
Avantprojecte de Llei  
per la qual es modifica la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte 
 
Preàmbul 
 
L’article 16 de la Constitució Espanyola garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de 
culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, en les seves 
manifestacions, que la necessària per al manteniment de l’ordre públic protegit per la 
llei. 
 
L’article segon de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa, estableix 
que la llibertat religiosa i de culte garantida per la Constitució comprèn, entre d’altres, 
el dret de les esglésies, confessions i comunitats religioses a establir llocs de culte o 
de reunió amb fins religiosos. 
 
L’article 161 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria d’entitats religioses que acompleixen 
llur activitat a Catalunya, que inclou, en tot cas, l’establiment de mecanismes de 
col·laboració i de cooperació per a l’acompliment de llurs activitats en l’àmbit de les 
competències de la Generalitat. Així mateix, l’article 149 de l’Estatut disposa que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’ordenació del territori 
i urbanisme. 
 
La Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, té per objecte preveure sòl on 
s’admeti o s’assigni l’ús religiós, d’acord amb les necessitats i la disponibilitat dels 
municipis, així com regular les condicions tècniques i materials mínimes que han de 
garantir la seguretat de les persones i les condicions adients de salubritat dels centres 
esmentats. 
 
L’aplicació d’algunes de les disposicions de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, ha generat 
problemes de diversa naturalesa que fan necessària la seva modificació. 
 
En primer lloc, per tal de garantir un absolut respecte al principi d’autonomia local i 
tenir en compte les necessitats pròpies de cada municipi, es preveu la possibilitat que 
els plans d’ordenació urbanística municipal no hagin de reservar sòls amb la 
qualificació d’equipaments comunitaris on s’admetin els usos de caràcter religiós de 
nova implantació en el cas que els municipis no hagin detectat la necessitat 
d’implantar nous centres de culte en el seu territori. 
 
En relació amb aquesta qüestió, s’elimina també l’obligació d’adequar el planejament 
general a les previsions de la llei en el termini de 10 anys, atès que no es considera 
convenient imposar als ajuntaments una revisió forçosa del seu planejament quan no 
hi hagi una demanda o necessitat social prèvia. En aquest sentit, han de ser els propis 
ajuntaments el que constatin aquesta demanda o necessitat i procedeixin a la 
modificació del seu planejament. 
 
En segon lloc, és necessari prendre en consideració el grau d’implantació i 
d’arrelament de cadascuna de les esglésies, confessions i comunitats religioses al 
nostre país. Aquest és un aspecte que s’ha de valorar amb la finalitat de garantir que 
les administracions públiques ofereixin un tracte igualitari i no discriminatori en l’accés 
a equipaments i espais públics per dur a terme activitats esporàdiques de caràcter 
religiós. 
 
Pel que fa a la regulació de les condicions tècniques i materials mínimes que han de 
complir els centres de culte, cal introduir una previsió mitjançant la qual s’aclareixi que 
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el compliment d’aquestes condicions tècniques i materials ha de respectar les 
característiques arquitectòniques, culturals, de tradició, històriques i els elements 
artístics dels centres de culte ja existents. 
 
A més, havent-se detectat una especial problemàtica en relació amb el compliment de 
la normativa vigent en matèria de protecció acústica per part d’alguns centres de culte, 
cal clarificar que els centres de culte de nova implantació han de disposar de les 
mesures d’aïllament acústic suficients per garantir la prevenció de molèsties cap a 
l’exterior, i que tots els centres de culte han de complir amb les disposicions generals 
de protecció contra la contaminació acústica. 
 
Finalment, i amb la voluntat de no perjudicar les entitats religioses que ja estan duent a 
terme la seva activitat amb normalitat, es considera necessari ampliar el termini per a 
l’adaptació dels centres preexistents fins a deu anys a comptar des del moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta modificació. Aquest sembla un període raonable per tal 
que els centres de culte preexistents puguin fer, si escau, les adaptacions 
arquitectòniques i de seguretat necessàries per tal de poder continuar amb el seu 
funcionament. 
 
Article 1 
Modificació de l’article 1 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol 
 
Es modifica l’article 1 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactat de la 
manera següent: 
 
“La finalitat d’aquesta llei és garantir l’aplicació real i efectiva del dret de les esglésies, 
les confessions i les comunitats religioses a establir centres de culte i a disposar 
d’espais on desenvolupar les seves activitats, així com regular les condicions 
tècniques i materials mínimes que han de garantir la seguretat de les persones i les 
condicions adients de salubritat dels centres esmentats”. 
 
Article 2 
Modificació de l’article 4 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol 
 
Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta 
redactat de la manera següent: 
 
“Els plans d’ordenació urbanística municipal han de preveure sòls amb la qualificació 
de sistema d’equipament comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de nova 
implantació, d’acord amb les necessitats i les disponibilitats dels municipis. 
Aquesta obligació no serà exigible quan no en resulti la necessitat d’implantar nous 
centres de culte en el municipi, tenint en compte la informació i les dades contingudes 
en la fase de preparació d’aquests plans, els suggeriments o les al·legacions de les 
esglésies, de les confessions i de les comunitats religioses en el decurs del procés de 
participació ciutadana que es desenvolupi amb motiu de la formulació d’aquests plans, 
i el tràmit d’informació pública. 
Aquesta avaluació de les necessitats d'ús religiós en el planejament urbanístic s’ha de 
recollir en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal”. 
 
Article 3 
Modificació de l’article 6 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol 
 
Es modifica l’article 6 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactat de la 
manera següent: 
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“Les administracions públiques han de garantir a les esglésies, les confessions i les 
comunitats religioses un tracte igualitari i no discriminatori en les cessions i 
autoritzacions d’ús d’equipaments i espais públics, d’ús privatiu del domini públic, 
d’ocupació temporal de la via pública o d’ús de béns patrimonials per dur a terme 
activitats esporàdiques de caràcter religiós, atenent al grau d’implantació i d’arrelament 
de cadascuna de les esglésies, confessions i comunitats religioses”. 
 
Article 4 
Modificació de l’article 8 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol 
 
Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta 
redactat de la manera següent: 
 
“El Govern ha d’establir per reglament les condicions tècniques i materials mínimes de 
seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i per evitar 
molèsties a tercers que han de complir els llocs de culte de concurrència pública, les 
quals han de tenir en compte les característiques arquitectòniques, culturals, de 
tradició, històriques i l’impacte sobre els elements artístics”. 
 
Article 5 
Modificació de l’article 10 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol 
 
Es modifica l’article 10 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, que resta redactat de la 
manera següent: 
 
“1. Els centres de culte de nova implantació han de disposar de les mesures 
d’aïllament acústic suficients per garantir la prevenció de molèsties cap a l’exterior. 
Aquestes mesures d’aïllament es regulen per reglament. 
2. Tots els centres de culte han de complir amb les disposicions generals de protecció 
contra la contaminació acústica”. 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera 
Plans d'ordenació urbanística municipal 
 
Les previsions de l'article 4 són aplicables als plans d'ordenació urbanística municipal 
que en el moment de l'entrada en vigor d’aquesta llei estiguin en tramitació o en 
procés de revisió i encara no hagin estat objecte de resolució definitiva. 
 
Segona 
Centres no inclosos en l'Inventari del Patrimoni Cultural Català 
 
Els centres de culte de concurrència pública existents en el moment de l'aprovació 
d'aquesta llei, no inclosos en l'Inventari del Patrimoni Cultural Català, han de complir 
les condicions bàsiques de seguretat que estableixi el reglament a què fa referència 
l'article 8 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol. L'adaptació s'ha de fer en el termini de deu 
anys a partir de l'entrada en vigor d’aquesta llei. A aquests efectes, els titulars dels 
centres han de comunicar als ajuntaments que compleixen els requisits esmentats. 
 
Disposició derogatòria 
Es deroguen les disposicions transitòries primera i tercera de la Llei 16/2009, de 22 de 
juliol. 
 
Disposicions finals 
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Primera 
Adaptació del reglament 
 
El Govern ha d’adaptar les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de 
desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, en el termini 
d’un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei. 
 
Segona 
Entrada en vigor 
 
Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
 


