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Què cal saber 
per fer una 
activitat 
religiosa 
al carrer? 

Sóc una entitat religiosa... 
Puc realitzar activitats 
a la via pública? 

L’Ajuntament, com a Govern compromès 
en la defensa dels drets humans, treballa 
per garantir l’exercici de la llibertat 
religiosa i de consciència i la laïcitat, 
entesa com el marc en què totes les 
opcions de consciència (religioses o no) 
tenen els mateixos drets i les mateixes 
oportunitats i poden conviure en igualtat i 
respecte. Per aquest motiu ha publicat la 
Mesura de govern sobre la garantia del 
tracte igualitari a les entitats religioses 
quant a la realització d’activitats puntuals 
a l’àmbit públic, i ha dissenyat un protocol 
per facilitar aquest ús. 
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Quines 
activitats puc 
dur a terme? 

La mesura de govern preveu 
l’ús de la via pública per les 
comunitats religioses en el casos 
següents: 

•	 Celebració del culte a l’aire 
lliure, normalment per reunir 
un nombre excepcional de 
persones que s’apropen des de 
diferents territoris. 

•	 Celebració de festivitats que 
requereixen seguir un 
determinat itinerari a la via 
pública. 

•	 Ús de la via pública per 
establir-hi instal·lacions 
informatives eventuals. 

La resta d’activitats que 
impliquen l’ús de la via pública, el 
procediment i els criteris a seguir 
seran els mateixos que per 
a altres entitats no religioses. 

L’òrgan competent pel que fa a 
l’autorització d’aquests permisos 
és l’Ajuntament de Barcelona. 

Quin procediment 
he de seguir per fer 
la sol·licitud? 

Les activitats al carrer (incloses 
les parades  informatives) 
requereixen l’autorització 
corresponent sempre 
que suposin efectivament una 
ocupació de la via pública. 

Per sol·licitar-la cal seguir els 
passos següents: 

Imprimiu dues còpies 
emplenades del formulari 
de sol·licitud de llicència 
d’activitat a l’espai públic, 
que podeu trobar aquí. 

No oblideu adjuntar els 
documents requerits. 

Presenteu la sol·licitud a 
través d’un registre públic 
(oficines d’atenció a la 
ciutadania o altres) i 
quedeu-vos-en una còpia 
segellada. 

Feu-ne arribar una còpia a 
l’Oficina d’Afers Religiosos 
(oar@bcn.cat) perquè en 
faci el seguiment. 

https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/FE01_XXPB.pdf
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Abans de fer la 
petició, què he de 
tenir en compte? 

•	 Cal fer la sol·licitud amb la 
màxima antelació possible, es 
recomana fer la sol·licitud dos 
mesos abans de la data triada 
per fer l’activitat. 

•	 En el cas d’activitats de 
periodicitat anual, convé fer 
una previsió a principi d’any 
i pactar amb l’OAR i el Districte 
corresponent data, lloc 
i condicions. 

•	 Per poder realitzar una activitat 
a la via pública, és 
imprescindible que l’entitat 
disposi d’una assegurança de 
responsabilitat civil. 

•	 S’hauran de garantir les 
mateixes mesures de seguretat 
que les establertes en els 
protocols per a actes de 
característiques similars. 

•	 No s’autoritzaran les 
activitats que puguin vulnerar 
els drets humans, la igualtat de 
gènere o l’acceptació dels 
valors democràtics. 

Què cal 
saber per fer 
una activitat 
religiosa 
al carrer? 

•	 Les activitats que realitzin les 
entitats religioses en l’exercici 
del dret a reunió (reunions o 
celebracions religioses obertes 
a la participació del conjunt de 
la ciutadania) no estaran 
subjectes al pagament de 
taxes. 

•	 Les activitats de culte que 
suposin un ús privatiu de 
l’espai públic (és a dir, actes de 
carrer no oberts a la resta de 
vianants) estaran subjectes a 
taxes, excepte per a les 
associacions o entitats sense 
ànim de lucre que puguin 
acreditar l’exempció (article 
tercer de l’Ordenança fiscal 
núm. 3.10.). 



 

 

 

 

 

 

 

I un cop he rebut 
la resposta? 

Si la resposta a la vostra 
sol·licitud és positiva: 

•	 Notifiqueu-ho a l’OAR 
(oar@bcn.cat). 

•	 Presenteu la resta de 
documentació demanada 
i el pagament de les taxes 
corresponents, si és el cas. 

•	 El dia de l’activitat, recordeu 
portar impresa la sol·licitud 
i la resposta atorgada 

•	 Les persones responsables que 
constin en la sol·licitud hauran 
d’estar presents al llarg de tota 
l’activitat. 
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Si la resposta a la vostra 
sol·licitud és negativa: 

•	 Si la resposta a la vostra 
sol·licitud és negativa, caldrà 
que l’Ajuntament en justifiqui 
el motiu. 

•	 Notifiqueu la negativa a l’OAR 
per tal de valorar conjuntament 
amb Districte si és possible 
un ajust de la demanda que 
pugui resoldre la negativa 
(p. e. un canvi de data, d’espai 
o itinerari, o una modificació 
de la durada o de les 
condicions de l’activitat). 

Podeu accedir al text complet de la Mesura de govern sobre la garantia 
del tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització 
d’activitats puntuals a l’àmbit públic mitjançant aquest enllaç. 

Per a més informació: 
barcelona.cat/oficina-afers-religiosos 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/10/rel_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/
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