
Documentació d’interès: 

 

Legislació sobre qüestions religioses i llibertat religiosa, Estat espanyol 

 Constitució Espanyola: http://www.parlament-cat.net/activitat/constitucio.pdf 

 Llei Orgànica 7/1980, del 5 de juliol, de Llibertat Religiosa: 

http://boe.es/boe_catalan/dias/1980/12/30/pdfs/A00050-00052.pdf 

 

Acords de l’Estat espanyol amb la Santa Seu 

 Instrument de Ratificació d’Espanya a l’Acord entre la Santa Seu i l’Estat Espanyol, 

fet a la Ciutat del Vaticà el 28 de juliol de 1976  

 Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers 

jurídics, signat el 3 de gener de 1979 a la Ciutat del Vaticà  

 Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers 

econòmics, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979  

 Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre 

Ensenyament i Afers Culturals, signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979  

 Instrument de Ratificació de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu sobre 

assistència religiosa a les Forces Armades i el Servei Militar de clergues i religiosos, 

signat a la Ciutat del Vaticà el 3 de gener de 1979  

 

Acords de l'Estat espanyol amb les confessions religioses no catòliques 

 Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Federació d’Entitats Religioses 

evangèliques d’Espanya (aprovat per la Llei 24/92, de 10 de novembre) 

 Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Federació de Comunitats Israelites 

d’Espanya (aprovat per la Llei 25/92, de 10 de novembre) 

 Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Comissió Islàmica d’Espanya (aprovat 

per la Llei 26/92, de 10 de novembre) 

 

Regulació dels centres de culte, Generalitat de Catalunya 

 Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte: 

http://www.gencat.cat/diari/5432/09202020.htm 

 Decret 94/2010, del 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, del 22 de 

juliol, dels centres de culte: http://www.gencat.cat/diari/5676/10197069.htm 

o Projecte de llei pel qual es modifica la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels 

centres de culte (03/10/2011): 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Afers%20religiosos/Recursos/legis

lacio/modificacio_llei/Projecte_modificacio_llei_centres_culte.pdf 
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Entitats o centres especialitzats en l’estudi i/o treball sobre religions, espiritualitat i 

laïcisme 

 

 Audir. Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós: http://www.audir.org/ 

 Centre d’Estudis de les Tradicions de Saviesa: http://cetr.net/ca/ 

 El Observatorio de la Laicidad: http://www.laicismo.org/observatorio/ 

 Fundación Pluralismo y Convivencia: http://www.pluralismoyconvivencia.es/  

 ISOR. Investigacions en Sociologia de la Religió. Universitat Autònoma de Barcelona: 

http://www.isor.cat/home/ 

 Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Universidad Complutense de 

Madrid: http://www.ucm.es/info/iucr/pages/webs/comienzo.htm/  

 Lliga per la Laïcitat: http://www.laicitat.org/index.htm/ 

 Observatorio del Pluralismo Religioso: http://www.observatorioreligion.es/ 

 Xarxa Internacional sobre Religions i Mediació en Zones Urbanes: http://www.rel-

med.net/ca/ 

 

Administració pública 

 

 Ajuntament de Lleida - Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat: 

http://www.paeria.es/dcci/ 

 Generalitat de Catalunya - Direcció General d’Afers Religiosos – Departament de 

Governació i Afers Institucionals: www.gencat.cat/ 

 Gobierno de España. Ministerio de Justicia – Registro de Entidades Religiosas: 

http://www.mjusticia.gob.es/ 
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