Nota de premsa
Terrassa, 18 d’abril de 2018

Els centres de culte que s’implantin a Terrassa
hauran de complir uns nous criteris urbanístics
S’eleva al Ple d’abril l’aprovació provisional de la modificació puntual del
POUM que contempla aquests canvis

L’Ajuntament de Terrassa sotmetrà a l’aprovació provisional del Ple d’aquest mes
d’abril la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per
a la implantació de centres de culte, amb l’objectiu d’adequar el planejament vigent a
la Llei 16/2009 de 22 de juliol de centres de culte i el seu Reglament de
desenvolupament.
El document proposa una nova regulació de les condicions urbanístiques per a la
implantació dels centres de culte, establint criteris per a la seva localització, en
funció de la qualificació urbanística, els usos existents i el seu aforament, amb la
finalitat de racionalitzar la seva ubicació, fent-la compatible i sostenible amb l’entorn
on s’ubiquen, i garantint el dret fonamental a la llibertat religiosa.
Els canvis de regulació que es proposen permetran, entre d’altres:
1) Compatibilitzar l’ús religiós a totes les zones de ciutat jardí (edificacions
aïllades amb jardí), però limitat a edificacions amb aforament inferior a 50
persones.
2) Compatibilitzar l’ús religiós en zones industrials en illa tancada, clau A.8, però
limitat a edificacions existents amb front a zones residencials i amb un
aforament màxim de 200 persones.
3) Admetre amb caràcter provisional l’ús religiós en sectors urbanístics pendents
de transformació, però limitat a edificacions amb un aforament màxim de 200
persones.
4) Admetre l’ús religiós en plantes baixes d’edificis amb ús residencial i accés
independent, però limitat a aforaments inferiors a 50 persones
5) En edificacions amb altres usos diferents dels habitatges, admetre l’ús religiós
en funció dels aforaments i la seva contigüitat amb habitatges
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La proposta preveu també exigències de caràcter formal, com la subjecció de la
implantació a la prèvia tramitació d’un Pla Especial i de l’emissió d’un Estudi de la
Mobilitat Generada en el cas de centres grans -amb un aforament per a més de 500
persones o amb més de 1000 m2 de superfície-; o bé un d’un Estudi de Mobilitat
simplificada, en el cas de centres petits, que es vulguin implantar en claus
d’equipaments i en zones compatibles, o l’exigència de determinades condicions
d’accés als centres.
Actualment, a Terrassa hi ha un total de 49 centres de culte de confessions
diferents: 22 de l’església catòlica, 17 de l’evangèlica, 3 de l’islam, 2 de testimonis de
Jehovà, 2 de l’església Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, 1 de l’església
Adventista del setè dia, 1 del Centre Teosòfic i 1 de la Fe Bahà’í. Aquesta relació no
inclou aquells centres de culte que hi ha en altres equipaments, com centres
escolars o sanitaris.

Antecedents
El ple celebrat el 30 de maig de 2013 va aprovar la suspensió durant un any de
l’atorgament de llicències d’activitats i obres per a la implantació de nous centres de
culte per tal d’adequar el planejament a l’ordenament vigent en aquell moment. Un
any més tard, es va aprovar inicialment en sessió plenària la modificació puntual del
POUM, tot i que després la seva aprovació provisional es va demorar per la seva
coincidència amb període electoral. El nou consistori sortit de les eleccions de 2015
va reconsiderar els criteris d’implantació per adaptar-se als establerts per la Direcció
General d’Afers Religiosos de la Generalitat i al resultat dels informes dels
organismes competents. Fins ara no s’havia assolit el consens necessari per tirar
endavant la seva aprovació provisional. L’aprovació definitiva correspon a la
Generalitat.
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