraordinari de les esglésies administrades per la Parròquia de Santa Maria de Montblanc 
es regiran per la normativa canònica de l’església catòlica i pel present reglament.  

 

Apartat III.- Actes autoritzats: 

5. Només s´autoritzaran aquells esdeveniments que obtinguin la llicencia de l’Ordinari. 

6. Només es tramitarà la petició d’autorització d’aquells esdeveniments culturals i/o socials 
relacionats amb l’Església, amb Montblanc o amb la Conca de Barberà, i que tinguin alguna 
vinculació amb el patrimoni humà o artístic de la Parròquia. 

7.  No es tramitarà la petició d’autorització d’esdeveniments que es considerin ofensius o 
contraris a la fe i a la vida i doctrina de l’església (cf. c. 562 CIC). 

8. Decidirà sobre la tramitació o no de la petició d’un esdeveniment a l’Ordinari, i la seva 
definitiva autorització, el senyor Plebà sentit el Consell de Plebania. 

 

Apartat IV.- Sol·licitud: 

9. Podran demanar fer ús de les esglésies persones físiques i jurídiques. 

10. La sol·licitud es farà mitjançant instància escrita facilitada per la Parròquia, on i constarà: 
persona sol·licitant, tipus d´esdeveniment, contingut i característiques, dates i horaris, espai i 
elements de la Parròquia que es demanen, persona enllaç. 

11. La petició s´haurà de presentar a la Parròquia de Santa Maria de Montblanc amb una antelació 
mínima de dos mesos abans de fer públic l’esdeveniment. 
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12. A la sol·licitud s’hi deixarà constància que s’està al corrent de les llicències, autoritzacions, etc. 
pròpies o necessàries per l’esdeveniment que es vol executar i que donen els organismes o 
autoritats civils pels espectacles i esdeveniments públics. 

13. Com a garantia dels danys que amb motiu de les representacions poguessin patir les persones 
actuants, el públic assistent, l’edifici o qualsevulla dels seus objectes, els organitzadors hauran de 
tenir una assegurança que cobreixi aquestes contingències. 

14. L’autorització no serà afectiva fins que la Parròquia i la persona sol·licitant no s’hagin trobat 
personalment per aclarir tots els aspectes de l’acord. 

   

Apartat V.- Disposicions: 

15. L’entrada a l’esdeveniment ha de ser lliure, gratuïta o per una finalitat sense ànim de lucre. 

16. Els esdeveniments no poden interferir a les celebracions litúrgiques, i les activitats pròpies de 
la Parròquia. 

17. Queda prohibit l’ús de l’altar, l’ambó i la seu, i cap dels objectes de culte de l’església. 

18. L’ús de la il·luminació de l’església queda restringit a la persona que designi la Parròquia. La 
megafonia de l’església no serà objecte de petició, essent retirada durant l’esdeveniment. 

19. No pot ser modificada la disposició del l’espai, ni la instal·lació de cap element ornamental o 
tècnic si no s’ha especifica a la sol·licitud d’autorització. 

20. Resta prohibit qualsevol tipus d’actuació que suposi el deteriorament, la perforació, o posada 
en risc dels elements que configuren l’església, amb una especial cura als vitralls i els elements 
escultòrics.  

21. Qualsevol modificació de l’espai i del mobiliari de l’església, autoritzat per la Parròquia, ha de 
ser recol·locat al seu lloc a l’acabar l’esdeveniment. Igualment com es deixarà net tot l’espai i es 
retiraran les brosses realitzades. 

22. El sol·licitant ha de fer constar a sota de cada element publicitari, cartells o imatges de l’acte, 
la col·laboració de la Parròquia de Santa Maria amb el seu logotip.  

23. Està totalment prohibit l’ús de les imatges obtingudes a l’interior de l’església amb finalitats 
comercials o publicitàries, llevat dels casos en què sol·licitant ho consideri convenient, i s’indiqui 
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en la petició i s’autoritzi explícitament. El sol·licitant haurà de fer constar a sota de cada 
reproducció, total o parcial, la reserva expressa dels drets de reproducció exclusius en favor de la 
Parròquia de Santa Maria de Montblanc sobre el susdit material, incorporant a tal efecte la 
menció: “© PARRÒQUIA SANTA MARIA MONTBLANC”. 

24. L’acte pot ser suspès en qualsevol moment pel Sr. Plebà, o per qui ell designi, si no es 
respecte qualsevol dels punts de l’acord sigui per raons materials, formals o morals, sense dret a 
cap reclamació o indemnització. 

 

Aprovació definitiva i perquè així consti 

 

 
Mn. Simó Gras i Solé 
Plebà de Montblanc 
 

Montblanc, 31 de gener de 2017 

 

 

REGLAMENT AMB EL VIST-I-PLAU DEL CONSELL EPISCOPAL DE L’ARQUEBISBAT 
DE TARRAGONA. 11 DE GENER DE 2017 


