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Descripció de l’assignatura:  
En continuïtat amb l'assignatura de Dret Canònic I, en aquesta segona part es tracta, primer de tot, 

la regulació canònica d'aquells organismes i instruments de iure divino i dret positiu que, segons les 

directrius emanades del Concili Vaticà II, serveixen per assegurar i garantir la comunió visible de 

l'Església, tant a nivell universal corn local, i que també permeten una escolta recíproca i eficaç 

dels pastors del poble de Déu entre ells i d'aquests amb els fidels. Així, la saviesa jurídica, posant 

regles precises per a una millor participació de tots els batejats en la única missió de l'Església, 

cadascú des del seu àmbit propi i funció específica, manifesta la seva estructura jeràrquica i evita 

qualsevol temptació d'arbitrarietat o pretensió injustificada. I, en segon lloc, també es tracta, dintre 

del munus sanctificandi, sobre tot la realitat jurídica del matrimoni, doncs l'Església esta 

convençuda que d'aquesta institució natural depèn avui dia en gran mesura el bé mateix de la 

persona humana i de la societat. 

 
 
Temari abreujat: 
Primera part 

      1. La suprema autoritat de l’Església 

      2. Les esglésies particulars i l’autoritat en elles 

      3. Les agrupacions d’esglésies particulars 

      4. Ordenament intern de la Diòcesi (àmbit diocesà) 

      5. Ordenament intern de la Diòcesi (àmbit local) 

Segona part 

1. El matrimoni canònic 

2. Els impediments matrimonials 

3. El consentiment matrimonial 

4. La forma canònica 

5. La dissolució del matrimoni 

      6.   La convalidació del matrimoni 
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