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1. OBJECTE 

Sintetitzar els aspectes més importants vinculats a la tramitació de legalització de les activitats de centre 

de culte. 

 

2. ACTIVITATS SOTMESES 

Estan sotmeses a la comunicació prèvia d’obertura de centre de culte les esglésies, les confessions i les 

comunitats religioses que acreditin la seva inscripció en el registre estatal d’entitats religioses, d’acord 

amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 16/2009, del 22 de juliol.   

 

3. TRAMITACIÓ 

Els centres de culte es tramitaran amb una comunicació prèvia d’obertura. 

D’acord amb la disposició addicional dissetena de la LRSAL l’obertura de centres de culte requereix 

l’acreditació de la personalitat jurídica civil de l’església o la confessió interessada, per mitjà d’un 

certificat del Registre d’entitats religioses i la comunicació prèvia que regula l’article 84.1.c LRBRL, això 

sens perjudici de la sol licitud de la llicència urbanística que sigui procedent. 

 

4. TRÀMITS PREVIS 

Previ a la comunicació d’obertura i ús de centre de culte s’ha d’haver obtingut la llicència urbanística, 

així com a la resta d’autoritzacions sectorials que siguin preceptives d’acord amb la normativa 

d’aplicació.  

Es requereix llicencia urbanística quan per complir amb les condicions acústiques, de seguretat, i 

salubritat es necessari dur a terme les actuacions següents:  

a) Obres d’edificació , construcció de nous centres de culte, ampliació, reforma, modificació o 

rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions preexistents que requereixin projecte tècnic.  

b) La primera utilització i ocupació dels edificis destinats a locals de culte. 

c) Si escau, el canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions quan el lloc de culte s’estableixi en una 

edificació preexistent destinada a usos diferents del religiós. 

d) Qualsevol actuació que , de conformitat amb la legislació urbanística o les ordenances 

municipals , exigeixi l’atorgament de llicencia urbanística. 

 

5. NORMATIVA SECTORIAL 

- Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte. 

- Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres 

de culte. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5751, pàg. 81827, de 9.11.2010). 

En allò no regulat per reglament és aplicable la normativa tècnica vigent per als locals de pública 

concurrència. 

 

6. DOCUMENTACIÓ 

La documentació a presentar correspon a la documentació de la Comunicació prèvia d’obertura amb la 

següent documentació específica: 

a) Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre 

competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent. 

b) Reconeixement, declaració o certificat per l’església, la confessió o la comunitat religiosa 

respectiva de l’edifici o local de concurrència pública. 
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c) Còpia o declaració responsable de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per a les 

activitats del centre de culte. 

d) Documentació acreditativa de la realització de mesures in situ per comprovar el compliment de 

les exigències de l’aïllament acústic de les activitats i/o establiments realitzats per una entitat de 

prevenció de la contaminació acústica acreditada (EPCA), si s’escau. 

 

7. TAXA 

L’import de les taxes s’ajustarà al que disposa la Ordenança Fiscal núm. 3.10 (Taxa per la intervenció 

Municipal en les activitats i instal·lacions). 

 

8. CONTINGUT MÍNIM DE LA MEMÒRIA TÈCNICA 

a. Condicions tècniques i materials del lloc de culte. 

b. Condicions mínimes de seguretat per a les persones. 

c. Aforament màxim autoritzat. 

d. Règim general de les condicions de seguretat. 

e. Condicions de seguretat contra incendis. 

f. Condicions de ventilació i condicionament d’aire. 

g. Serveis sanitaris. 

h. Condicions mínimes dels accessos i concentració de persones. 

i. Condicions d’accessibilitat. 

j. Condicions de protecció acústica. 

 

9. CONDICIONS ACÚSTIQUES MÍNIMES 

a) El centres que disposin d’aparells d’amplificació electrònica han de tenir instal·lat un limitador- 

enregistrador a 90 dB(A), que compleixi els requeriments tècnics de l’annex 10 de l’Ordenança 

municipal reguladora del soroll i les vibracions (OMRSV) 

b) Aquestes activitats es troben classificades dins del grup III de l’OMRSV.  

c) Aïllament acústic segons annex 8 de l’OMRSV. 

 

10. CENTRES DE CULTE PREEXISTENTS 

 

Ampliació del termini per a fer les adaptacions establertes a la Llei dels centres de culte fins el 2020. 

 

L’article 210 de la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, aprovada pel Ple 

del Parlament de Catalunya el 22 de gener de 2014 (DOGC núm. 6551, de 30 de gener de 2014) modifica 

la disposició transitòria tercera de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte de la manera 

següent tot ampliant de cinc a deu anys, el termini de que disposen els centres de culte per a fer les 

adaptacions necessàries establertes al reglament que desenvolupa la llei. 

 


