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Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia 
Direcció General d’Afers Religiosos 
 

SESSIÓ SOBRE LA LLEI 16/2009, DE CENTRES DE CULTE I LA SEVA APLICACIÓ . 

LLEIDA, 17 DE FEBRER DE 2020          
Presentació 

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte amb un 
triple objectiu: facilitar l’exercici del dret de llibertat de culte, donar suport als ajuntaments a l’hora de 
garantir aquest dret i vetllar per unes condicions adequades pel que fa a la seguretat i higiene dels 
locals. Aquesta llei es va desplegar pel Decret 94/2010, que estableix les condicions tècniques i 
materials necessàries per a l'obertura i funcionament de nous locals. Així mateix, es va preveure 
l’adaptació dels centres de culte existents anteriors a la normativa, termini que finalitza el proper 11 
d’agost del 2020. 

Amb aquesta sessió, la Direcció General d’Afers Religiosos vol facilitar la informació i els recursos 
existents al personal de les administracions locals per tal de resoldre els dubtes i les consultes sobre 
l’aplicabilitat d’aquesta normativa. 

Objectius 

- Conèixer el marc normatiu que regula els centres de culte a Catalunya i la seva aplicabilitat 

- Conèixer el procediment per adequar els centres de culte a la Llei 16/2009 

Persones destinatàries 

Representants i membres de les entitats religioses. Prioritàriament  el personal que s’encarrega de 
tramitar la regulació dels centres de culte. 

Programa 

1. Fonamentació legal de la llibertat religiosa. 

2. Els centres de culte a Catalunya. Normativa de regulació: 

- adaptació dels centres existents 

- obertura i funcionament de nous locals 

Professorat: Personal tècnic de la Direcció General d’Afers Religiosos 

Data i horari :  17 de febrer de 17 a 19h 

Lloc:   Lleida. Sala d’actes del Palau de la Diputació de Lleida. C/ del Carme, 26, 25007 Lleida 

Inscripcions: per correu electrònic a dgar.justicia@gencat.cat, indicant:   

• nom de l’entitat 

• nom, cognoms i NIF/DNI/NIE de la persona  


