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Ref. Aportació: 1/4 
 
Capítol / article: Article 4 
 
Pàgina: 5 
 
Text de ref.: “...han de preveure sòl amb destinació a sistema urbanístic 
general o local d’equipament comunitari en el qual, entre d’altres usos, s’admeti 
el religiós de nova implantació, sense perjudici el que estableix l’article 6.” 
 
Consideracions: Per què considerar que un espai d'ús comunitari ha d'incloure 
la possibilitat de ser utilitzat per a activitats religioses? Òbviament, això només 
s'explica per la precarietat de les confessions religioses no catòliques, però, en 
tot cas, hauria de deixar-se clar que la religió és un afer estrictament vinculable 
a la consciència privada, no té perquè tenir la consideració que se li dóna. 
 
Nova proposta de text:  
No es fa. Es proposa que la Direcció General d’Afers Religiosos redacti un text 
que faci esment de la transitorietat o provisionalitat d'aquestes concessions 
d'ús religiós d'un espai comunitari, doncs deixar el text tal i com està podria 
donar a entendre que és una pràctica que no està fonamentada en una 
conjuntura concreta com és el cas: la necessitat de garantir l’exercici del dret 
de culte per a les persones seguidores de confessions socialment minoritàries i 
que a més generen rebuig social. Aquesta apreciació és determinant, doncs 
des d’una perspectiva laica, si la mesura no és explícitament provisional i 
transitòria no seria acceptable. 
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Ref. Aportació: 2/4 
 
Capítol / article: Article 19, apartat 6 
 
Pàgina: 11 
 
Text de ref.: “Queden excloses de les condicions de protecció acústica les 
campanes dels centres de culte, pel fet que constitueixen un element del 
patrimoni cultural immaterial sonor.” 
 
Consideracions: No ens sembla raonable que l’article estableixi limitacions 
molt restrictives per la contaminació acústica de les activitats religioses i en 
deixi fora precisament les campanes, que són un dels elements que més 
incidència poden arribar a tenir en aquest àmbit, sota l’argument del “patrimoni 
cultural”. 
 
Atenent a un criteri general proposem una regulació homologable a qualsevol 
altra activitat sonora semblant, tot i considerant un cert grau d’excepcionalitat al 
tractar-se depenent dels casos i usos, d’un bé cultural d’interès general. 
 
Tot entenent l’especificitat de les campanes, aquest punt s’hauria de regular 
diferenciant aquells dispositius que tenen com a finalitat trametre simplement 
informació pròpia de la confessió religiosa (Com a un element d’interès 
particular) d’aquella altra que pot ser més pròpia d’una activitat cultural general, 
com la d’assenyalar les hores (com a bé cultural d’interès general). 
 
Nova proposta de text: 
 
 “Queden excloses de les condicions de protecció acústica les campanes dels 
centres de culte amb les restriccions horàries necessàries per garantir el 
descans de la ciutadania, quan el seu ús correspongui a una activitat cultural 
general, com la d’assenyalar les hores, i sempre que no tingui una finalitat de 
transmetre informació pròpia de la confessió religiosa, pel fet que constitueixen 
un element del patrimoni cultural immaterial sonor.” 
 
 
. 
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Ref. Aportació: 3/4 
 
Capítol / article: Article 28, apartat 5 
 
Pàgina: 16 
 
Text de ref.: “En el supòsit que l’informe de la Direcció General d’Afers 
Religiosos no hagi estat emès en el termini indicat a l’apartat tercer, aquest 
s’entén emès favorablement.” 
 
Consideracions: Ens sembla que la DGAF s’hauria de comprometre a tenir els 
informes en el termini previst, ja que el contrari suposa, de facto, que no 
presentant l’informe preceptiu donarà llum verda a qualsevol expedient que 
compleixi els demés requisits sense necessitat de comprometre’s a donar la 
seva opinió. 
 
Proposem que tant el tracte del termini per al procediment, com la perspectiva 
del silenci administratiu, sigui regulada de tal manera que s’homologui a la 
normativa que reguli usos semblants. 
 
Nova proposta de text: 
No es fa. Es proposa que la Direcció General d’Afers Religiosos redacti un text 
homologable amb la regulació del silenci administratiu en casos semblants. 
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Ref. Aportació: 4/4 
 
Capítol / article: Disposició final 
 
Pàgina: 21 
 
Text de ref.: “El que s’estableix en el present reglament s’entén sense perjudici 
dels Acords subscrits amb la Santa Seu i de les normes de rang inferior que 
aproven els Acords de cooperació signats amb les esglésies, confessions i 
comunitats religioses.” 
 
Consideracions: la disposició final única és una barbaritat jurídica: Clar que un 
reglament d'una llei autonòmica te rang jurídic inferior als acords internacionals 
i a les lleis del parlament: NO fa falta explicitar-ho. Però resulta que les que 
anomena "NORMES DE RANG INFERIOR QUE APROVEN ELS ACORDS..." 
son lleis estatals, no tenen rang inferior perquè la relació no és de jerarquia 
sinó d'àmbit material, i no pot insinuar que son d'àmbit inferior als acords 
concordataris: (Els acords -tractats internacionals- regulen relacions amb 
Església catòlica; i els altres convenis, acords amb comunitats jueva, 
protestants i islàmiques.) Anomenar les lleis del Parlamento com a normes de 
rang inferior al concordat és passar-nos per la cara que l'església es intocable 
per uns acords internacionals preconstitucionals que ni el Parlament pot 
modificar, quan la matèria no es per fer un tractat (no hi ha internacionalitat en 
la regulació de les relacions de l'església catòlica a Espanya amb l'Estat 
espanyol). 
 
La disposició addicional primera de la Llei 16/2009, fa referència a aquest tema 
de la següent manera: 
“El que estableix aquesta llei s’entén sens perjudici dels acords subscrits amb 
la Santa Seu i de les normes amb rang de llei que aproven els acords de 
cooperació signats amb les esglésies, les confessions i les comunitats 
religioses.” 
 
Nova proposta de text: Supressió del text, en tant que entenem que la pròpia 
llei objecte d’aquest decret, ja en fa referència, i ho fa en uns termes molt més 
correctes i exactes. 
 
 
 
 
 
 
 


