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modificada: 30 de gener de 2012 
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TEMA: TRAMITACIÓ DE LES SOL•LICITUDS DE CENTRES DE CULTE 

normativa de referéncia: 

altre normativa vinculada: 

LLEI 16/2009, DEL 22 DE JULIOL, DELS CENTRES DE CULTE 
DECRET 94/2010 DE 20 DE JULIOL, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI DEL 

CENTRES DE CULTE. 
ACORDS DE GOVERN DEL 13 DE SETEMBRE DE 2011. 
LLEI 2/2014, DE 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, 

FINANCERES 1 DEL SECTOR PÚBLIC. 

ORDENANCA MUNICIPAL D'ACTIVITATS 1 D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE 

L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL DE BARCELONA 
INSTRUCCIO D'ALCALDIA D'APLICACIÓ DE L'OMAIIAA AMB L'ENTRADA EN 

VIGOR DE LA LLEI 20/2009 

Atés els canvis normatius soferts durant aquest darrer temps, s'ha procedit a la revisió, refós 
i actualització de les Circulars existents per tal de que siguin efectives en el seu ús. 

El motiu de la present Circular és el d'aclarir el procés de tramitació de les sol•licituds de 
llicéncies per a la construcció i l'establiment de centres de culte nous i per als existents. 

Amb carácter general la documentació a aportar és la següent: 

Document acreditatiu que l'església, la confessió o la comunitat religiosa está inscrita 
en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiástica o 

religiosa competent. 

- Declaració responsable de subscriure una asseguranla de responsabilitat civil abans de 
l'inici de les activitats de centre de culte. 

- Projecte técnic (els centres de culte de nova implantació hauran de disposar de les 
mesures d'aillament suficients per garantir la prevenció de i tots els centres de culte 
han de complir amb les disposicions generals de protecció contra la contaminació 

acústica) 

- Previsió de l'aforament que l'activitat o activitats puguin comportar. 

1.- NOUS CENTRES DE CULTE DE SUPERFÍCIE SUPERIOR A 100 m2  O AFORAMENT SUPERIOR A 

90 PERSONES 

Aquests centres de culte s'han de sotmetre a un procediment de Llicéncia municipal, d'acord 
amb alió que estableixen els articles 18 i 19 del decret 94/2010 i el punt 5.1 de la Instrucció 
d'Alcaldia d'aplicació de l'OMAIIAA, amb l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 de prevenció i 
control ambiental d'activitats. 
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La tramitació d'áquesta Ilicéncia municipal no s'ha de sotmetre a informació veinal ni a 

l'informe de la Ponéncia Ambiental. 

2.- NOUS CENTRES DE CULTE DE SUPERFÍCIE FINS A 100 m2  I AFORAMENT FINS A 90 

PERSONES 

Aquests centres de culte es tramitaran pel régim de comunicació prévia amb certificació 

técnica de l'EAC. 

3.- CENTRE DE CULTE PREEXISTENTS DE QUALSEVOL SUPERFÍCIE I AFORAMENT SENSE 

LLICÉNCIA MUNICIPAL NI COMUNICAT (i no inclosos a nventari del Patrimoni Cultural 

Catalá) 

D'acord amb les disposicions transitóries tercera i quarta del Decret 94/2010 i Acords de 
Govern del 13 de Setembre de 2011, i modificacions segons l'article 210 de la Llei 2/2014, de 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres, els centres de culte existents que 
no disposin de Ilicéncia municipal d'activitats o equivalent i els també existents sense Ilicéncia 
que no hagin estat inclosos en l'Inventad de Patrimoni Cultural Catalá han d'efectuar la 
comunicació del compliment de les condicions básiques de seguretat en el termini de deu anys 

a partir del 16 d'agost de 2010. 

La tramitació d'aquests centres de culte es fará pel régim de comunicació prévia amb 
certificació técnica de I'EAC. 

En aquest cas el projecte técnic es substituirá per una documentació técnica que haurá de 
contenir: 

- memória descriptiva que justifiqui el compliment de la normativa urbanística, de 
prevenció d'incendis (les condicions básiques de seguretat descrites a la disposició 
transitória tercera), les disposicions generals de protecció contra la contaminació 
acústica i normativa sectorial que li sigui d'aplicació. 
informació gráfica amb plánol d'emplalament i plánols detallats de les instal•lacions, 
en planta i alwt. 

- certificat de solidesa estructural suficient. 

Tota aquesta documentació haurá d'estar emesa per un técnic o facultatiu competent. 

4.- CENTRE DE CULTE PREEXISTENTS DE QUALSEVOL SUPERFÍCIE I AFORAMENT AMB 

LLICÉNCIA MUNICIPAL O COMUNICAT 

D'acord amb la disposició transitória segona del Decret 94/2010, queden exclosos de 
comunicar el compliment de les condicions básiques de seguretat els centres existents, que a 
l'entrada en vigor del Decret 94/2010 disposin d'un títol habilitant per a l'exercici de l'activitat, 
tant sigui una Ilicéncia com un comunicat amb certificació prévia. 
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5.- RÉGIM TRANSITORI PER PROCEDIMENTS INICIATS ABANS DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA 

LLEI 20/2009 

Ha finalitzat el régim transitori per a mantenir en aquel! régim de comunicació, els centres de 
culte que havien iniciat el procediment de certificació i comunicació prévia amb l'entitat 
ambiental de control i que en virtut de la Llei 16/2009, passaven a régim de Ilicéncia. 

En aquest sentit, hauran de seguir les indicacions establertes al punt 3 anterior, sobre centres 
de culte preexistents de qualsevol superfície i aforament sense Ilicéncia municipal ni 
comunicat (i no inclosos a l'inventari del patrimoni cultural catalá). 

CENTRES DE CULTE AMB ALTRES USOS 

Si en les tipologies deis centres de culte deis punts 1, 2 i 3, existeixen locals destinats a usos 
diferents del de culte, com puguin ésser guarderies, biblioteques, aules, sales d'actes i/o de 
reunions, etc. els hi resultará d'aplicació la normativa vigent per a cadascun d'ells, tramitant-se 
d'acord amb els criteris establerts a I'OMAIIAA per cada activitat i ús. 

La Di 	ctuació Urbanística La Cap del Departament 
de Llicéncies d'Activitats 

Montserrat Mendoza V laseca 	 Cristina l 	Sangüesa 

Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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