
Afers religiosos a 

Catalunya
Marc normatiu i polítiques públiques 



Una realitat a gestionar
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• El fet

pluralitat 
religiosa

• El dret

llibertat 
religiosa

Societat plural Estat aconfessional



Afers 
religiosos

Centres de 
culte

Urbanisme

Locals pública 
concurrència

Assistència 
religiosa

Hospitals

Presons

.../...

Ensenyament 
religió

Educació

Celebracions

Via pública

Espectacles

Fiscalitat i suport 
financer, matrimoni 
religiós, patrimoni 

cultural.../...

Polítiques públiques i gestió en afers religiosos
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transversalitat Agents

Administracions 
públiques

• Institucions internacionals

• Govern central

• Governs autonòmics

• Governs locals

Societat civil

• Entitats religioses

• Entitats de diàleg 
interreligiós

• Altres entitats de la societat 
civil (associacions de veïns, 
d’immigrants, etc.)

• Partits polítics

• Mitjans de comunicació

• ...



Distribució competencial
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Govern central

• Regulació condicions 
bàsiques exercici de la 
llibertat religiosa.

• Estatus legal de les 
entitats religioses 
(personalitat jurídica, 
fiscalitat....) i dels 
ministres de culte

• Formes del matrimoni 
(religiós)

• Registre d’entitats 
religioses

• Acords de cooperació 
confessions

• .../...

Governs autonòmics

• Aplicació dels Acords 
amb les confessions en 
els seus àmbits 
competencials

• Legislació urbanística

• Educació 

• Sanitat

• Cementiris

• Cultura i patrimoni

• Participació social

• Presons (CAT, PV)

• …/...

Governs locals

• Planejament i 
ordenació urbanística

• Llicències municipals

• Cementiris municipals

• Ordenació espai públic

• …/...



Correspon a la Generalitat (Estatut d’Autonomia de Catalunya) 
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- Art. 4. Promoure el ple exercici dels drets i llibertats (llibertat religiosa)
- Art. 161. Relacions amb les entitats religioses

• competència exclusiva en matèria d'entitats religioses
que acompleixen llur activitat a Catalunya, que inclou, en tot cas, la regulació i l'establiment 
de mecanismes de col·laboració i cooperació per a l'acompliment de llurs activitats en 
l'àmbit de les competències de la Generalitat.

• competència executiva en matèria relativa a la llibertat religiosa
• Participar en la gestió del registre estatal d'entitats religioses amb relació a les 

esglésies, les confessions i les comunitats religioses que acompleixen llur 
activitat a Catalunya, en els termes que determinin les lleis.

• L'establiment d'acords i convenis de cooperació amb les esglésies, les 
confessions i les comunitats religioses inscrites en el registre estatal d'entitats 
religioses, en l'àmbit de competències de la Generalitat. 

• La promoció, el desenvolupament i l'execució, en l'àmbit de les competències 
de la Generalitat, dels acords i dels convenis signats entre l'Estat i les esglésies, 
les confessions i les comunitats religioses inscrites en el registre estatal 
d'entitats religioses.

• La Generalitat col·labora en els òrgans d'àmbit estatal que tenen atribuïdes 
funcions en matèria d'entitats religioses.



Actuació legislativa a Catalunya
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• Llei 16/2009, de 22 de 
juliol, de centres de culte 

• Decret 94/2010, de 20 de 
juliol, de desplegament

Regulació dels 
centres de culte

• Setze àmbits d'aplicació 
material, entre els quals:

• Llibertat religiosa

Llei 19/2020, del 
30 de desembre, 
d'igualtat de tracte 
i no-discriminació



La direcció general d'Afers Religiosos (DGAR)
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Unitat creada l’any 2000

... per impulsar l’exercici transversal de 
les competències de la Generalitat en 
matèria d’afers religiosos...

... i desenvolupar les 
actuacions que l’hi siguin 
específiques 



El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa
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• Òrgan assessor independent, creat el 2011
• Presidit pel Dr. Francesc Torralba, en formen part 

catorze persones expertes més

• Documents elaborats:
• La diversitat religiosa en les societats obertes. Criteris de 

discerniment
• L’aportació social de les tradicions religioses dins les 

societats obertes. 
• Acollir el foraster. L'hospitalitat com a deure i actitud 

espiritual 
• El lloc de les tradicions religioses i espirituals en el país que 

volem.
• Diversitat religiosa i mitjans de comunicació.



Funcions de la DGAR
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El DECRET 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia, estableix 
que la Direcció general d'Afers Religiosos té, entre altres, les funcions de:

• atendre les diferents entitats religioses establertes a Catalunya,

• aplicar els acords del Govern amb els òrgans representatius de les diferents 
confessions religioses a Catalunya i vetllar pel seu compliment,

• elaborar estudis i informes i promoure activitats de difusió en matèria d'afers 
religiosos,

• exercir la representació ordinària de la Generalitat davant les entitats 
religioses,

• establir i mantenir relacions amb els responsables institucionals per a temes 
de l'àmbit religiós,

• participar en la gestió del Registre d'entitats religioses en col·laboració amb 
l'Administració general de l'Estat.



Estructura i recursos humans de la DGAR
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Conseller/a

Secretari/ària 
general

Director/a 
general d’Afers 

Religiosos

Sub-director/a 
general d’Afers 

Religiosos

1 Responsable d’anàlisi i 
relacions amb les 

confessions religioses

2 Tècnics superiors 
(Responsable de formació, 

recerca i avaluació  -
Responsable de 

coordinació i suport a la 
gestió

3 Tècnics experts en 
polítiques migratòries

3 Persones de suport 
administratiu

Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa



Missió de la DGAR

Garantir el ple exercici de la llibertat religiosa i 
de consciència a Catalunya

• amb voluntat d’excel·lir en el respecte a aquest dret, com a 
factor d’acollida i de consolidació d’una societat oberta

Contribuir a gestionar la dimensió pública de la 
pluralitat religiosa i de consciència

• i promoure el diàleg entre les diferents opcions i conviccions, 
per facilitar la cohesió social al país
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DGAR Objectius

Coneixement 
de la realitat

Promoció 
llibertat 

religiosa i de 
consciència

Suport 
entitats

Suport 
administracions

Altres 
departaments

Ens locals

Diàleg i 
cooperació 

amb les 
confessions

Presència 
pública 

normalitzada 



Línies d’acció de la DGAR
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Línia 1

• Conèixer la 
realitat 
religiosa

Línia 2

• Informació 
i difusió en 
matèria de 
pluralisme 
religiós i 
llibertat 
religiosa 

Línia 3

• Suport a 
les entitats 
religioses 

Línia 4

• Suport als 
serveis 
públics per 
a la gestió 
de la 
pluralitat  
religiosa
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Coneixement de la realitat religiosa

Mapa 
religiós

Càtedra

Baròmetre

Ajuts 
recerca
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Informació i difusió

Difusió

Espai web

Butlletí

Subvencions difusió

Xarxes socials

Dades obertes

Cinema 
espiritual

Mostra de cinema 
espiritual

Portal de cinema 
espiritual i de les 

religions

Premi

Activitats

Materials, cicles, 
jornades... 

monogràfics

Memorial Cassià 
Just

Programa Vives i 
Tutor

Commemoracions
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Suport a les entitats religioses 

Assessorament per al registre d’entitats 
religioses

Suport a l’assistència religiosa en diverses 
institucions (hospitals, presons) 

Convocatòria de subvencions

Formació
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Suport a les administracions

Assessorament

Formació general i especialitzada

Guies de gestió pública

Plans i comissions interdepartamentals

Suport al compliment de les condicions legals dels 
centres de culte 

Suport a l’atenció a la pluralitat religiosa en l’àmbit 
funerari
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www.gencat.cat/afersreligiosos

dgar.justicia@gencat.cat

http://www.gencat.cat/afersreligiosos
mailto:dgar.justicia@gencat.cat

