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CRITERIS INTERPRETAT IUS PER A L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 6, DE LA LLEI 

16/2009, DE 22 DE JULIOL DELS CENTRES DE CULTE, RELATIU A L’ACCÉS 

PUNTUAL DE LES ENTITATS RELIGIOSES A EQUIPAMENTS MUNICIPALS.  

Des de fa alguns anys, la demanda per part d’entitats religioses d’accedir a equipaments públics per dur a 

terme activitats puntuals ha esdevingut quelcom habitual. El marc legal vigent estableix els criteris bàsics per a 

la gestió d’aquestes sol·licituds. 

LA REGULACIÓ DE L’ACCÉS ESPORÀDIC A EQUIPAMENTS I ESPAIS PÚBLICS PER PART 
D’ENTITATS RELIGIOSES 

L’article 6 de la Llei 16/2009, dels centres de culte, assenyala el marc en què s’ha de produir l’accés a aquest 

equipaments. D’acord amb aquest article,  

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 a dur a terme activitats esporàdiques de caràcter religiós. 

L’article 20 del Decret 94/2010, que desenvolupa la Llei 16/2009 preveu que : 

Les persones organitzadores d’actes puntuals d’exercici del culte que es vulguin desenvolupar en 
equipaments o espais públics, que vulguin fer ús privatiu del domini públic o de béns patrimonials, o 
que comportin l’ocupació temporal de la via pública, resten obligades a sol·licitar la corresponent 
autorització a l’òrgan competent, en els termes fixats en la normativa de patrimoni dels ens locals i, si 
escau, en les ordenances municipals, amb una antelació màxima de vint dies. A aquests efectes, es 
posa en coneixement de l’òrgan competent, com a mínim, les dades següents: 

a) Identificació de les persones organitzadores. 

b) Adreça de l’edifici o local on es desenvoluparà l’activitat. 

c) Data i durada de la celebració. 

d) Naturalesa de l’acte. 

e) Previsió de persones assistents. 

L’òrgan competent disposa de cinc dies per dictar i notificar la resolució. La manca de resolució i 
notificació comporta l’aplicació del silenci administratiu negatiu. 
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DADES PER A LA INTERPRETACIÓ  I APLICACIÓ DE L’ARTICLE 6 DE LA LLEI 16/2009 

a. En quin registre s’han d’inscriure les entitats religioses que vulguin accedir a un equipament?   

D’acord amb l’article 5.1, de la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa les esglésies, 

confessions i comunitats religioses i les seves federacions gaudeixen de personalitat jurídica una 

vegada inscrites en el Registre públic corresponent. A aquest efecte es va crear el Registre d’Entitats 

Religioses (RER), que depèn del Ministeri de Justícia. 

 

b. Com poden acreditar que efectivament es tracta d’una entitat religiosa? Les entitats religioses que 

sol·liciten la utilització esporàdica d’un equipament públic poden acreditar la seva personalitat 

jurídica mitjançant la resolució o certificat d’inscripció al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de 

Justícia. Les administracions poden consultar directament les entitats que estan inscrites en aquest 

registre a través e l’enllaç http://maper.mjusticia.gob.es/Maper/RER.action. 

 

c. És possible que acreditin la personalitat jurídica a través del registre d’una entitat que té seu a una 

altra població? Hi ha confessions amb una estructura centralitzada que no inscriuen al Registre 

d’Entitats Religioses totes les seves seus. És possible, per tant, que un centre de caire local sol·liciti la 

utilització d’un equipament mitjançant un certificat d’una entitat que pot tenir la seu a una altra 

localitat. En aquests casos, és recomanable comprovar la inscripció de la confessió al RER i requerir un 

certificat dels responsables legals d’aquesta confessió, que acrediti la pertinença religiosa del centre 

de culte o comunitat local en qüestió. 

 

d. És possible que hi hagi entitats que sol·licitin l’ús d’un equipament i que no estiguin inscrites 

fefaentment al Registre d’Entitats Religioses? Efectivament hi ha entitats que poden haver sol·licitat 

la seva inscripció al Registre d’Entitats Religioses i no haver rebut resposta. En relació a això, cal tenir 

en compte l’Administració compta amb un termini de 6 mesos per resoldre les sol·licituds d’inscripció 

al Registre d’Entitats Religioses. Passats aquests sis mesos sense rebre una resposta, s’entendrà que 

l’entitat ha estat inscrita.  Cal, per tant, gestionar les sol·licituds d’utilització esporàdica 

d’equipaments d’aquestes entitats talment com si estiguessin formalment inscrites al Registre 

d’Entitats Religioses 

 

e. Les entitats religioses poden tenir accés als equipaments públics per dur-hi a terme activitats 

diferents a les de tipus religiós? L’article 6 de Llei 16/2009, de 22 de juliol, estableix que les 

administracions públiques han de garantir un tracte igualitari i no discriminatori a les entitats 

religioses a l’hora d’accedir a equipaments per a dur a terme activitats esporàdiques de caràcter 

religiós. Ara bé, tenint en compte que les entitats religioses del nostre país tenen una llarga 

trajectòria com a promotores d’activitats de caràcter cultural, social, divulgatiu, etc. i donat que la Llei 

16/2009 no ho impedeix, entenem que les entitats religioses han de poder accedir als equipaments 

públics per dur-hi a terme qualsevol de les seves activitats. 
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f. Com s’han de gestionar les sol·licituds d’accés puntual a equipaments públics? D’acord amb l’article 

6 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte cal garantir un tracte igualitari no 

discriminatori a l’hora de gestionar aquestes sol·licituds. En aquest sentit, és recomanable, per tal 

d’evitar qualsevol tipus d’arbitrarietat, motivar les respostes degudament quan aquestes tinguin un 

sentit negatiu. 

 

21 de novembre de 2013 


