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FRATERNITAT DE COMUNIÓ I ALLIBERAMENT 

LA PROTECCIÓ DELS MENORS I DE LES PERSONES VULNERABLES 

 

 

PRÒLEG 

La certesa de la contemporaneïtat de Crist en la nostra vida, en la Seva Església, aquí i ara, sigui quin sigui el 

moment històric i cultural en el qual som cridats, fa possible afrontar amb realisme sa i humil franquesa i, 

sobretot, sense por, fins i tot els casos dolorosíssims i vergonyosos d’abusos sexuals per part de membres de la 

comunitat eclesial. 

La terrible onada de mal que també ha afectat escandalosament les comunitats cristianes fereix greument la 

integritat psiquicofísica de les persones i insinua un dubte maligne sobre el mètode escollit per Déu per 

comunicar-se a l'home. El que queda compromès és, per tant, la capacitat mateixa de comunicar la fe, és a dir, 

aquest «bé preciós» sobre el qual un dret canònic equilibrat ha de poder oferir una «protecció jurídica» adequada 

(cf. Benedicto XVI, No hagáis daño a ninguno de estos pequeños. La voz de Pedro contra la pedofilia, 

Didaskalos, Madrid 2019). 

Per tant, la Fraternitat de Comunió i Alliberament fa seva la invitació del Sant Pare i de tota l'Església a fi que 

les situacions que han infligit «profundes ferides de dolor i impotència; en primer lloc, a les víctimes, però 

també en els seus familiars i a tota la comunitat, siguin creients o no creients», «no només no es repeteixin, sinó 

que no trobin espais per ser encobertes ni perpetuades» (Francesc, Carta al poble de Déu, 20 d’agost de 2018). 

Amb aquesta finalitat, i de conformitat amb els requeriments específics establerts en aquest sentit pel Dicasteri 

per als laics, la família i la vida, la Fraternitat ha adoptat, mitjançant els òrgans corresponents, el present 

reglament ad experimentum per al trienni 2020-2022. 

Aquest reglament es caracteritza per una oportuna flexibilitat per tal de permetre intervencions formatives, 

preventives i cautelars adequades als diferents àmbits i a les diferents circumstàncies històricoculturals en què 

els membres de Comunió i Alliberament estan cridats a viure la seva fe cristiana. Alhora, les disposicions 

següents es caracteritzen pel seu valor subsidiari en la mesura que, sense substituir els protocols previstos en els 

diferents països on Comunió i Alliberament és present, de conformitat amb els requeriments de les respectives 

autoritats eclesiàstiques, s'ofereixen primer de tot com a punt de referència per a la coherència dels esmentats 
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protocols, amb la fisonomia pròpia de l'experiència i de la identitat mateixa de Comunió i Alliberament, a més 

de com a suport per a les comunitats més petites i encara desproveïdes d'instruments anàlegs. 

En qualsevol cas, en plena coherència amb la pròpia naturalesa d'associació universal de dret pontifici i, com a 

tal, desproveïda totalment de poder jurisdiccional i de qualsevol facultat investigadora i instructora que li sigui 

inherent, la Fraternitat, de conformitat amb l'art. 3 dels seus Estatuts, no pretén de fet traspassar les funcions 

instructores i decisòries establertes amb precisió en el Motu proprio Vos estis lux mundi, que són competència 

dels successors dels Apòstols. 

Més aviat pretén oferir-los la màxima col·laboració mitjançant la formació permanent dels seus associats, la 

prevenció en qualsevol àmbit de la vida comunitària, la promptitud de les comunicacions sobre eventuals 

informes (notícies, avisos, comunicacions) d'abusos i l'oferiment d’acompanyament i d'atenció a aquells que 

s’hi haguessin vist implicats d’una manera o altra. 

Des d'aquesta òptica, el present reglament es fa efectiu en estreta relació amb les respectives instàncies 

diocesanes, interdiocesanes i nacionals de cada Conferència Episcopal, no només per a les investigacions, els 

procediments decisoris dels casos individuals i la seva remissió als Dicasteris competents de la Cúria Romana, 

sinó també per l'adhesió als programes formatius i preventius, a més de l’adhesió als itineraris terapèutics 

disposats per cadascuna de les Esglésies particulars. 

Des de la plena consciència de la necessitat d'«una contínua i profunda conversió dels cors, acompanyada 

d'accions concretes i eficaces que impliquin a tothom en l'Església» i, encara més, des de la humil convicció 

que «això només serà possible amb la gràcia de l'Esperit Sant [...], perquè hem de tenir sempre presents les 

paraules de Jesús: "Sense mi no podeu fer res"» (Francesc, Vos estis lux mundi, Prefaci), s'estableix el present 

reglament tal i com es descriu a continuació. 

 

NATURALESA I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 

ART. 1 

Les disposicions reglamentàries que s'exposen a continuació s'apliquen a tots els fidels implicats en les activitats 

educatives i d'apostolat de Comunió i Alliberament, en les quals es prevegi o existeixi de fet la participació de 

menors i/o de persones vulnerables. 



 

3 
 

 

Aquestes disposicions tenen com a objectiu la protecció de la dignitat humana i baptismal de tots aquells que 

participen en les activitats esmentades, especialment dels més petits i febles, mitjançant itineraris preventius i 

formatius en matèria d'abús sexual, modalitat específica per a l'informe d'eventuals conductes inapropiades i 

propostes d'acompanyament en la cura de qui hagués patit algun tipus d'abús en els àmbits als quals es refereix 

el primer paràgraf. 

ART. 2 

El present reglament concerneix les conductes contra el sisè manament del Decàleg al qual es refereix l'art.1 § 

1 paràgraf a) del Motu proprio Vos estis lux mundi (d'ara en endavant Vos estis) i aquelles a què fa referència el 

paràgraf b) del mateix article que es considerin referides, de conformitat amb el que prescriu el càn. 1399 CJC, 

també les eventuals investigacions relatives a fidels laics. 

Per a les definicions de menor, persona vulnerable i material pornogràfic infantil, vegeu el § 2 de l'art. 1 de 

Vos estis. 

ART. 3 

En qualsevol cas, Comunió i Alliberament reprova amb fermesa les conductes contràries a tot el que es disposa 

a l'art. 16, denominades d'ara en endavant «conductes inapropiades». 

ART. 4 

Les activitats educatives per a joves d'educació secundària, anomenades de diverses maneres, inclouen: 

a) Les jornades d’inici i de final de curs, que coincideixen respectivament amb el començament i la fi del curs 

acadèmic escolar: es tracta de sortides diürnes organitzades pels adults als quals es refereixen els arts. 11 i 

següents i caracteritzades per la proposta d'una amistat cristiana adequada a l'edat, i que preveu normalment 

jocs a l'aire lliure, visites a llocs significatius per la seva història i la seva bellesa i la celebració de la Santa 

Missa. 

b) Reunions periòdiques amb freqüència variable (de setmanals a mensuals) guiades pels adults als quals es 

refereix el paràgraf a): es tracta de moments recreatius dedicats al joc i al diàleg, mitjançant els quals es vol 

conrear la familiaritat quotidiana amb Jesús. 
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c) La «Promesa»: sortida que té lloc anualment amb una durada de dos dies, normalment a un lloc significatiu 

de la cristiandat fàcilment accessible des de les respectives seus dels diferents grups, i durant la qual es promet 

o es renova la promesa de fidelitat a l'amistat amb Jesús, sota la guia i la protecció d'un sant o d'una santa elegits 

per cada participant. 

d) Vacances d’estiu: breu període de vacances a localitats preferiblement de muntanya, en allotjaments dotats 

d'habitacions i serveis higiènics adequats que permetin la màxima discreció possible vers la intimitat de cadascú, 

respectant la distinció de gènere i les diferències d’edat. Es tracta de moments privilegiats per compartir el temps 

lliure, que es caracteritzen per jocs, cants, excursions, testimonis significatius de vida cristiana i per la pregària 

comuna sota la guia responsable dels adults als quals es refereixen els arts. 11 i següents. 

e) Eventualment, altres activitats educatives i recreatives sota la guia responsable dels adults als quals es 

refereixen els arts. 11 i següents. 

ART. 5 

Als joves de batxillerat se'ls ofereix la possibilitat de participar en el camí educatiu de Gioventù Studentesca 

(«GS»), que s'articula en les següents propostes: 

a) Les jornades d’inici i de cloenda de curs corresponents respectivament a l’inici i al final del curs escolar, 

caracteritzades per la participació en moments recreatius i de diàleg assembleari que conclouen amb la 

celebració de la Santa Missa. 

b) Trobades periòdiques de freqüència variable (de setmanals a mensuals), denominats «raggio» i guiats pels 

adults als quals es refereixen els arts. 11 i següents. Es tracta de moments assemblearis introduïts pel cant i 

conclosos amb la pregària comuna, dedicats a la verificació de la pertinència de la trobada cristiana les 

exigències de la vida quotidiana, en els àmbits escolar, familiar i d'amistat on es posa en joc el creixement humà 

i cristià dels nois i noies. 

c) Tríduum Pasqual: recés que comprèn els dies culminants de l'any litúrgic, des del dijous Sant fins al dissabte 

Sant, en els qual els joves, acompanyats pels adults als quals es refereixen els arts. 11 i següents, mediten sobre 

la Passió, mort i Resurrecció del Senyor, sota el guiatge d'un sacerdot designat específicament per a aquest 

motiu, i participen en la celebració de la Santa Missa in coena Domini, al Via Crucis, en el silenci personal i 

comunitari i en la posada en comú assembleària de tot el que s'ha experimentat en l'adhesió al gest complet. 
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d) Vacances d’hivern / estiu: breu període de vacances a localitats preferiblement de muntanya, en allotjaments 

dotats d'habitacions i serveis higiènics adequats que permetin la màxima discreció possible vers la intimitat de 

cadascú, respectant la distinció de gènere i les diferències d'edat. Es tracta de moments privilegiats per compartir 

el temps lliure, caracteritzats per jocs, cants, excursions, testimonis significatius de vida cristiana i pregària 

comuna sota la guia responsable dels adults als quals es refereixen els arts. 11 i següents. 

e) Caritativa: gest periòdic d'educació en la caritat sota la guia de responsables adults als quals es refereixen els 

arts. 11 i següents, que implica el compromís fidel del propi temps lliure, sense detriment de l'estudi i sense 

faltar al sentit comú en relació amb la família, per compartir situacions de necessitat i de pobresa que sorgeixen 

en els diferents llocs on és present la realitat de GS. 

f) Eventualment, altres activitats educatives i recreatives sota la guia responsable dels adults als quals es 

refereixen els arts. 11 i següents. 

ART. 6 

El camí educatiu dels adults de Comunió i Alliberament s'articula en els següents moments comuns: 

a) Escola de comunitat: catequesi basada en els textos de Luigi Giussani; és el principal instrument educatiu del 

moviment per al desenvolupament, com a consciència i afecte, de l'experiència de la trobada amb el carisma. 

Consisteix en una trobada de freqüència setmanal / quinzenal per a grups de persones lliurement constituïts, 

normalment en els ambients de feina o civils. 

b) Jornada d’inici de curs: trobada que preveu una lliçó d'introducció en el camí de l'any, seguida de la celebració 

de la Santa Missa. 

c) Exercicis espirituals: recés de tres dies dedicat a la pregària comuna segons la litúrgia de les hores, a escoltar 

les meditacions proposades pel President de la Fraternitat o per un sacerdot designat per ell, a la Santa missa 

quotidiana, al silenci personal i comunitari, a la posada en comú assembleària de les preguntes i de l'experiència 

suscitada per la participació en el gest. 

d) Vacances d’hivern / estiu: breus estades recreatives en localitats preferiblement de muntanya, dedicades a 

reprendre el camí educatiu del curs, a través d'excursions, jocs, diàlegs i testimonis, en un clima fratern, marcat 

per la pregària comuna i per la celebració de la Santa Missa quotidiana. Es desenvolupen per la lliure iniciativa 

d'adults implicats en la guia de les diferents comunitats escampades pel món i per la també lliure adhesió d'adults 

interessats en aquesta experiència recreativa. 
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e) Caritativa: gest periòdic d'educació en la caritat que implica el compromís fidel del propi temps lliure sense 

detriment de la serietat en el compromís laboral i sense faltar als deures del propis de l’estat civil, per compartir 

situacions de necessitat i de pobresa creixents, també a petició o indicació de l'autoritat eclesiàstica, en els 

diferents llocs on és present Comunió i Alliberament. 

f) Eventualment, altres activitats educatives i recreatives. 

ART. 7 

Salvaguardant la tutela de la llibertat religiosa, cap menor serà admès en els gestos i activitats referits a l'art. 4 

i en l'art. 5, c) i d), per molt desitjós que estigui personalment de participar-hi, sense el consentiment previ i 

explícit per part dels respectius pares o tutors i amb l'autorització corresponent. 

ART. 8 

Es presta la màxima atenció a la protecció de les persones vulnerables durant la seva participació en els gestos 

a què es refereixen els arts. 4, 5 i 6. 

Des del moment de la inscripció en els esdeveniments d'interès, cal una coordinació coherent i efectiva entre 

els organitzadors dels gestos i aquells que hi participen en condicions de vulnerabilitat, o aquells dels quals 

depenen o que els tutelen. 

Qualsevol conducta inapropiada serà comunicada d'acord amb l'art. 26. 

ART. 9 

Els menors implicats ocasionalment en activitats educatives, pastorals i / o recreatives destinades als adults 

gaudeixen del màxim respecte i d'una atenció específica. 

Tot i que correspon als pares o als tutors tota responsabilitat pel que fa a la integritat física i moral dels menors 

que ells mateixos han implicat en aquestes activitats, se sol·licita a tots els adults que hi participin una actitud 

correcta i irreprensible de conformitat amb l'art. 16 del present reglament. 

Qualsevol conducta inapropiada serà comunicada d'acord amb l'art. 26. 

ART. 10 

Quant a l'adquisició de material fotogràfic, àudio i vídeo durant les esmentades activitats i la seva divulgació, 

Comunió i Alliberament s'até escrupolosa i íntegrament a les disposicions en la matèria vigents en l'ordenament 

italià o en altres ordenaments vigents en els casos previstos per l'art. 18 paràgraf 2. 
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PREVENCIÓ 

 

ART. 11 

La protecció dels menors i de les persones vulnerables forma part constitutiva de la proposta educativa i 

formativa de Comunió i Alliberament. Això no afecta només a aquells que s'impliquen en les activitats dirigides 

a aquestes categories, sinó a tots els qui s’hi afegeixin. Tots ells són requerits, d'una banda, a mantenir un estil 

de vida i de relacions personals irreprensible i, de l'altra, a comprometre’s activament en la prevenció de els 

abusos, a la sensibilització sobre el tema i en la difusió d'una cultura marcada pel respecte i la cura dels més 

febles. 

Els responsables de la guia dels àmbits dedicats als menors als quals es refereixen els arts. 4 i 5, a més de 

manifestar una sincera passió educativa, demostrada també professional i vocacionalment, han d'oferir un clar 

testimoni d'equilibri psicològic i maduresa afectiva, a més de viure una sincera entrega i una comprovada 

fidelitat en el seguiment del camí de Comunió i Alliberament. 

Comunió i Alliberament, en qualsevol cas, exigeix que els adults que vulguin col·laborar acreditin els certificats 

d'idoneïtat que demostrin l'absència d'antecedents penals o de causes judicials pendents relatives a menors i 

persones vulnerables. 

Els clergues o els religiosos n’informaran, a més, a l'ordinari legítim i / o al respectiu superior. 

ART. 12 

Els responsables dels àmbits esmentats, de qualsevol nivell, poden recórrer a col·laboradors en una mesura 

adequada a les dimensions del compromís educatiu assumit, tenint en compte el nombre de joves implicats i 

l'entitat dels gestos comunitaris que es van proposant. 

La valoració de la idoneïtat dels col·laboradors correspon als respectius responsables, que maduraran les seves 

decisions respectant escrupolosament els criteris a què es refereix l'art. 11 paràgraf 2. 
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ART. 13 

La implicació de menors -sempre d'edats no inferiors a 16 anys- en activitats de caritat adreçades als més petits 

o persones vulnerables es realitzarà exclusivament sota la responsabilitat de persones adultes. 

ART. 14 

Les responsabilitats sobre conductes inapropiades que, tot i l'atenta vigilància per part dels responsables i dels 

adults, tinguessin lloc durant els gestos a què es refereixen els arts. 4, 5 i 6, en la relació ocasional amb altres 

subjectes implicats de fet en les activitats educatives (personal dels allotjaments, conductors de mitjans de 

transport, personal del servei tècnic), estan subjectes a la normativa d'aplicació que correspon. 

ART. 15 

Tots els subjectes implicats en les activitats a què es refereix l'art. 1, menors inclosos als quals es refereix l'art. 

13, cal que hi participin cordialment, posant-se al dia amb assiduïtat en els itineraris formatius predisposats a 

nivell diocesà per a la prevenció i el reconeixement dels abusos sexuals i proporcionant als respectius 

responsables les certificacions pertinents. 

ART. 16 

En la relació educativa, tots els adults implicats als quals es refereixen els arts. 11 i següents han de cultivar un 

profund respecte per la llibertat de consciència dels joves que els són confiats i una especial i delicada diligència 

en la tutela de llur intimitat personal. 

Es recomana una particular atenció en l'ús de les paraules, sempre respectuós, a la recerca i la valoració de tot 

el que és bell, noble i pur, sigui quin sigui el canal comunicatiu prèviament escollit i amb especial atenció a les 

xarxes socials. 

Es requereix, a més, la màxima discreció en els gestos, que mai ha de sobrepassar l'àmbit de la cordialitat d'una 

amistat sempre compartida obertament amb els altres adults i joves presents. 

Per a tal fi, s'han d'evitar completament actituds autorreferencials i vincles personalistes que puguin generar 

equívocs i inhibir una sana dinàmica en les relacions, tant a nivell educatiu com en les amistats entre iguals. 
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INFORME D’ABÚS 

 

La comissió per a la protecció dels menors i de les persones vulnerables a la Fraternitat de Comunió i 

Alliberament 

 

ART. 17 

 

Es crea la Comissió per a la protecció dels menors i de les persones vulnerables a la Fraternitat de Comunió i 

Alliberament (la «Comissió»). 

Formaran part d’aquesta comissió cinc membres escollits per la Diaconia central de la Fraternitat (la 

«Diaconia») entre professionals que no exerceixin cap paper en la guia de Comunió i Alliberament, altament 

qualificats en els àmbits mèdic i psiquiàtric, psicoterapèutic, pedagògic, jurídic i teològico-pastoral. El 

coordinador serà nomenat pels membres de la Comissió. 

El nomenament de cadascun dels membres per un trienni serà renovable al terme del mateix en virtut d’un acord 

degudament motivat i adoptat per la Diaconia. 

En el cas de renúncia o d’impossibilitat de continuar amb la tasca, la Diaconia procedirà a designar com a 

membre de la Comissió a un professional relacionat amb l’àmbit que ha quedat vacant. En cas d’urgència, el 

nou membre podrà ser designat pel President de la Fraternitat; decisió que haurà de ser posteriorment sotmesa 

a ratificació o a substitució a la primera reunió de la Diaconia que se celebri. 

 

ART. 18 

 

La Comissió durà a terme les funcions a les quals es refereixen els articles següents per a les activitats pastorals 

de Comunió i Alliberament realitzades a Itàlia. 

Es fa càrrec, de manera subsidiària, dels problemes relacionats amb la seva competència que poguessin 

esdevenir-se eventualment en comunitats de l’estranger, en absència i a l’espera de protocols específics 

disposats per les respectives Conferències episcopals. En aquests casos, la Comissió continuarà atenent-se a les 

indicacions procedents de l’autoritat eclesiàstica del lloc en la mesura que siguin conegudes o continuarà 

sostenint oportunament aquelles situacions en les quals, per la dimensió insuficient de la comunitat o per una 

altra causa justa, no fos possible dotar-se d’instruments específics en la matèria. 
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ART. 19 

 

La Comissió desenvoluparà les següents funcions: 

a) Recepció i valoració d'informes d’abús als quals es refereix l'art. 20; 

b) Escolta i acompanyament de les persones implicades, establint itineraris d'atenció i tractament, en els terminis 

i modalitats fixats en l'art. 24; 

c) Comunicació a President de la Fraternitat d'eventuals abusos o presumptes conductes inapropiades per a la 

posta en marxa d’eventuals actuacions al respecte; 

d) Eventual derivació a l'autoritat eclesiàstica competent i/o a l'autoritat civil d'informes d’abús, d'acord amb el 

que estableix l'art. 20. 

La Comissió mantindrà la més absoluta confidencialitat sobre tot allò de què tingui coneixement en l'àmbit de 

la seva competència i en el desenvolupament de les seves funcions, per tal de protegir i garantir la preservació 

de la imatge i l'esfera privada de les persones implicades, també mitjançant la rigorosa protecció de les dades 

personals. 

ART. 20 

Es comunicaran a la Comissió, sense demora, les conductes a què es refereix l'art. 1 de Vos estis, consumades 

en els àmbits indicats en els arts. 4, 5 i 6, per part de qui hi hagi estat implicat d’una manera o altra, o n’hagi 

tingut coneixement. 

Els membres de la Comissió atendran amb gran cura i sol·licitud les persones implicades en qualsevol problema 

en l'àmbit de la seva competència. 

En el cas que menors o persones en estat de vulnerabilitat es dirigeixin directament a la Comissió, aquesta 

posarà el màxim d’interès en escoltar-los amb la cautela necessària. 

Correspon a la Comissió la valoració, dins d'un lapse de temps raonable i moderat, dels continguts de les 

declaracions que li siguin adreçades, en relació amb les activitats a què es refereixen els arts. 4, 5 i 6. 

L'informe ha de contenir, en qualsevol cas, elements prou precisos sobre el temps i el lloc dels fets, les persones 

implicades o de les quals s’ha informat, així com tota altra circumstància que pugui ser útil per tal d'assegurar 

una valoració adequada de seu caràcter no manifestament infundat. 
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Els informes sobre abusos que arribin al President de la Fraternitat o a un responsable de Comunió i 

Alliberament seran transmesos a la Comissió. Els informes sobre abusos comesos fora del territori italià seran 

comunicats per la Comissió a la comissió corresponent de país en què s'hagin produït. En el cas que aquestes 

comissions no s'hagin creat, els informes esmentats hauran de ser tractats directament per la Comissió. 

La Comissió no acceptarà informes anònims, rumors o delacions en què la persona denunciant no assumeixi la 

responsabilitat mitjançant la redacció d'un relat signat, excepte en casos d’imminent i previsible perill per al 

menor o la persona vulnerable. 

 

ART. 21 

Davant d'un informe que no sigui manifestament infundat, la Comissió convidarà els informants a posar-se en 

contacte amb l'autoritat eclesiàstica competent i/o l'autoritat civil corresponent per traslladar-los l’informe. 

Al mateix temps, la Comissió informarà el responsable de l'àmbit on la presumpta conducta s'ha produït i al 

President de la Fraternitat perquè apliquin les mesures cautelars previstes en l'art. 23 paràgraf 1. 

 

ART. 22 

En cas de reticència, per part dels informants, a traslladar els informes d’abús a les autoritats competents, passats 

15 dies de la recepció de la seva negativa, degudament justificada i signada, la Comissió delegarà aquesta 

actuació en un dels seus membres per tal que aquest remeti el cas a l'autoritat competent, oferint-li tots els 

elements de què disposi per tal que es pugui verificar la seva veracitat. 

 

ART. 23 

El responsable de l'àmbit sobre el qual s'hagi informat de conformitat amb el que preveu l'art. 21 paràgraf 2, de 

comú acord amb el President de la Fraternitat, s'assegurarà que, en qualsevol cas, se suspengui cautelarment de 

qualsevol càrrec que ocupi la persona acusada en l’informe, fins a l'aclariment de les circumstàncies per part de 

l'autoritat competent, salvaguardant sempre la presumpció d'innocència. 

El President de la Fraternitat, conjuntament amb la Diaconia central, es reserva l'aplicació dels arts. 35 i 36 dels 

seus Estatuts, que regulen l'expulsió dels seus membres per indignitat en la conducta. 
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ART. 24 

Una vegada derivades a l'autoritat competent les circumstàncies contingudes a l'informe, la Comissió, amb 

absolut respecte envers les persones afectades i des de la total confidencialitat dels fets referits, els oferirà el seu 

acompanyament a través d'itineraris específics d'atenció i de tractament mèdic, psicopedagògic i espiritual, a 

més del pertinent assessorament jurídic. 

 

Disposicions finals i transitòries 

 

ART. 25 

En cas que es produeixin els delictes o conductes que figuren en l'art. 1 de Vos estis en els quals hi estiguin 

implicats membres de Comunió i Alliberament fora de les activitats a les quals es refereixen els arts. 4, 5 i 6, 

aquells que n’hagin tingut coneixement hauran d’informar, sense demora, a l'Ordinari del lloc competent de la 

zona i/o a les autoritats civils, segons les disposicions canòniques i/o les lleis civils aplicables. 

En el cas que s’hagi comprovat la indignitat d'alguns dels seus membres, la Fraternitat aplicarà les disposicions 

a les quals es refereixen els arts. 35 i 36 dels seus Estatuts vigents. 

 

ART. 26 

En el cas que es produeixin conductes inapropiades en els àmbits educatius als quals es refereixen els arts. 4,5 

i 6, aquelles persones que en tinguin coneixement hauran d’assumir la responsabilitat de comunicar-les als 

responsables dels àmbits on s'hagin produït. 

Al seu temps, els responsables dels àmbits educatius afectats, una vegada que hagin verificat el caràcter no 

manifestament infundat dels fets adduïts, faran una crida a la correcció immediata d’aquests comportaments a 

les persones implicades. 

La reiteració de conductes inapropiades comportarà la suspensió per via cautelar de qualsevol tasca i, si fos 

necessària, la remoció definitiva de la mateixa. 

 

ART. 27 

Es donarà la publicitat pertinent a aquest reglament mitjançant la comunicació a les pàgines web internacionals 

de Comunió i Alliberament i en els avisos generals destinats a les comunitats de tot el món. A través d’aquests 

mateixos instruments es donaran a conèixer els documents relacionats amb el present reglament (imprès de 
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certificat d'idoneïtat -cf. Art. 11, paràgraf 3- i el Motu proprio Vos estis) i s'especificaran les modalitats de 

contacte amb la Comissió. 

 

ART. 28 

L'aplicació del present Reglament i, especialment, l'activitat de la Comissió a la qual es refereixen els arts. 17 i 

següents, comporta el tractament de dades personals per part de l'Associació "Fraternitat de Comunió i 

Alliberament" en qualitat de Responsable del seu tractament. 

 

Les dades personals tractades inclouen dades que pertanyen a categories particulars i dades referides a 

condemnes penals o delictes, aquestes últimes recollides en la forma del certificat d’idoneïtat. 

 

Els esmentats tractaments són necessaris per custodiar els interessos vitals de les persones protegides pel 

Reglament i per a la consecució del legítim interès del Responsable del tractament, destinat a protegir interessos 

fonamentals de menors i persones vulnerables pel que fa als comportaments o situacions imputables a membres 

o persones que guardin relació amb la Fraternitat, o que s’esdevinguin en l'àmbit de les seves activitats, i per 

executar les indicacions específiques rebudes sobre aquesta matèria per part de les autoritats eclesiàstiques.  

 

Si és possible i compatible amb les finalitats anteriorment indicades, se sol·licitarà el consentiment informat de 

l'interessat per al present tractament. 

 

El tractament de les dades personals es durà a terme en conformitat amb les previsions del Reg. (UE) 2016/679 

i la vigent normativa italiana d'aplicació. 

 

ART. 29 

El present reglament s'aplica ad experimentum per un trienni des de la seva entrada en vigor, l'1 de gener de 

2020. 

 

 

 


