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1. OBJECTE: 
 
L’objecte d’aquest document és actualitzar el procediment de tramitació de les sol·licituds per a 
la construcció i l’establiment de centres de culte, i l’anul·lació de la Circular 077/2011. 
 
2. NORMATIVA: 
 

- Llei 16/2009, del 22 de juliol, del Centres de Culte 
- Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei dels Centres de Culte 
- Llei 2/2014, de 27 de gener, de Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i del Sector 

Públic 
- Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental de 

Barcelona 
- Instrucció d’Alcaldia d’Aplicació de l’OMAIIAA amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 
- Llei 27/2013, del 27 de desembre, de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

local (Disp. Addicional 17ª) 
- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de Facilitació de l’activitat econòmica  

 
 
3. DESENVOLUPAMENT: 
 
D’acord amb la Disposició Addicional 17ª de la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de 
Racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de 
Facilitació de l’activitat econòmica, la tramitació per a l’obertura d’un centre de culte correspon 
al règim de comunicació prèvia.  
 
El Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels 
Centres de Culte, estableix la documentació necessària i les condicions tècniques i materials a 
complir.   
 
El règim transitori per a l’adaptació dels centres de culte preexistents establert en el Decret 
94/2010, i modificat posteriorment per Llei 2/2014, de 27 de gener, de Mesures Fiscals, 
Administratives, Financeres i del Sector Públic, ja ha finalitzat. 
 
 
D’acord amb l’art. 13 de la Llei 16/2009 de Centres de Culte, pel que fa a altres activitats 
concretes que s’hi puguin portar a terme, han de disposar de les autoritzacions establertes per 
la normativa sectorial aplicable. S’exceptuen d’aquestes autoritzacions les conferències, els 
concerts, el cant coral i les activitats d’esplai i lleure. 
 
Segons l’art. 2 del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei de Centres de 
Culte, resten fora de l’àmbit d’aplicació del reglament, aquells usos i activitats que, malgrat es 
desenvolupin en els centres de cultes o edificis annexos, no constitueixen pròpiament activitat 
de culte, com ara els usos docents, esportius, residencials, de pernoctació, de menjador 
col·lectiu, de manipulació d’aliments i els centres per a la infància, la joventut i la tercera edat, i 
es regiran per la normativa sectorial que els sigui aplicable, tramitant-se d’acord amb els criteris 
establerts per cada activitat i ús. 
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Queden exclosos de l’aplicació de la Llei 16/2009, els llocs de culte ubicats en centres 
hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres penitenciaris, i els situats en 
espais de titularitat pública o privada destinats a altres activitats principals.  
 
 
4. CONCLUSIONS: 
 
- Els nous centres de culte es tramitaran pel règim de comunicació prèvia amb certificació 
tècnica de l’EAC. 
- El termini per a l’adaptació dels centres de culte preexistents ja ha finalitzat. 
- Els usos i activitats que no constitueixen pròpiament activitat de culte, resten exclosos de 
l’aplicació del reglament. 
 
 
 

La Cap del Dept. de Llicències d’Activitats La Directora del Servei de Llicències 
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