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PREÀMBUL 

Amb l’experiència dels Estatuts i el RRI de febrer de 1986, i els posteriors Estatuts d’octubre de 2009, 
juntament amb la necessitat de modernitzar i democratitzar el funcionament de la Confraria de la 
Joventut Seràfica de Palma, neix aquest nou RRI per donar resposta al requeriment expressat en els 
Estatuts vigents sobre la confecció d’un nou Reglament. 

Ampliant llurs àmbits de competència, es pretén reflectir les particularitats que defineixen aquesta 
organització i la tradició franciscana que la caracteritza, amb la voluntat que sigui útil en el futur i que la 
seva implantació en el sí de la Confraria es produeixi amb naturalitat i normalitat. Per això, i per la 
voluntat que el present document defensi totes les sensibilitats internes, ha estat redactat, corregit i 
aprovat mitjançant un procés Assembleari d’elaboració, liderat pels confrares i la comunitat de frares 
franciscans i protagonitzat pel debat i el consens. 

La vertadera naturalesa de la Confraria radica en la solidaritat i la fraternitat, aspectes aquests que tant 
caracteritzen la cultura franciscana, han motivat una redacció acurada del Reglament amb la intenció de 
que aquesta sigui transmesa a tots. També perquè aquestes virtuts arribin a totes les organitzacions 
germanes amb l’ànim de col·laborar i participar amb elles en tots aquells esdeveniments que proclamin 
totes o alguna de les finalitats fundacionals abans esmentades. Seran d’especial importància les 
actuacions adreçades al proïsme, on la Confraria hi destinarà quantes ajudes pugui i aprovi l’Assemblea 
General.  

La Confraria de la Joventut Seràfica es situa a l’àmbit del Bisbat de Mallorca i, en particular, del 
Secretariat Diocesà de Confraries de Setmana Santa de Palma, i a ell es sotmet amb tot allò que pugui 
concernir-la. En conseqüència, li reconeix el paper de moderador, conciliador i assessor amb tot allò que 
representa el seu dia a dia. Al mateix temps, s’integra dins l’Associació de Confraries de la Setmana 
Santa de Palma on hi participarà de manera activa en les activitats que es duguin a terme. Els 
representants de la Junta Directiva, dins l’associació, vetllaran per defensar els interessos i el bon nom 
de la Confraria en els òrgans de govern de dita associació.  

Els nins i els joves, veritable actiu de la Confraria, tenen amb aquest RRI un complement més per a la 
seva formació integral que els ajudarà a ser millors confrares i persones. Amb el pas del temps, aquesta 
empremta franciscana passarà a formar part de les seves personalitats, complint així la labor formativa i 
educadora que tant caracteritza l’entorn franciscà. 

La Confraria utilitzarà la llengua catalana com a llengua de comunicació i vetllarà per mantenir les 
tradicions genuïnes en tots els actes processionals i no processionals on hi participi. 

Aquest RRI neix amb la voluntat de ser una eina viva i dinàmica que estigui en constant adaptació i 
evolució als temps presents i futurs i, al mateix temps, creixi i ajudi a créixer a la Confraria. Serà 
d’aplicació a tots els confrares, els quals tendran l’obligació de respectar i conèixer el seu contingut. 
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TÍTOL I - DE LA CONFRARIA 

Capítol 1 - Dels òrgans de govern: Assemblea General, Junta Directiva 

Article 1 - Assemblea General 

Adreçant-nos i completant els Estatuts vigents i el present RRI, i pel bon funcionament i informació als 
confrares, s’estableixen dos tipus de convocatòria de l’Assemblea: Ordinària i Extraordinària, tal com 
ve estipulat en el Capítol VI, Article 1 dels actuals Estatuts. 

Article 2 –  

L’Assemblea General Ordinària es reuneix un pic a l’any, normalment quinze dies abans de la Setmana 
Santa. Ve precedida per una missa en sufragi dels confrares finats. L’ordre del dia de l’Assemblea haurà 
d’incloure, com a mínim, els següents punts: 

• Lectura i aprovació, si escau, d’actes anteriors. 
• Informe del President on ha de retre comptes dels assumptes generals i projectes de futur. 
• Informe dels membres de la Junta Directiva, si escau. 
• Presentació i aprovació, si escau, dels balanços econòmics. 
• Memòria de l’exercici anterior. 
• Torn obert de paraula. 

Article 3 –  

L’Assemblea General Extraordinària es reunirà quantes vegades siguin necessàries i el seu ordre del dia 
haurà d’incloure, com a mínim, els següents punts: 

• Lectura i aprovació, si escau, d’actes anteriors. 
• Informe del President referit al tema o temes extraordinaris, objecte de l’Assemblea. 
• Informe dels membres de la Junta Directiva, si escau, referit al tema o temes extraordinaris, 

objecte de l’Assemblea. 
• Torn obert de paraules. 

Article 4 –  

Totes les Assemblees, Ordinàries i Extraordinàries, seran convocades pel Secretari, a instancies del 
President, per correu electrònic 7 dies abans de la data de la seva celebració. 

Article 5 –  

Es podran incloure punts a l’ordre del dia quan ho demani un 10% dels confrares de ple dret i ho 
presentin amb anterioritat a la publicació de la convocatòria de l’Assemblea. 

Article 6 –  

El temps d’intervenció serà il·limitat i sotmès al President el qual actuarà com a moderador. Aquest 
vetllarà pel bon funcionament de l’Assemblea i l’ordre en el torn de paraula. El President, amb la seva 
responsabilitat moderadora, podrà llevar l’ús de la paraula quan les circumstancies de manca de temps, 
ordre o respecte així ho demanin. 

Article 7 –  

Els confrares, sigui quina sigui la modalitat d’Assemblea, exerciran el vot de forma lliure, directa o 
delegada. Aquest serà secret quan ho demani un terç dels assistents i quan es celebrin les eleccions a 
Junta Directiva i les votacions a Confrare d’Honor. 



 REGLAMENT DE RÈGIMEN INTERN DE LA CONFRARIA DE PENITENTS DE LA JOVENTUT SERÀFICA 5 

	  

 

Article 8 –  

Les actes de les sessions seran redactades pel Secretari, amb el vistiplau del President i seran enviades 
als confrares, prèvia petició, via correu electrònic. 

Article 9 - Junta Directiva 

La Junta Directiva es reunirà quantes vegades sigui necessari i, com a mínim, un pic per trimestre o 
quan un terç dels seus membres ho demani. 

Article 10 –  

Les Juntes Directives seran convocades amb un ordre del dia pel Secretari, a instància del President i 
amb una antelació de set dies. El Secretari, amb el vistiplau del President, redactarà l’estat de cada 
sessió. 

Article 11 –  

D’entre les Vocalies s’hauran d’incloure obligatòriament aquelles que s’ocupin, com a mínim, de 
pastoral, beneficència, uniformitat i organització dels actes processionals.  

Article 12 –  

Les Vocalies igual que els altres membres de la Junta Directiva, desenvoluparan tasques dins les àrees 
de competència per les quals foren creades i contaran amb el suport i tutela dels altres membres de la 
Junta Directiva. 

Article 13 –  

A més dels Vocals es podran nomenar comissionats que dependran del membre de la Junta Directiva 
assignat. La seva funció es treballar i col·laborar en temes concrets dins l’estructura de la Junta 
Directiva. També podrà nomenar assessors. 

Article 14 –  

Els comissionats hauran de tenir obligatòriament la condició de confrare de ple dret i cessaran una 
vegada finalitzada la tasca per la qual foren nomenats. 

Capítol 2 - Pare Consiliari 

Article 15 – 

Adreçant-nos al Capítol VI, article 2.10 dels Estatuts vigents, la persona del Consiliari serà proposada 
per la Junta Directiva i confirmada pel Pare Provincial de la TOR i el Bisbe de Mallorca. 

Article 16 –  

La Confraria diposita en la figura del Consiliari la responsabilitat del mestratge moral i l’experiència 
pastoral a més de totes les incloses en els Estatuts vigents. 

Article 17 –  

A fi i efecte que la proposta de la Junta Directiva sigui representativa del sentir majoritari dels confrares, 
aquesta sotmetrà a votació qualsevol proposta de Pare Consiliari. Acte seguit, la proposta serà 
presentada al Pare Provincial de la TOR. 
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Article 18 –  

La Junta Directiva vetllarà pel compliment de les responsabilitats assignades al Consiliari en els Estatuts 
vigents i podrà demanar-ne el seu compliment. De no ser així i després de les comunicacions prèvies i 
necessàries, la Junta Directiva podrà demanar el canvi de Consiliari prèvia consulta a l’Assemblea 
General de la Confraria que haurà de pronunciar-se de manera obligatòria per majoria absoluta dels 
assistents. 

Capítol 3 - Dels confrares 
 
Article 19 – 
 
Seran confrares de ple dret el que adquireixin la majoria d’edat (18 anys). Els menors d’edat 
s'anomenaran confrares joves.  
 
Article 20 –  
 
S’adquireix la condició de confrare de ple dret en un acte solemne celebrat el dia de l’Assemblea 
General Ordinària, en el transcurs de la missa en sufragi dels confrares finats. L’Oficiant procedirà a la 
benedicció del nou hàbit i lliurarà el serafí al nou confrare. 
 
Article 21 –  
 
Tots els confrares de ple dret tenen els mateixos drets i obligacions per la qual cosa no hi podrà haver 
cap distinció entre ells per raons d’edat, sexe, llengua, orientació sexual, lloc de procedència, etc. 
 
Article 22 –  
 
S’estableix la figura del Confrare d’Honor que, d’acord amb els Estatuts vigents, serà proposat per la 
Junta Directiva i aprovat per l' Assemblea General. 
 
Article 23 – 
  
Les persones proposades a Confrare d’Honor hauran de complir alguns dels següents requisits: serveis a 
la Confraria, serveis a la societat, serveis al conjunt de les confraries, càrrecs i responsabilitats al voltant 
de l’Església de Mallorca, Bisbat de Mallorca i laïcat en general, antiguitat a la Confraria i semblants. 
No es considera cap mèrit, per accedir al nomenament a Confrare d’Honor, l'exercici d'un càrrec polític. 
 
Article 24 –  
 
La Junta Directiva vetllarà per a què els confrares exerceixin el vot de forma responsable i 
proporcionada a la importància que tal distinció suposa. 
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Capítol 4 - Del patrimoni i símbols 

Article 25 – 

El patrimoni de la Confraria romandrà detallat a l’inventari que de forma obligatòria haurà de ser 
publicat a la web per a consulta i informació de tots els confrares. La Junta Directiva vetllarà per la seva 
actualització. 

Article 26 –  

La uniformitat dels confrares es defineix així: 

• Sotana talar i antifaç grisos. 
• Cordó franciscà de tres nusos, cenyit al costat dret de la sotana. 
• Creu de fusta petita sense polir, subjectada al cordó i al costat esquerre. 
• Escut de la Confraria brodat al pit, just davall l’antifaç. 
• Serafí amb cordó gruixat blau passat pel coll. 
• Sandàlies tipus albarques menorquines de color marró fosc. 

Article 27 –  

Els confrares de ple dret poden desfilar descalços, amb sandàlies sense calcetins o amb sandàlies amb 
calcetins color carn. 

Article 28 –  

S’autoritza als confrares joves menors de 12 anys a desfilar amb la cara descoberta, sense antifaç però 
obligatòriament amb el calçat reglamentari. 

Article 29 –  

La Junta Directiva és l’encarregada d’informar als confrares del subministrament de la uniformitat.  

Article 30 –  

La Junta Directiva vetllarà per la correcta uniformitat dels confrares en els actes processionals i no 
processionals i aplicar lo establert en el Títol 4. 

Article 31 –  

El confrare de ple dret i els confrare jove es comprometen a guardar la correcta uniformitat, a fer ús de 
la vesta de forma digne i responsable i a no utilitzar-la fora del seu àmbit penitencial. 

Article 32 –  

La Confraria no autoritza les mostres penitencials explicites. 
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TÍTOL 2 – DELS ACTES I LA SEVA ORGANITZACIÓ 

Article 33 - Àmbit d’actuació 
 
L’àmbit d’actuació habitual de la Confraria són els actes organitzats dins el marc de la Setmana Santa 
de Palma, tant processionals com de qualsevol altre tipus. 
 
Article 34 - Assistència als actes 
 
Tots els confrares tenen el dret i la obligació, en la mesura de les seves possibilitats, d’assistir i 
participar en tots els actes i activitats organitzats per la Confraria. 
 
Capítol 1 – Actes processionals 

Article 35 - Organització 
 
L’organització dels actes processionals en que participi la Confraria correspon a la Junta Directiva i, 
més concretament, al Vocal encarregat d’acord amb els criteris establerts per l’Associació de Confraries 
de Palma i en col·laboració amb els representants de les altres confraries participants. 
 
Article 36 - Ordre processional 
 
La desfilada l’obrirà la Creu, flanquejada pels Plats amb els Claus i la Corona d’Espines portats per 
confrares joves que aniran fent torns i que se situaran en la part central just al darrera de la Creu. 
 
A banda i banda sortiran els Fanals, encapçalant les dues fileres de confrares. En els primers llocs es 
situaran els mes joves i a continuació la resta de confrares deixant els espais necessaris per a la 
incorporació dels Passos que ocuparan, en la mesura del possible, la part central de la comitiva. 
 
Tancarà la desfilada la Presidència, situada en una posició centrada respecte de les dues fileres de 
confrares. 
 
Article 37 - Creu 
 
La Creu, com a símbol de la Confraria, serà portada pels confrares que ho hagin sol·licitat prèviament i 
per escrit a la Junta Directiva. Aquesta, en cas de haver-hi més d’una persona interessada, s’encarregarà 
d’elaborar anualment la llista definitiva de confrares encarregats de portar-la en cadascuna de les 
processons en que participi aquell any la Confraria. 
 
Article 38 - Fanals 
 
Així mateix, els dos Fanals seran portats pels confrares que ho hagin sol·licitat prèviament i per escrit a 
la Junta Directiva .Aquesta, en el cas de que hi hagués més persones interessades que les necessàries, 
s’encarregarà d’elaborar anualment la llista definitiva de confrares encarregats de portar-los en 
cadascuna de les processons en que participi aquell any la Confraria. 
 
Article 39 - Passos 
 
Pel que fa als Passos i degut a la conveniència de que les persones encarregades de portar-los en els 
actes processionals disposin també d’experiència en les feines, tant de preparació prèvia a la Setmana 
Santa com, una vegada finalitzada, per deixar-los emmagatzemats en unes condicions òptimes, la 
Confraria disposarà d’un grup estable de confrares que duguin a terme totes aquestes tasques. 
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Article 40 - Encarregats dels Passos 
 
Les persones que vulguin entrar a formar part d’aquest grup hauran de sol·licitar-ho per escrit al 
Secretari de la Confraria i aquest ho presentarà a la Junta Directiva que, en cas de no trobar-hi 
impediment, aprovarà la seva incorporació en un llistat de confrares anomenats Encarregats dels Passos. 
 
La talla, edat i condició física així com la seva implicació en les feines de manteniment i la seva 
antiguitat com a membre de la Confraria seran aspectes a considerar per a la seva inclusió en aquest 
llistat. 
 
En aquest llistat hi haurà uns confrares amb la funció específica de conduir els Passos i que, durant les 
desfilades, aniran fent torns amb la finalitat de que tots ells vagin adquirint experiència en aquesta tasca. 
En el moment que no estiguin al volant seran els encarregats del fre. 
 
Els altres confrares d’aquest grup seran els qui acompanyaran els Passos durant les desfilades i que, en 
el cas d’haver-hi més confrares que places disponibles, seran triats anualment per sorteig en el transcurs 
de l’Assemblea General Ordinària. 
 
Els confrares Encarregats dels Passos hauran de deixar d’empènyer obligatòriament en complir els 55 
anys d’edat i de conduir en complir els 65 però seguiran essent part del grup i hauran d’encarregar-se de 
la resta de tasques encomanades mentre així ho vulguin. 
 
En el cas de que algun dels confrares Encarregats dels Passos no pogués assistir a les processons o a 
qualsevol altre acte relacionat amb ells pel que fos convocat, haurà de justificar la seva absència davant 
la Junta Directiva. En el supòsit de faltar a dues convocatòries sense haver-ho justificat causarà baixa 
del grup. 
 
Article 41 - Distribució dels confrares en els Passos 
 
Els Pas del Sant Enterrament disposarà d’un conductor, un encarregat del fre, tres confrares situats a 
cada un dels costats del Pas i dos mes situats al davant, en total deu confrares. 
 
Els Pas de la Creu disposarà d’un conductor, un encarregat del fre i un confrare situat a cada un dels 
costats del Pas, en total 4 confrares.  
 
Article 42 - Vares d’ordre 
 
Donat que en la nostra Confraria les vares tenen una funció únicament organitzativa durant els actes 
processionals, la Junta Directiva anomenarà els encarregats de portar-les en les desfilades en que es 
cregui oportú la seva presència. 
 
Les persones escollides seran, en principi, membres de la Junta Directiva però podrà esser-ho també 
qualsevol altre confrare de ple dret designat expressament per la Junta per dur a terme aquesta funció. 
 
Aquests confrares vetllaran per l’ordre i pel bon desenvolupament de la desfilada de la Confraria i ho 
faran, coordinadament amb l’Associació de Confraries de Palma, en col·laboració amb els encarregats 
de les altres confraries. 
 
En qualsevol cas serà el Vocal corresponent l’encarregat de coordinar tots els aspectes relatius a l’ordre, 
tant abans de la sortida com durant i també una vegada finalitzada la desfilada.  
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Article 43 - Presidència 
 
La desfilada processional estarà presidida pel Pare Consiliari juntament amb el President i el 
Vicepresident de la Confraria, o en aquells confrares en qui aquests deleguin. 
 
En cas d’absència del Pare Consiliari, aquest haurà de nomenar la persona que el substituirà i que serà 
membre del TOR de Sant Francesc. 
 
Article 44 - Participació i actitud 
 
Podran participar en els actes processionals tots aquells confrares que vulguin, sempre que estiguin al 
corrent en el pagament de les quotes i vesteixin segons la indumentària descrita en el present 
Reglament. 
 
La actitud dels confrares i de tots i cadascun dels participants serà en tot moment seriosa, respectuosa i 
disciplinada, conseqüent amb el lloc que ocupen i en clar respecte envers el públic i la resta de 
confrares. 
 
Article 45 - Restriccions 
 
En el transcurs de les processons, està totalment prohibida la utilització de telèfons mòbils, càmeres 
fotogràfiques, reproductors de so o imatge i, en general, de qualsevol altre tipus d’aparell electrònic 
encara que es porti amagat davall la vesta. 
 
Article 46 – Col·laboracions 
 
La Confraria no podrà, baix cap concepte, contractar persones que rebin qualsevol remuneració o 
compensació, econòmica o no, ni per portar els Passos ni per fer cap altre tipus de feina. Seran els 
confrares els qui, voluntàriament, oferiran els seus serveis per dur a terme tots i cadascun del treballs 
que es considerin necessaris. 
 
Article 47 - Música 
 
La Confraria desfilarà, tal i com ho ha fet tradicionalment, en absolut silenci. 
 
Excepcionalment, però, podrà incorporar acompanyament musical rítmic i auster, sempre en 
consonància amb els actes de Setmana Santa i previ acord de l’Assemblea i amb el repertori que en ella 
s’hagi consensuat. 
 
Article 48 - Suspensió dels actes 
 
Només es podrà suspendre la sortida en processó per causes meteorològiques o de força major, com 
poden ser la prohibició expressa de l’autoritat eclesiàstica o civil o per la impossibilitat econòmica de la 
pròpia Confraria. 
 
En qualsevol d’aquests supòsits , el President convocarà la Junta Directiva d’urgència, amb els membres 
que estiguin presents, per prendre la decisió oportuna i que serà acceptada per tots els confrares. 
 
En el cas de que ja hagués començat la processó, es procedirà a la dissolució ordenada de la comitiva i a 
la retirada i protecció, per part dels Confrares Encarregats dels Passos, de tots els elements patrimonials 
abans de iniciar el retorn cap al local social o a la Basílica de Sant Francesc. 
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Capítol 2 – Actes no processionals 

Article 49 - Calendari d’activitats 
 
La Junta Directiva elaborarà un calendari anual de les activitats, tant litúrgiques com lúdiques o de 
protocol, en les que es preveu la participació o assistència de la Confraria. 
 
Aquest calendari, en el que se indicarà si l’assistència és per a tots els confrares o només per als 
representants de la Confraria, serà lliurat a tots els confrares a l’inici de cada curs. 
 
Article 50 - Activitats litúrgiques 
 
La Confraria, com a associació de fels laics adscrita al Tercer Ordre Regular de Sant Francesc, reconeix 
com a seu eclesiàstica pròpia, i en conseqüència per a la celebració de tots els seus actes litúrgics, la 
Reial Basílica de Sant Francesc de Palma. 
 
Article 51 - Activitats lúdiques 
 
La Confraria podrà organitzar periòdicament activitats de tipus cultural o lúdic, com poden ser 
excursions, visites, conferències, concerts i, en general, qualsevol altre que pugui interessar als seus 
confrares. 
 
El lloc i horari de celebració de les diferents activitats serà informat amb antelació suficient per facilitar-
ne l’assistència tant als confrares com també als familiars i amics de la Confraria.  
 
Article 52 - Representació 
 
Només pot atribuir-se la representació de la Confraria i, en conseqüència, actuar en nom seu, el 
President o, en cas d’absència o impossibilitat d’aquest, el Vicepresident. 
 
Cap altre membre de la Junta o de la Confraria podrà assumir aquesta funció sense un acord previ de la 
Junta Directiva i únicament per l’ocasió o l’acte acordats.
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TÍTOL 3 - DEL RÈGIM ECONÒMIC 

Capítol 1 – Gestió econòmica 

Article 53 – Finalitat 

La Confraria, com a associació privada de fels que és, administra lliurament els béns que posseeix, 
quedant salvat el dret de l’autoritat eclesiàstica a la vigilància perquè dits béns s’emprin per als fins de 
la Confraria i seguint l’esperit cristià que l’ha de caracteritzar. 

Article 54 – El Tresorer 

El Tresorer és el responsable de l’administració econòmica de la Confraria, segons els criteris i sota 
l’autoritat de la Junta Directiva, així com la persona encarregada dels seus cobraments i pagaments. 

El Tresorer té la responsabilitat de la preparació, arxiu i custòdia de tota la documentació comptable i 
econòmica de la Confraria, formular els balanços i el compte de pèrdues i guanys, la memòria de l’estat 
econòmic, un inventari actualitzat, el control del capítol d’ingressos i despeses, així com la proposta de 
quota anual dels confrares. 

Article 55 – Del balanç econòmic 

La Junta Directiva estudiarà i ratificarà la documentació econòmica indicada a l’anterior article, a fi de 
la seva presentació i aprovació, si cal, de l’Assemblea General. 

Article 56 – Termini 

L’exercici econòmic de la Confraria comença el dia 1 de gener i finalitza el dia 31 de desembre del 
mateix any. 

Article 57 – Pressupost obra social o caritativa 

La Confraria, una vegada aprovat el capítol econòmic a l’Assemblea General que es celebra cada any, 
destinarà un percentatge mínim entre un 7% i un 10% del capítol d’ingressos a la realització d’obres 
socials o caritatives, tal com estableixen els nostres Estatuts, sempre i quan la diferència entre els 
ingressos ordinaris i les despeses ordinàries siguin superiors a l’import a destinar a tal fi. 

Capítol 2 – Inventari, quotes i béns 

Article 58 – Inventari de béns 

La Junta Directiva de la Confraria mantindrà actualitzat l’inventari dels seus béns patrimonials, ja siguin 
immobles, mobles o monetaris. 

Article 59 – Actuacions als béns patrimonials 

La Junta Directiva de la Confraria, davant qualsevol tipus d’actuació als seus béns patrimonials que 
tingui caràcter d’extraordinària, tindrà l’obligació de presentar la proposta en Assemblea General per a 
la seva aprovació, si cal. 

Article 60 – Sostenibilitat de la Confraria 

La Junta Directiva de la Confraria no podrà recorre a cap tipus de finançament extern, ajustant la seva 
sostenibilitat a les quotes ordinàries i extraordinàries, aprovades per Assemblea General, donacions i 
subvencions concedides. 
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Article 61 – De la quota 

La quota anual ordinària o altre tipus de contribució dels confrares de ple dret i dels confrares aspirants, 
seran acordades per la Junta Directiva amb l’aprovació de l’Assemblea General. 

Article 62 – La quota i la seva obligatorietat 

Tota quota aprovada per Assemblea General, sigui ordinària o extraordinària, tendrà el caràcter 
d’obligatori i indispensable per la sostenibilitat de la Confraria, essent totalment independent a 
l’assistència o no dels confrares als actes processionals en que participi la Confraria. 

Article 63 – Incompliment del confrare 

El no atendre les obligacions de pagament disposades en aquest capítol del títol tercer, del Règim 
Econòmic, disposades també als nostres propis Estatuts, donarà lloc a lo disposat en el títol quart, del 
Règim Disciplinari i Sancionador.  

Article 64 – Tipus de quota ordinària 

S’estableixen dos tipus de quotes ordinàries anuals pels confrares: una quota pels confrares de ple dret 
adults i una quota reduïda pels confrares aspirants. 

La quota reduïda es podrà aplicar com a màxim al mateix any que el confrare aspirant compleix l’edat 
dels devuit anys i obté la majoria d’edat. 

Article 65 – De les quotes extraordinàries 

Les quotes extraordinàries seran suportades tan sols pels confrares de ple dret, i en cap cas el total de les 
quotes extraordinàries a l’exercici podran superior en 2’5 vegades l’import de la quota ordinària del 
mateix exercici. 

Article 66 – La Unitat Familiar 

Es crea a la Confraria la figura de “Unitat Familiar”, aprovada a l’Assemblea General celebrada el 23 de 
març de 2012. Queda definida com a “Unitat Familiar”, els cònjuges (o cònjuge) i els seus fills no 
emancipats i menors de vint-i-sis (26) anys, on tres o més dels seus membres siguin confrares. Es vol 
diferenciar de forma clara que es pot incloure com a màxim dins la “Unitat Familiar” (apart dels 
cònjuges o cònjuge) el confrare no emancipat que el mateix any compleix l’edat dels vint-i-sis anys.  

Article 67 – Aplicació de la Unitat Familiar 

La figura de “Unitat Familiar” contempla una reducció percentual en la suma total de les quotes anuals 
de tots els seus membres, tal com queda definit en aquest capítol. Aquest percentatge serà l’aprovat en 
tot cas per l’Assemblea General. 

Article 68 – Suspensió de la quota 

El confrare de ple dret tindrà el dret de suspensió per un any del pagament de la quota si es veu forçat 
per causes greus i de força major, i prèvia comunicació formal amb la Junta Directiva. En cas de que 
l’origen d’aquesta suspensió la faci prorrogar per segon o més anys, siguin consecutius o no, el confrare 
es veurà obligat a aportar justificació acreditada junt a la petició formal a la Junta Directiva, que serà qui 
determinarà l’aprovació de la suspensió sol·licitada. En tot cas, per un període o més, s’entén que 
s’aplica la suspensió de la quota a tots els membres que formen la “Unitat Familiar”, definida a l’article 
número 66 d’aquest mateix títol. 
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TÍTOL 4 – DEL RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR 

 
Article 69 – Procediment del Règim Disciplinari i Sancionador 
 
El procés d'instrucció del Règim Disciplinari recaurà en la persona del Secretari de la Confraria. El 
President, a proposta del Secretari i oïda la Junta Directiva, procedirà a aplicar el règim sancionador.  
 
Article 70 – 
 
La tramitació de l'oportú expedient es farà seguint els passos següents: 
 

 Aixecament d'un plec de càrrecs, que se redactarà havent estat examinats els fets constitutius de sanció. 
L'afectat podrà presentar les al·legacions oportunes, en el termini de set (7) dies des de que ha rebut (via 
correu certificat) l'expedient. Les al·legacions de l'afectat també hauran de ser presentades per 
l'interessat via correu certificat. 

 El Secretari informarà al President de la seva actuació i les al·legacions de l'afectat (si s'hi dona el cas) 
per tal de donar resolució a l'expedient. 

 El Secretari durà a terme una proposta sancionadora. El President, oïda la Junta Directiva, procedirà a 
emetre la resolució del cas i la seva sanció, si escau. A continuació es farà la comunicació a l'afectat via 
correu certificat. 

 L'afectat podrà presentar recurs en el termini de tres (3) dies, que haurà de ser contestat pel President 
també en un termini màxim de tres (3) dies. 

 Contra la resolució adoptada, l'afectat podrà interposar els recursos oportuns. 

 Qualsevol sanció tindrà efecte a partir del mateix dia de la comunicació a l'interessat. 

 El temps màxim de la tramitació de l'expedient serà de quaranta (40) dies. 

Article 71 – 
 
Les faltes o infraccions se qualifiquen en lleus, greus, i molt greus. 
 
Cada tipus de falta disposarà d'un sanció específica. 
 
Article 72 – Faltes lleus 
 
Se consideren com a tals: 
 
• Oposar-se deliberadament els acords presos en Junta General o per qualsevol altre òrgan de 

govern. 
• La falta lleu de respecte als altres germans confrares. 
• Desfilar inadequadament sense seguir les premisses especificades dins el RRI, essent avisats pels 

responsables d'ordre. 
• En general, totes aquelles faltes no descrites anteriorment i que puguin ser contemplades com a tal. 

En aquests casos es durà a terme l'obertura d’expedient on quedarà anotada la falta i la conseqüent 
amonestació. 
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Article 73 – Faltes greus i sancions 
 
Se consideren com a tals: 
 
• La falta greu de respecte a altres germans confrares. 
• Les paraules ofensives contra la religió catòlica, la Confraria o la institució eclesiàstica. 
• L’ús inapropiat de la vesta i els seus signes distintius i complementaris, així com a 

qualsevol bé material de la Confraria. 
• L' incompliment reiterat dels Estatuts o d'aquest RRI. 
• El repetit incompliment de les obligacions corresponents dins una Comissió o càrrec 

específic pel que s'hagi estat designat. 
• La incitació o inducció a un confrare a realitzar actes que puguin ser nocius a la Confraria i 

als seus membres. 
• L’acumulació de tres faltes lleus. 
• En general, totes aquelles faltes no descrites anteriorment i que puguin ser contemplades 

com a tal. 

Sanció: 
 
• El cessament del càrrec com a comissionat o càrrec pel que ha estat designat. 
• Suspensió temporal de desfilar per un període màxim de dos anys continuats. 

 

Article 74 – Faltes molt greus i sancions 
 
Se consideren com a tals: 

• Menysprear reiteradament als actes públics, assemblees, via pública o a les xarxes socials, a la 
Confraria i/o als seus òrgans de govern. 

• L'abús d'autoritat per part d'algun membre de la Junta Directiva, o abandonament sobtat de la 
seva obligació dins aquesta, amb la finalitat concreta de produir un mal a la Confraria. 

• Les denúncies falses presentades contra qualsevol confrare. 
• L’acumulació de tres faltes greus. 
• En general, totes aquelles faltes no descrites anteriorment i que puguin ser contemplades com a 

tal. 
• Impagament de 4 o més quotes anuals obligatòries.  

 

Sanció: 
 
• Expulsió temporal de la Confraria fins a un període màxim de 4 anys continuats. 

• Expulsió definitiva de la Confraria. 

 

Article 75 – Prescripció de les faltes 
 
La prescripció de les faltes serà la següent:  

• Les faltes lleus prescriuran als trenta (30) dies naturals. 
• Les faltes greus prescriuran als sis (6) mesos. 
• Les faltes molt greus prescriuran a l'any. 
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Els terminis de prescripció començaran a comptar-se des del moment del coneixement de la falta per 
part d'algun membre de la Junta Directiva i només s'interromprà per la iniciació del procediment de 
tramitació i posada en pràctica del Règim Disciplinari. 
 
 
 
Article 76 – 
 
La mostra de sincer penediment i l’espontània reparació del mal causat per part de l'infractor, serà pres 
en consideració en la qualificació de la falta i la conseqüent sanció. 
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TÍTOL 5 – DEL PROCÉS ELECTORAL 
 
Capítol 1 – Procés Electoral 
 
Article 77 – Celebració 
 
El Procés Electoral es celebrarà cada 4 anys comptadors a partir de la presa de possessió de la Junta 
Directiva i se triarà a tots els components prèvia presentació de candidatures a llistes tancades. 
 
Article 78 – Convocatòria 
 
La Junta Directiva convocarà el període d'eleccions amb comunicació escrita a tots els confrares amb 
una antelació mínima de 45 dies a la data establerta per a les votacions. 
 
Article 79 – Cens 
 
El Secretari de la Junta Directiva elaborarà un cens complet dels confrares inscrits en el Registre 
General de la Confraria que lliurarà a la Mesa Electoral amb dies 45 d'antelació a la data establerta per a 
les votacions, perquè el posi a disposició dels confrares per esmenar errades així com la possibilitat de 
posar-se al corrent en el pagament de les quotes. 
 
El cens el compondran els confrares de ple dret que se trobin al corrent de les quotes establertes. 
 
Article 80 - Mesa electoral 
 
La mesa electoral es constituirà en el mateix moment que es convoqui oficialment el Procés Electoral. 
En qualsevol cas, no podran formar part d'aquesta els confrares que vulguin concórrer a càrrec. 
 
La composició de la mesa electoral serà la següent: el confrare de ple dret mes antic que fera les 
funcions de President, el confrare de ple dret de major edat i el confrare de ple dret menor edat que fera 
les funcions de Secretari, el Secretari en funcions vindrà a donar qualsevol tipus d’assessorament amb 
tal de que el Procés Electoral discorri amb total normalitat. 
 
En el cas de que el Secretari en funcions concorri a càrrec, el President en funcions triarà la persona que 
el substitueixi atenent a criteris d’idoneïtat. 
 
La funciones de la mesa electoral seran: la organització del Procés Electoral, el control, el recompte dels 
vots i l'aixecament de l'acta de la sessió.  
 
Article 81 - Candidatures 
 
A més de les condicions que marquen els Estatuts, per poder optar a formar part d'una candidatura 
caldrà tenir una antiguitat mínima de 2 anys com a confrare de ple dret, i no haver estat sancionat mai 
per faltes molt greus o haver transcorregut 10 anys des del compliment de la sanció per haver comès una 
falta greu. 
 
Els candidats a President, un cop convocat el període electoral i constituïda la Mesa, presentaran la seva 
candidatura a la Mesa Electoral fins a 30 dies abans de la data de les votacions, mitjançant el sistema de 
candidatura tancada, fent constar el càrrec, el nom i el DNI de cada un dels membres de la llista. La 
Mesa Electoral, en el termini de 15 dies, validarà les candidatures presentades i en farà difusió. 
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Article 82 - Programa 
 
Les candidatures podran presentar el seu programa electoral, així com la sol·licitud de vot, utilitzant per 
a això els canals de comunicació que té la Confraria, i que posarà a la seva disposició, sent utilitzats per 
aquestes únicament amb aquesta finalitat. 
 
Article 83 – Votacions 
 
Les votacions seran secretes i es realitzaran amb les paperetes i sobres que faciliti la Mesa Electoral. El 
membres de la Mesa Electoral votaran una vegada ho hagin fet la resta de confrares. Les urnes 
romandran obertes durant 1 hora.  
 
Article 84 - Vot delegat 
 
No es contempla la possibilitat del vot per correu i sí la del vot delegat. La delegació haurà d’aparèixer 
degudament signada tant pel confrare que delega com pel confrare delegat (annex).  
 
La persona delegada farà depòsit del seu propi vot i, a la vegada, del vot o vots delegats. 
 
Article 85 – Recompte 
 
Una vegada finalitzada la votació es realitzarà el recompte, que serà públic.  
 
Article 86 – Proclamació 
 
Es considerarà guanyadora la candidatura que obtingui la majoria absoluta (la meitat més un dels vots) 
en primer escrutini. Si no fos així, se procedirà a una segona votació d'entre les dues candidatures més 
votades. 
 
Si només es presenta una candidatura aquesta serà proclamada sense més requisit. En cas d'absència de 
candidatures s'aplicarà el que disposen els Estatuts. 
 
Article 87 - Presa de possessió 
 
La presa de possessió es realitzarà mitjançant un traspàs de poders que haurà de dur-se a terme dins dels 
30 dies següents a les votacions.  
 
El traspàs de poders consistirà en dipositar en mans del President electe de tot tipus de material i 
documentació, propietat de la Confraria, i necessari per administrar-la, així com tota la informació que 
sigui necessària per al normal desenvolupament de la gestió.
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TÍTOL 6 – DE LA MODIFICACIÓ I REVISIÓ D’AQUEST REGLAMENT 

Capítol 1 – Modificació 

Article 88 - Procediment 

La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària la modificació 
total o parcial d’aquest Reglament. 
 
La proposta de modificació també podrà ser proposada pels confrares sempre que estigui avalada pel 
20% dels que tinguin dret al vot i sigui sol·licitada per escrit a la Junta Directiva amb, al manco, un mes 
d’antelació a la celebració de l’Assemblea General Ordinària a fi de poder ser inclosa en l’ordre del dia. 
 
Article 89 - Quòrum 
 
Serà necessària la presència dels confrares que determinen els articles 1.4 i 1.5 del capítol VI dels 
Estatuts i el vot favorable dels dos terços dels assistents per poder ser aprovades les modificacions 
proposades. 
 
Capítol 2 – Revisió 

Article 90 - Terminis 
 
Independentment de les possibles modificacions apuntades en els articles anteriors, s’estableix com a 
màxim un període de dues legislatures, és a dir vuit anys, per procedir a la revisió i, si fos necessari, 
modificació del present Reglament. 
 
Aquest procés l’haurà de dur a terme la Junta Directiva i el sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea en les 
mateixes condicions expressades en l’article 89.
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TÍTOL 7 – DE LA DISSOLUCIÓ DE LA CONFRARIA 

Capítol 1 – Motivació 

Article 91 - Causes 

La Confraria de la Joventut Seràfica de Palma podrà ser dissolta per qualsevol de les causes previstes a 
la legislació o per la voluntat majoritària dels seus confrares. La proposta de dissolució, que haurà 
d’incloure un estudi detallat amb les raons i motius que hagin provocat la decisió, la presentarà la Junta 
Directiva i haurà de ser aprovada per l’Assemblea General Extraordinària. 
 
Capítol 1 – Procediment 

Article 92 - Quòrum 
 
Tal i com determinen l’article 1.6 del capítol VI i 2.3 del capítol X dels Estatuts, serà necessària la 
presencia de la meitat dels confrares de ple dret i el vot favorable dels dos terços dels assistents per 
poder ser aprovades les modificacions proposades.  
 
Article 93 - Comissió Liquidadora 
 
Tal i com preveuen els Estatuts, serà l’Assemblea que hagi decidit la dissolució de la Confraria qui 
elegirà tres membres, de entre tots els confrares, que es constituiran en la Comissió Liquidadora de la 
Confraria i que haurà de dur a terme tot el previst en els articles 2.4 a 2.7 dels Estatuts.  
 
Article 94 - Destí dels béns de la Confraria 
 
Els béns econòmics que hi pugui haver en la Confraria es destinaran, prèviament a la dissolució, a 
beneficència i preferentment a algun organisme o associació vinculat a l’Església Catòlica. 
Els béns artístics que siguin patrimoni de la Confraria en el moment de la dissolució es cediran a la 
Comunitat de Franciscans TOR de Palma en la persona del Pare Superior del convent.
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TÍTOL 7 – DISPOSICIONS 

Addicional Primera – Denominacions 

Totes les denominacions de càrrecs, funcions i membres de la comunitat de confrares, com qualsevol 
que en aquest RRI apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere 
masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti. 

Addicional Segona – Acatament 

Pertànyer a la Confraria de Penitents de la Joventut Seràfica suposa l'acceptació dels Estatuts d'aquesta 
Confraria i la del present Reglament de Règim Intern, així com totes aquelles reglamentacions i/o 
decisions estatutàries que s'adoptin en endavant i/o totes les decisions assembleàries. 

Final Única – Entrada en vigor 

Aquest Reglament entrarà en vigor en el mateix moment de la seva aprovació per la Assemblea General, 
quedant derogat qualsevol altre anterior, no cessant la seva aplicació fins que un altre posterior el 
substitueixi i derogui expressament. 


