
Estatuts 
de la Federació Internacional 

dels Pueri Cantores (FIPC) 
 
 

Art. 1 Títol i composició 
 
La Federació Internacional dels Pueri Cantores (en endavant anomenada FIPC 
[Foederatio Internationalis Pueri Cantores]) va ser erigida com a persona moral 
pel decret del Cardenal Vicari de Roma, el 25 de gener de 1965. 
 
És una Associació privada universal de fidels de conformitat amb els cànons 
298 al 311 i del 321 al 329 del Codi de Dret canònic. 
 
a) La Federació Internacional dels Pueri Cantores està formada per 

federacions nacionals unides entre elles lliurement i basades en una igual 
fraternitat. 
 

aa) Amb el nom de Federació Nacional s’entén l’associació diocesana o 
interdiocesana de tres cors com a mínim, que es trobin situats en una 
unitat territorial, política, geogràfica o lingüística. 
 
ab) Les federacions nacionals es constitueixen elles mateixes segons les 
pròpies necessitats i observant les prescripcions del dret canònic i la 
legislació dels països respectius. 
 

b) La Federació Internacional pot adscriure’s directament cors que, per diverses 
raons, no hagin pogut encara reunir-se entre ells i formar una federació 
nacional. Els drets i els deures d’aquests cors es fixen en un reglament segons 
l'art. 14 
 
c) La FIPC pot acceptar federacions nacionals d’altres esglésies o comunitats 
cristianes, que no tinguin plena comunió amb l’església catòlica, com a 
cooperadors. 
Els drets i els deures dels cooperadors estan fixats en els articles 8 lletra d, 
article 9 lletra a i en un reglament segons l’article 14. 
 
 
Art. 2 Patró celestial 
 
Sant Domènec Savio ha estat establert patró celestial de la Federació 
Internacional dels Pueri Cantores per un breu del Papa Pius XII, el 8 de juny del 
1956. 
 
 
Art. 3 Dependència de l'autoritat eclesiàstica 
 
La federació dels Pueri Cantores depèn de l'autoritat eclesiàstica competent  
segons l'article 22 de la constitució sobre la Litúrgia de la següent manera: 
- la Federació Internacional de la Santa Seu; 



- la (les) Federació(ns) nacional(s), de la Conferència episcopal del Territori 
o de les autoritats eclesiàstiques competents; 
- la federació diocesana de l'Ordinari del lloc. 
La federació dels Pueri Cantores acompleix la seva tasca en acord total amb la 
comissió competent de la santa litúrgia i de la música sacra, segons els articles 
44 i 46 de la Constitució sobre la litúrgia. 
 
 
Art. 4 Els cors dels Pueri Cantores 
 
S’entén per « Petits Cantaires » els cors dels dos sexes (nenes i/o nens d’edat 
escolar) amb o sense veus d'homes, compromesos especialment en el servei 
litúrgic. 
 
Si una federació nacional es constitueix (segons l'art. 1) de manera que accepti 
cors de joves, aquests cors són acceptats també per la FIPC. 
 
Perquè pugui ser legítimament reconegut com a cor de 'Pueri Cantores' i 
membre d’una federació nacional, és necessari que cada cor de Pueri Cantores 
obtingui el reconeixement de la federació corresponent. 
 
Els cors aïllats que vulguin adherir-se directament a la Federació Internacional, 
han de ser reconeguts com a mínim per l’autoritat eclesiàstica competent. 
 
a) Els Pueri Cantores, quan han rebut de l’autoritat eclesiàstica el seu veritable 
mandat litúrgic, es posen els vestits litúrgics admesos en la seva Església 
(Ordinari del lloc). 
b) Cada cor té el deure d’animar les celebracions litúrgiques afavorint la 
participació de l’assemblea dels fidels i mantenint el seu cant. 
 
Els « Petits Chanteurs à la Croix de Bois », pel fet d’haver estat l’origen i 
d’haver donat la difusió dels Pueri Cantores, així com a la constitució de la 
FIPC per Mons. F. Maillet, li estan directament adherits. 
 
 
Art. 5 Objectius de la federació. 
 
La Federació Internacional dels Pueri Cantores té com a objectiu: 
a) promoure entre els Pueri Cantores, mitjançant la seva pròpia participació, el 
cant litúrgic, del gregorià a la polifonia clàssica i moderna i a la música 
contemporània, composades segons les prescripcions eclesiàstiques de cada 
cultura. 
b) promoure obres de qualitat perquè així sigui possible cultivar, formant-los, 
els directors i els Pueri Cantores des del punt de vista espiritual, intel·lectual, 
musical i estètic. 
c) conduir tots els membres de la federació, sigui quina sigui la seva pròpia 
nacionalitat, a una comprensió fraternal, basada i lligada per una amistat 
sincera i una ajuda mútua, perquè ja des d’ara es posin en pràctica les bases 
per a la construcció d’un món nou: 'Tots els infants del món cantaran la Pau de 
Déu' (Mons. Maillet) 



Art. 6 Mitjans d'acció 
 
Els mitjans per assolir aquests objectius són : 
a) l'edició d'un butlletí informatiu (vida de les Federacions Nacionals i dels cors) 
i de llibres o fascicles que ajudin a la formació espiritual, litúrgica, musical i 
pedagògica; 
b) l'edició d'obres de música sacra, antiga i contemporània, per tal de crear un 
repertori comú, respectant per a cada grup la possibilitat d’afegir música 
religiosa i folklòrica segons el seu gust; 
c) l'organització de Congressos Internacionals per servir a la promoció de la 
música sacra entre els infants, a la il·lustració dels objectius de la federació i a 
la demostració de la seva eficàcia. A més, això porta a la celebració de 
Congressos nacionals o regionals, amb els mateixos objectius abans 
esmentats. 
d) la projecció pública par la influència en els diaris, la ràdio i la televisió, així 
com en els grups musicals, els seminaristes, els estudiants, etc. Que a tots els 
nivells de la Jerarquia de l'església a Roma, a l'Institut Pontifici de Música 
Sacra, als Col·legis eclesiàstics, a les Cúries generalícies religioses, hi hagi 
delegats, corresponents per afavorir les relacions entre la Federació 
Internacional i l'Episcopat i els religiosos i religioses de cada nació. 
 
 
Art. 7 Seu social 
 
La seu social de la FIPC es troba a la Ciutat del Vaticà. 
La seu administrativa del president, dels vicepresidents, del Consiliari, del 
secretari i del tresorer de la FIPC es troben als seus llocs respectius de 
residència. 
Les sessions de l'Assemblea General i del Consell d'administració de la FIPC 
seran on el Consell d’administració ho hagi decidit. 
 
 
Òrgans centrals 
 
Art. 8 L'Assemblea General 
 
a) Composició 
L'Assemblea General està formada pels presidents o, en cas d’absència, pels 
delegats nomenats per cada federació i que, en les  deliberacions que hi hagi, 
tenen dret d’emetre un vot segons el reglament previst en l'art. 8 lletra d. 
 
b) Convocació de l'Assemblea General 
L'Assemblea General es reuneix cada 2 anys o quan el Consell d'administració 
ho cregui necessari per una raó adequada o extraordinària. 
L'Assemblea General ordinàriament és convocada pel President; pot ser 
convocada també a petició d’un terç dels seus membres. 
 
c) Deures i responsabilitats de l'Assemblea General: 

ca) elegir el president i els altres membres del Consell d'administració. 
cb) examinar i aprovar 



- les actes de les AG segons l'art. 9 lletra. fb; 
- les propostes fetes pels membres de la federació i inscrites a l'ordre del 
dia; 
- els reglaments segons l'art. 14; 
- l’informe de gestió del president segons l'art. 9 lletra ce. 
cc) aprovar l’informe econòmic i aprovar la gestió del tresorer; 
cd) deliberar sobre l'acceptació de noves federacions nacionals o de 
nous cors aïllats. 
 

d) Mode d’escrutini 
 
El CA redacta un reglament segons l'art. 14 on es fixen tots els detalls que fan 
referència a les eleccions i a les votacions. 
Aquest reglament ha de ser aprovat per l’AG per una majoria de dos terços dels 
membres, segons l'art. 8 lletra. cb. 
Els cooperadors segons l'art. 1 lletra c només tenen veu consultiva en l'AG. 
 
 
Art. 9 El Consell d'Administració 
 
a) Composició 
El Consell d'administració està format pel president, dos vicepresidents, el 
Consiliari, un secretari i un tresorer. 
Els representants dels cooperadors segons l'art. 1 lletra c no són elegibles per 
al Consell d'administració de la FIPC. 
Cada membre del CA és elegit per quatre anys per l'Assemblea General i pot 
ser reelegit segons el reglament previst en l'art. 8 lletra d. 
No és possible ser elegit per a més d’un càrrec. 
 

aa) Després de l'elecció, el CA presenta a la Santa Seu el nom del 
candidat  proposat per l'Assemblea General per al càrrec de Consiliari. 
El Consiliari és confirmat per la Santa Seu segons el CIC cànon 324 § 2. 
Forma part del Consell d'administració. 

 
ab) El CA pot fer elegir comissions i delegats especials per l'AG segons 
les necessitats. 

 
b) Convocatòria i deures del Consell d'administració 
El Consell d'administració es reuneix per si mateix un cop a l’any. Els seus 
deures i responsabilitats són : 

ba) promoure l'activitat i el progrés de la federació, executant les 
decisions de l'AG; 
bb) examinar els projectes i les idees proposades pel president i els 
membres de la FIPC; 
bc) deliberar sobre l'admissió provisional dels membres de la federació; 
bd) preparar l'Assemblea General; 
be) vetllar per la bona aplicació dels estatuts i dels reglaments segons 
l'art. 14, elaborar i proposar les modificacions útils. 

 
c) Deures del President  



El president 
ca) representa la federació; 
cb) dirigeix l'activitat de la federació; 
cc) presideix l'Assemblea General i el Consell d'administració; 
cd) convoca l'Assemblea General, salvada la prescripció de l'art 8 lletra b 
ce) presenta l’informe de gestió a l'AG. 
 

d) Deures dels Vicepresidents 
Els vicepresidents 
da) ajuden el president en el seu treball ; 
db) acompleixen els deures de representació i de les tasques precises 
que els siguin encomanades pel president. 
 

e) Deures del Consiliari 
El Consiliari vetlla, amb el president, per l’assoliment dels objectius de la 
federació (Art. 5) i per l’animació espiritual de la FIPC i de les federacions 
afiliades. 
 
f) Deures  del Secretari 

El secretari 
fa) dirigeix l'activitat del secretariat i té cura de les edicions de la FIPC,  
de la seva promoció i de la preparació dels Congressos internacionals. 
fb) redacta les actes de les reunions del CA i de les AG; 
fc) vetlla, d’acord amb el president, perquè s’executin les deliberacions 
preses per l’Assemblea General i pel Consell d'administració. 

 
g) Deures del Tresorer 

El tresorer 
ga) porta les finances de la FIPC i té cura dels llibres de comptes; 
gb) presenta l’informe de la seva gestió a l'AG; que l’aprova segons 
l'art. 8 lletra cc. En aquest tema, no té dret de vot. 
 

 
Art. 10 Els auditors 
 
a) Composició 
L’equip d’auditors està format per dos membres, elegits per quatre anys per 
l'AG. Els auditors poden ser elegits d’entre els membres de l'AG o de l'exterior. 
 
b) Deures dels auditors 

Els auditors 
ba) examinen els llibres de comptabilitat que porta el tresorer; 
bb) presenten un informe sobre aquest tema e l'AG; 
bc) proposen a l'AG que accepti l’informe del tresorer i que el doni per 
bo. 
 
 

Art. 11 Recursos financers 
 
Els recursos de la federació són: 



 
a) les quotes anuals de les federacions nacionals ; 
b) els beneficis que provinguin de la venda  
- de la tarja internacional "Pueri Cantores", 
- de la insígnia de la Federació Internacional, 
- de les subscripcions al diari oficial de la federació, 
- de les edicions de llibres, imatges, partitures musicals, discos; 
c) els beneficis que provinguin dels concerts dels Pueri Cantores; 
d) les donacions i fundacions dels amics de la federació; 
e) de les subvencions de les autoritats eclesiàstiques, de l'estat o de les 
fundacions culturals. 
 
 
Art. 12 Permanència i dissolució de la federació 
 
La durada de la Federació Internacional dels Pueri Cantores és il·limitada. 
Tanmateix es podrà deliberar sobre la seva dissolució segons les condicions 
estipulades per la modificació dels estatuts, respectades les prescripcions del 
CIC cànon 326. 
 
 
En cas de dissolució, l'Assemblea General confiarà a un dels membres del 
Consell d'administració que tingui cura de la liquidació del patrimoni total. 
 
L'Assemblea General té el dret suprem de deliberar sobre la destinació del 
romanent actiu a una Associació que tingui uns objectius semblants. 
 
 
Art. 13 Promulgació i modificació dels estatuts 
 
Els estatuts són aplicables tan bon punt hagin estat aprovats per la Santa Seu i 
podran ésser modificats per l'Assemblea General amb una majoria dels dos 
terços dels membres, sempre que hi hagi aprovació de la Santa Seu segons el 
CIC cànon 322 §2. 
 
El text francès és l’únic autèntic. Tota traducció ha de ser aprovada per l'AG. 
 
 
Art. 14 Reglaments 
 
Els reglaments que facin referència a aquests estatuts seran proposats pel 
Consell d'administració i han de ser aprovats per l'Assemblea General per una 
majoria dels dos terços dels membres. 
 
Aquests reglaments no poden contradir els estatuts. Poden ser revisats a cada 
AG convocada segons l'art. 8 lletra b. 
 
Les propostes de modificació han de ser comunicades als membres amb la 
invitació i l’ordre del dia. 
 



Les modificacions han de ser aprovades per l'AG amb una majoria de dos 
terços dels seus membres. 
 
Aquests estatuts substitueixen els que van ser aprovats el 15.02.1965 per SS. 
el Papa Pau VI i modificats el 05.08.1983 per la carta núm. 95688 de la 
Secretaria d'Estat. 
 
Aquests estatuts van ser acceptats durant l'AG del 29 de desembre de 1993 a 
Roma. 
 
Han estat considerats com a resposta a les peticions de la Secretaria d'Estat 
del Vaticà el 4 de maig de 1994 per la carta núm. 341.887. 
 
Referint-se als presents estatuts, el Consell Pontifici per als Laics ha reconegut 
la Federació Internacional dels Pueri Cantores com Associació privada 
universal de fidels de conformitat amb els cànons 298 a 311 i 321 a 329 del 
Codi de Dret canònic, i ha aprovat aquests estatuts pel Decret de 
reconeixement del 31 de gener de 1996, dia de St. Joan Bosco. 
 
El President de la FIPC:     El Secretari de la FIPC: 
Wilhelmus Buys      Jean-François Duchamp 
 
 



Una petita història eclesiàstica del moviment i dels estatuts de la FIPC: 
 
1944   Constitució d'una federació francesa 
06.03.1947   Aprovació de la federació francesa per la Conferència Episcopal 

francesa. 
20.05.1949  Recomanació pel Papa Pius XII durant el 2on congrés 

internacional a Roma. 
mars 1951  3er congrés internacional a Roma 
06.04.1951  aprovació dels primers estatuts de la FIPC per Mons. Montini per 

la carta núm. 248.378 
22.11.1958  renovació i pròrroga dels estatuts per cinc anys per carta de 

Mons. Tardini, prosecretari d'Estat. 
25.01.1964  Institució de la FIPC com a persona moral de l'església pel 

protocol núm. 3317, signat pel Cardenal Clemens Micara, Vicari 
General, i el secretari G. Giaquinta 

15.02.1964  aprovació definitiva dels estatuts modificats per Pau VI per la carta 
núm. 25598 

05.08.1983  aprovació de la modificació dels estatuts per Mons. G.B. Re,  
Assessor de la secretaria d'Estat, per la carta núm. 95.688 

29.12.1993  aprovació del projecte de modificació dels estatuts per 
l'Assemblea General durant el XXI congrés dels Pueri Cantores a 
Roma. 

04.05.1994  modificació dels estatuts considerada com a resposta a les 
peticions de la Secretaria d'Estat del Vaticà per la carta núm. 
341.887. 

31.01.1996  decret de reconeixement provisional per un període de cinc ans 
(ad experimentum) com Associació privada universal de fidels 
d’acord amb els cànons 298 a 311 i 321 a 329 del Codi de Dret 
canònic, i aprovació dels estatuts pel Consell Pontifici per als 
Laics. 

31.01.2002  decret de reconeixement definitiu com Associació privada 
universal de fidels pel Consell Pontifici per als Laics 


