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3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
Tram. 200-00028/10

Esmenes a l’articulat
Reg. 112777; 113737; 113761; 113806; 

113810; 113811 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la Comissió d’Interior, 20.04.2015

Esmenes presentades pel GP ICV-EUiA (reg. 112777)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Jaume Bosch i Mes-
tres, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat 
del Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 200-00028/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió a l’article 1

«Article 1. Objecte

Aquesta llei estableix, en el marc de les competències 
de la Generalitat, el règim jurídic i la intervenció ad-
ministrativa aplicable a les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives, incloses en el Catàleg establert per 
reglament, així com als establiments i als espais oberts 
al públic on aquestes activitats es duen a terme.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació de tot l’article 2 que queda redactat de 
la manera següent

«Article 2. Finalitats i principis generals

1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments, en 
l’àmbit de llurs respectives competències, han de facili-
tar que els espectacles públics i les activitats recreatives 
es duguin a terme adequadament. Amb aquesta finalitat, 
han d’exercir les potestats que els atribueix aquesta llei, 
amb ple respecte als principis, els drets i les obligacions 
establerts per la Constitució i l’Estatut d’autonomia.

2. Els principis generals i les finalitats últimes que ins-
piren aquesta llei, i que n’han de regir el desenvolupa-
ment i l’aplicació, són la convivència entre els ciuta-
dans, la seguretat i la qualitat dels establiments.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió a l’apartat 1 de l’article 3

«1. Aquesta llei s’aplica a les activitats d’espectacles 
públics i recreatives i als establiments i espais oberts 
al públic on aquestes es duen a terme, incloses en el 
Catàleg establert per reglament, independentment del 
caràcter públic o privat de les persones titulars, explo-
tadores o organitzadores, de la finalitat lucrativa o gra-
tuïta i, amb independència també de la titularitat pú-
blica o privada de l’establiment o de l’espai obert al 
públic on es duen a terme les activitats, i de llur caràc-
ter ordinari o extraordinari.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició a la lletra b de l’apartat 4 de l’article 3

«b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal o asso-
ciatiu, amb un aforament baix o mitjà, que no es duen 
a terme en establiments oberts al públic inclosos en el 
Catàleg establert per reglament, sempre que no com-
portin cap risc per a la seguretat de les persones, per 
als drets de tercers o per a la integritat dels espais pú-
blics, sens perjudici del que estableixin les ordenances 
municipals.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició a la lletra c de l’apartat 4 de l’article 3

«c) Totes aquelles manifestacions festives de caràc-
ter popular que constin dins la definició que en fa la 
UNESCO i, en concret, les que consten en el Catàleg 
del Patrimoni Festiu de Catalunya, sens perjudici del 
que estableixin les ordenances municipals.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’una nova lletra c bis a l’apartat 4 de l’ar-
ticle 3

«c bis) Totes aquelles activitats dels col·lectius de 
cultura popular organitzades, en compliment de les se-
ves pròpies finalitats, per entitats sense ànim de lucre 
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inscrites al Registre d’Associacions i Federacions, com 
entitats jurídiques de tipus Associacions, Federacions, 
Confederacions o Coordinadores culturals, sens per-
judici del que estableixin les ordenances municipals, i 
aquelles altres lleis o normes sectorials o específiques 
d’aplicació.»

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició a la definició d’Activitats d’es-
pectacles públics de l’article 4

«Activitats d’espectacles públics: activitats de concur-
rència pública adreçades al lleure o l’entreteniment, i 
també la difusió de cultura i coneixements, i que poden 
consistir en consistents en representacions, actuacions, 
projeccions, o altres similars, que són ofertes per un 
titular, explotador o organitzador i realitzades execu-
tades per actors, artistes o altres executants, i que con-
greguen a un públic que acudeix amb l’objecte de con-
templar-les gaudir-les en sentit ampli.»

8 Esmena núm. 8
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició a la definició d’Activitats recrea-
tives de l’article 4

«Activitats recreatives: activitats musicals i no musi-
cals de concurrència pública que ofereixen al públic 
la possibilitat de gaudir de i també, si s’escau, de que 
congreguen a un públic amb l’objectiu principal de fer-
lo participar en la programació de continguts i, al ma-
teix temps, consumir l’activitat o d’oferir-li el consum 
de productes o serveis amb finalitats d’oci, entreteni-
ment, culturals o diversió.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’una nova definició a l’article 4 darrera de 
la definició d’Activitats recreatives

«Activitats recreatives culturals: activitats recreatives 
en les quals, independentment de la seva classificació i 
nomenclatura, el servei de bar o restauració amb am-
bientació musical s’ofereix en el mateix espai i conjun-
tament amb una programació regular de continguts 
culturals, com ara concerts, audicions, actuacions, re-
presentacions artístiques i similars.»

10 Esmena núm. 10
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició a la definició d’Aforament de 
l’article 4

«Aforament: Nombre màxim de persones autoritzades 
a romandre dins d’un establiment, recinte o espai du-
rant el desenvolupament de l’activitat, calculat en apli-
cació dels criteris del codi tècnic d’edificació vigent en 
cada moment, autoritzada en la seva llicència o docu-
ment administratiu equivalent, no superant en cap cas 
l’ocupació, per la qual s’han determinat les condicions 
d’evacuació necessàries, que s’han de mantenir»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició a la lletra d de l’apartat 1 de l’article 5

«d) Exercir el dret d’admissió als establiments o als 
espais oberts al públic, d’acord amb el que s’estableixi 
per reglament, sense comportar cap mena de discrimi-
nació de les persones per raó de naixement, sexe, raça, 
discapacitat, religió, opinió, orientació sexual, identi-
tat de gènere, o qualsevol altra condició o circumstàn-
cia personal o social.

No es considera discriminació la prohibició d’accés a 
les persones menors en els termes establerts a l’article 
9.1 d’aquesta llei. el titular de l’establiment, l’explota-
dor i l’organitzador d’una activitat recreativa musical 
podrà decidir lliurement, ja sigui com a criteri general 
o cas per cas, si permet l’accés de persones menors de 
16 anys acompanyades d’un adult a les actuacions en 
directe programades a l’establiment.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació de tot l’apartat 2 de l’article 8 que que-
da redactat de la manera següent

«2. Les persones i entitats interessades tenen els drets 
següents:

a) Ésser escoltades en els procediments d’atorgament 
de les llicències i les autoritzacions establertes per 
aquesta llei.

b) Instar l’actuació de les institucions públiques per a 
garantir el compliment d’aquesta llei.

c) Rebre, en els termes establerts per les lleis i en els 
que es determinin per reglament, la informació de què 
disposi l’Administració amb relació a les sol·licituds de 
llicències i autoritzacions i el grau de compliment de les 
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mesures correctores i de les obligacions exigibles als es-
tabliments oberts al públic, els espectacles públics i les 
activitats recreatives que ja funcionen.»

13 Esmena núm. 13
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i d’addició a la lletra b de l’apartat 1 de 
l’article 9

«b) De les persones menors de 16 anys a les activitats 
recreatives musicals en horari nocturn llevat dels ca-
sos en què es realitzin actuacions en directe i vagin 
acompanyades dels progenitors, tutors o guardadors, o 
es tracti d’activitats organitzades per entitats juvenils, 
corresponent llavors als titulars, explotadors i organit-
zadors de l’activitat musical determinar lliurement si  
els prohibeixen o els permeten l’entrada al concert. Si els  
permeten l’accés. En aquest cas, en acabar l’actuació les 
persones menors de 16 anys no poden romandre a l’es-
tabliment.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou article 9 bis

«Article 9 bis. Dret d’admissió

L’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap 
cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, 
religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identi-
tat de gènere o qualsevol altra condició o circumstàn-
cia personal o social dels usuaris dels establiments i 
els espais oberts al públic, tant pel que fa a les con-
dicions d’accés com a la permanència en els establi-
ments i a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició al final de l’apartat 2 de l’article 15

«2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per 
persones, llocs o plataformes tecnològiques constituï-
des legalment, que no hagi estat autoritzada pels titu-
lars, explotadors i organitzadors de les activitats. En 
aquests supòsits es procedirà, com a mesura cautelar, a 
la retirada immediata i al comís de les entrades i dels 
diners objecte de la transacció, sens perjudici de la in-
iciació d’un procediment sancionador. Aquesta prohi-
bició no és aplicable a les persones que, havent adqui-
rit de forma legal, unes entrades pel seu us particular, 
les revenguin a una altra persona, directament o per 
mitjans electrònics.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou apartat 3 bis a l’article 15

«3 bis. La venda i revenda d’entrades a través de pla-
taformes tecnològiques requerirà una homologació de 
l’administració pública, els requeriments de la qual es 
desenvoluparan en el corresponent reglament.»

17 Esmena núm. 17
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 17

«2. El personal de control d’accés ha de complir els re-
quisits professionals i d’idoneïtat establerts reglamen-
tàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos 
de formació impartits per un centre degudament ha-
bilitat i superar les proves de selecció, realitzades per 
l’administració competent. L’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya habilitarà els centres de formació i 
establirà els seus programes formatius, prèvia consulta 
al sector afectat, i realitzarà les proves de selecció, que 
s’hauran de convocar, com a mínim, dues vegades ca-
da any, en els termes i condicions que s’estableixin per 
reglament. Es garantirà que en aquest procés d’habili-
tació no es produeixin situacions contràries al principi 
d’igualtat de les persones aspirants.»

18 Esmena núm. 18
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació de tot l’apartat 2 de l’article 22 que 
queda redactat de la manera següent

«2. Els municipis, sense perjudici de les competències 
que la Carta Municipal atorga a l’Ajuntament de Bar-
celona, tenen atribuïdes les competències següents:

2.1. Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències 
següents en matèria d’establiments oberts al públic, 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives:

a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aques-
ta llei.

b) Adoptar mesures de planificació urbanística, que, si 
ho estableixen els instruments de planejament corres-
ponents, han d’ésser vinculants per a la ubicació dels 
establiments oberts al públic regulats per aquesta llei.

c) Atorgar les llicències d’establiments oberts al públic 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives de ca-
ràcter permanent, les llicències d’establiments oberts 
al públic d’espectacles públics i d’activitats recreatives 
no permanents desmuntables, les llicències d’especta-
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cles públics i activitats recreatives extraordinàries, en 
els termes establerts per aquesta llei i, en qualsevol 
cas, amb motiu de revetlles i festes populars o locals i 
les llicències d’espectacles públics i d’activitats recrea-
tives en espais oberts al públic.

d) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al 
públic, els espectacles públics i les activitats recreati-
ves sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, 
per mitjà d’un acord del ple municipal, s’hagi acor-
dat d’assumir conjuntament l’exercici d’aquestes com-
petències, la qual cosa s’ha de comunicar als òrgans 
corresponents del departament competent en matèria 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives.

e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic o or-
ganitzadors d’espectacles públics o d’activitats recrea-
tives.

f) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats 
i facultats de naturalesa administrativa relatives als 
establiments oberts al públic, als espectacles públics 
i a les activitats recreatives que aquesta llei o altres 
no atribueixen expressament a altres administracions 
públiques.

2.2. Els ajuntaments poden delegar en la Generalitat 
l’exercici de les competències que els atribueix aquesta 
llei, o encarregar-li’n la gestió. Aquestes delegacions i 
aquests encàrrecs de gestió s’han de basar en l’acord 
mutu de les administracions implicades i s’han de for-
malitzar per mitjà d’un conveni, d’acord amb el que es-
tableix la legislació administrativa i la de règim local.»

19 Esmena núm. 19
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació de tot l’apartat 2 de l’article 23 que 
queda redactat de la manera següent

«2. La Generalitat pot delegar als ajuntaments que 
ho sol·licitin les competències d’autoritzar els establi-
ments oberts al públic de règim especial i les sanciona-
dores, que li són atribuïdes per aquesta llei.

2 bis. Poden sol·licitar la delegació de les competències 
de la Generalitat establertes per l’apartat 1 els ajunta-
ments que compleixen els requisits següents:

a) Acreditar, en els termes que la Generalitat ha d’es-
tablir per reglament, que tenen capacitat de gestió tèc-
nica suficient per a exercir les competències que sol-
liciten que se’ls delegui.

b) Haver assumit, en el seu dia, l’exercici de les com-
petències que els hi atribuïa l’article 13.1.d de la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrati-
va dels espectacles públics i les activitats recreatives, 
d’acord amb el procediment establert pel mateix pre-
cepte, i acreditar que les exerceixen efectivament.

2 ter. El règim i el procediment aplicables a la delega-
ció de competències a què fa referència aquest article 
són els establerts pel text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, del 28 d’abril.»

20 Esmena núm. 20
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 24

«1. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Pú-
blics i Recreatives és un òrgan de l’Administració de 
la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta i 
assessorament, per tal de facilitar la participació dels 
departaments de la Generalitat, de les administracions 
locals, del sector associatiu, dels col·legis professionals 
relacionats per raó de la matèria i dels ciutadans i dels 
sectors directament interessats en les matèries objecte 
d’aquesta llei. La seva composició, organització, règim 
de funcionament i ubicació orgànica s’han d’establir 
per reglament.»

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 24

«3. Els ajuntaments poden constituir consells assessors, 
per a llur àmbit territorial respectiu, amb una compo-
sició i unes funcions similars a les del consell assessor 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives.»

22 Esmena núm. 22
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De modificació de tot el títol IV que queda redactat de 
la manera següent

«Títol IV. Dels règims d’intervenció

Capítol. Règim general de les llicències i les autorit-
zacions

Article. Activitats sotmeses a llicència o a autorització

1. L’obertura d’establiments oberts al públic per a dur-
hi a terme espectacles públics i activitats recreatives, i 
també l’organització d’aquests espectacles i activitats, 
requereixen l’obtenció prèvia de les llicències o les au-
toritzacions establertes per aquesta llei.

2. Les llicències i les autoritzacions a què fa referència 
l’apartat 1 només són efectives en les condicions i per a 
les activitats que estableixen.

3. Els espectacles públics i les activitats recreatives que 
es duen a terme de manera habitual en establiments 
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oberts al públic degudament autoritzats no necessiten 
cap altra llicència ni autorització, sempre que les ca-
racterístiques de l’espectacle o l’activitat i les condi-
cions de l’establiment siguin les idònies per a garantir 
els principis de seguretat, convivència i qualitat.

4. Cada establiment obert al públic ha de tenir una 
única llicència o autorització d’entre les regulades per 
aquesta llei, que pot donar cobertura a diversos espec-
tacles públics o activitats recreatives, en els termes que 
es fixin per reglament.

5. Qualsevol modificació de l’establiment obert al pú-
blic, ja sigui per motius de transformació, adaptació, 
reforma, canvi d’emplaçament, ampliació o reducció, 
està sotmesa a llicència o autorització. A aquest efecte, 
no s’entén com a modificació el canvi de distribució o 
de mobiliari de l’establiment, sempre que es faci en les 
condicions tècniques adequades per a garantir la se-
guretat del públic, la convivència entre els ciutadans i 
la qualitat dels establiments.

6. En els casos en què la legislació sobre el control am-
biental preventiu no requereix autorització ni llicència, 
els reglaments de la Generalitat o les ordenances mu-
nicipals poden substituir el règim d’autorització pel de 
comunicació prèvia a l’Administració, si consideren 
que no hi ha una raó imperiosa d’interès general, a què 
fa referència l’article 9.1.b de la Directiva 2006/123 
(CE) del Parlament Europeu i del Consell, del 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat in-
terior. Els establiments oberts al públic, els espectacles 
públics i les activitats recreatives sotmesos a comuni-
cació prèvia han de complir les mateixes condicions 
generals establertes per a les llicències i les autoritza-
cions.

7. Resten exempts de la necessitat de llicència munici-
pal, llevat que les ordenances o els reglaments munici-
pals, en supòsits expressament justificats i de caràcter 
excepcional, estableixin el contrari:

a) Els establiments oberts al públic que són de titulari-
tat del mateix ajuntament.

b) Els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari organitzats pels municipis amb 
motiu de festes i revetlles populars, amb independència 
de la titularitat de l’establiment o de l’espai obert al 
públic on es duen a terme.

c) Els espectacles públics i les activitats recreatives 
d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït, 
en el cas que es duguin a terme ocasionalment en es-
pais oberts al públic o en qualsevol tipus d’establi-
ments de concurrència pública. En aquest cas, es pot 
establir l’obligatorietat d’una comunicació prèvia.

d) Els espectacles i les activitats esportives de caràcter 
esporàdic.

8. La Generalitat pot eximir de l’obligatorietat d’obte-
nir llicència municipal els espectacles públics i les ac-

tivitats recreatives d’interès artístic o cultural que es 
duen a terme ocasionalment en edificis inclosos dins 
l’Inventari del patrimoni arquitectònic de la Genera-
litat.

Article. Contingut i condicions tècniques

1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar 
amb exactitud el nom, la raó social, els titulars, llur 
domicili, la data d’atorgament, el tipus d’establiments 
oberts al públic, d’activitats recreatives o d’espectacles 
públics autoritzats, l’aforament màxim permès, la resta 
de dades que s’estableixin per reglament i, si escau, les 
condicions singulars a què resten sotmeses.

2. Només es poden autoritzar els establiments oberts 
al públic, els espectacles públics i les activitats recrea-
tives que compleixen les condicions de seguretat, qua-
litat, comoditat, salubritat i higiene adequades per tal 
de garantir els drets del públic assistent i de tercers 
afectats, la convivència veïnal i la integritat dels espais 
públics, d’acord amb aquesta llei i la resta de norma-
tiva aplicable.

3. Si concorren motius d’interès públic acreditats a l’ex-
pedient, es poden atorgar llicències o autoritzacions 
d’establiments oberts al públic en immobles catalogats 
o declarats d’interès cultural en què tradicionalment 
s’han desenvolupat espectacles públics o activitats re-
creatives, malgrat que llurs característiques arquitec-
tòniques no compleixin plenament les condicions tèc-
niques establertes amb caràcter general. En aquests 
casos, cal complir els requisits específics següents:

a) Obtenir l’informe favorable de l’òrgan de la Genera-
litat competent en matèria de patrimoni cultural.

b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la sa-
lubritat i la higiene de l’edifici, la qualitat dels establi-
ments, la comoditat i la protecció de les persones i la 
insonorització o altres mesures per a evitar molèsties a 
terceres persones.

Article. Controls i revisions

1. L’obertura al públic dels establiments oberts al pú-
blic requereix que s’estengui una acta de control inicial 
que acrediti que les instal·lacions compleixen els re-
quisits establerts per aquesta llei i per la resta de legis-
lació aplicable.

2. El contingut de l’acta de control inicial i el proce-
diment amb què s’ha d’estendre s’han d’establir per 
reglament, i garantint que s’hi facin constar els con-
trols inicials que requereixen la legislació sobre con-
trol ambiental preventiu, la legislació sobre prevenció 
d’incendis i la resta de normativa aplicable. L’acta de 
control inicial s’ha d’incorporar a la documentació  
de la llicència o l’autorització.

3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisi-
onals d’establiments oberts al públic, d’espectacles pú-
blics i d’activitats recreatives en els casos en què l’acta 
de control inicial, tot i que sigui desfavorable, indiqui 
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expressament que les deficiències detectades no com-
porten cap risc per a la seguretat de les persones ni 
dels béns, i així s’acrediti a l’expedient.

4. Les llicències o autoritzacions provisionals tenen 
una vigència màxima d’un any. Els reglaments de la 
Generalitat i les ordenances municipals poden sotme-
tre a fiança l’atorgament de llicències o autoritzacions 
provisionals.

5. Els establiments oberts al públic han d’ésser objec-
te de controls de funcionament i de revisions, amb la 
periodicitat, el procediment i el contingut que s’esta-
bleixin per reglament, d’acord amb els criteris i les fi-
nalitats establerts per l’article anterior i en coherència 
amb el que estableix la legislació de control ambiental 
preventiu.

6. Si les actes de verificació o control de funcionament 
i de revisió ho proposen, l’òrgan competent per a ator-
gar-les pot modificar-ne les condicions específiques o 
afegir-ne de noves. Aquestes modificacions no generen 
dret a indemnització per als titulars si les noves con-
dicions tenen per objecte el compliment de l’article vi-
gència, apartat 3, o bé si són necessàries per raó de 
l’impacte que l’activitat pugui tenir en el medi ambient, 
la seguretat dels béns i les persones o la convivència 
entre els ciutadans. Les actes de control de funciona-
ment s’han d’incorporar a la documentació de la lli-
cència o l’autorització.

Article. Emissió d’informes tècnics i de certificacions

1. Els reglaments i les ordenances que regulen la tra-
mitació de llicències i autoritzacions poden requerir 
l’emissió d’informes, certificacions i verificacions, amb 
la finalitat d’acreditar la veracitat i la idoneïtat tècnica 
de les sol·licituds, dels projectes i de les construccions 
i els equipaments.

2. Els informes, les certificacions i les verificacions a 
què fa referència l’apartat 1 i les actes de verificació 
o control de funcionament i de revisió establertes per 
l’article anterior poden ésser elaborats pels mateixos 
serveis administratius o, si així ho ha establert l’Admi-
nistració actuant, per entitats col·laboradores de l’Ad-
ministració que hagin estat degudament acreditades.

3. Els informes, les certificacions i les verificacions re-
querits per la normativa de prevenció d’incendis han 
d’ésser emesos pels serveis competents en la matèria o 
per entitats col·laboradores de l’Administració acredi-
tades pels dits serveis.

4. El cost dels informes, les certificacions i les actes de 
verificació o control de funcionament i de revisió va a 
càrrec dels sol·licitants o inspeccionats.

Article. Termini per a resoldre i efectes de la inactivitat 
administrativa

1. Els terminis per a resoldre, sens perjudici dels termi-
nis específics fixats per aquesta llei per a determinats 
tràmits i procediments, han d’ésser establerts per re-

glament i s’han de fer coincidir, sempre que sigui pos-
sible, amb els establerts per les altres normes que in-
cideixin en els mateixos establiments oberts al públic, 
espectacles públics o activitats recreatives.

2. La manca de resolució expressa dins els terminis 
establerts té efectes denegatoris de la sol·licitud pre-
sentada, sens perjudici de l’aplicació preferent de les 
altres conseqüències que aquesta llei estableix per a 
determinats casos.

Article. Informació

1. Els ciutadans tenen dret a obtenir de les administra-
cions competents informació general sobre la viabilitat 
i els requisits de les llicències i les autoritzacions re-
gulades per aquesta llei, i també de les llicències i les 
autoritzacions atorgades o en tramitació en un munici-
pi determinat. Per mitjà d’un reglament s’ha d’establir 
quines han d’ésser les dades objecte d’informació, sens 
perjudici del respecte a la legislació sobre protecció de 
dades de caràcter personal.

2. A l’exterior dels establiments oberts al públic, en 
un lloc visible, s’ha d’exhibir una placa normalitzada, 
perfectament llegible, amb les dades que s’estableixin 
per reglament.

Article. Vigència

1. Les llicències i les autoritzacions dels establiments 
oberts al públic tenen una vigència indefinida, tret que 
un reglament o les mateixes llicències i autoritzacions 
estableixin expressament el contrari, sens perjudici 
dels efectes dels controls i de les revisions periòdiques 
a què siguin sotmeses.

2. Les llicències i les autoritzacions d’espectacles pú-
blics i d’activitats recreatives tenen la mateixa vigència 
que la dels espectacles i les activitats autoritzats.

3. Els titulars de les llicències o autoritzacions es-
tan obligats a garantir que llur establiment mantin-
drà sempre les condicions sense les quals no li hau-
rien estat concedides i a adaptar les instal·lacions, els 
espectacles i les activitats a les noves condicions que 
estableixin les disposicions normatives posteriors a 
l’atorgament de les llicències o les autoritzacions.

4. Els titulars de les llicències o les autoritzacions es-
tan obligats a informar l’òrgan competent de qualse-
vol canvi relatiu a les condicions autoritzades o a les 
característiques o al funcionament dels establiments, 
a demanar-ne la revisió quan correspongui en aten-
ció als terminis establerts i a sol·licitar l’ampliació o la 
modificació de les llicències o les autoritzacions si els 
canvis previstos ho justifiquen.

Article. Transmissió

1. Les llicències i les autoritzacions regulades per 
aquesta llei són transmissibles, llevat que el nombre 
de les que es poden atorgar sigui limitat o que s’hagin 
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concedit tenint en compte les característiques particu-
lars dels subjectes autoritzats.

2. No es poden transmetre les llicències ni les autorit-
zacions que són objecte d’un procediment d’inspecció, 
d’un expedient sancionador o de qualsevol altre pro-
cediment d’exigència de responsabilitats administrati-
ves, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o 
no s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de res-
ponsabilitats. Tampoc no es poden transmetre les lli-
cències ni les autoritzacions subjectes a un expedient 
de revocació o caducitat fins que no hi hagi una resolu-
ció ferma que confirmi la llicència.

3. Els canvis de titularitat dels establiments oberts al 
públic no necessiten cap autorització ni llicència no-
ves, però sí una comunicació per escrit a l’òrgan com-
petent per a atorgar-la, que acrediti la subrogació dels 
nous titulars en els drets i les obligacions derivats de la 
llicència o l’autorització i, si escau, el compliment de 
la resta de requisits que les ordenances municipals exi-
geixin per a la transmissió de les llicències.

4. La comunicació a què fa referència l’apartat 3 ha 
d’ésser efectuada conjuntament pels transmetents o 
titulars de l’establiment i els adquirents en el termini 
d’un mes des de la formalització del canvi de titulari-
tat. Un cop transcorregut el termini de dos mesos des 
de la comunicació, si no s’ha notificat que la transmis-
sió no és procedent, es considera plenament eficaç.

5. Una vegada produïda la transmissió, les responsa-
bilitats i les obligacions dels antics titulars derivades 
de les llicències o les autoritzacions són assumides pels 
nous titulars. En defecte de comunicació, els subjectes 
que intervenen en la transmissió són responsables so-
lidaris de la responsabilitat que es pugui derivar dels 
establiments o les activitats autoritzades.

Article. Extinció de les llicències i les autoritzacions

1. Les llicències i les autoritzacions s’extingeixen pels 
motius següents:

a) Perquè l’espectacle públic o l’activitat recreativa 
s’ha dut a terme o perquè s’ha complert el termini a 
què estan sotmeses, si escau.

b) Per renúncia de llurs titulars.

c) Per revocació.

d) Per caducitat.

2. Les llicències i les autoritzacions poden ésser revo-
cades en els supòsits següents:

a) Si els titulars de les llicències o les autoritzacions 
incompleixen els requisits o les condicions en virtut de 
les quals els van ésser atorgades.

b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que 
van determinar l’atorgament de les llicències o auto-
ritzacions, o si en sobrevenen altres de noves que, en el 
cas d’haver existit, n’haurien comportat la denegació.

c) Si els establiments oberts al públic no s’han adaptat 
a les noves normes que els afectin, dins el termini que 
s’hagi atorgat amb aquesta finalitat.

d) Si són imposades com a sanció, d’acord amb el que 
preveu aquesta llei.

3. L’Administració pot declarar la caducitat de les lli-
cències i de les autoritzacions en el cas que, al cap d’un 
any d’haver-les atorgat, l’establiment obert al públic, 
sense causa justificada, no hagi iniciat les activitats o 
en el cas que, en qualsevol moment de llur vigència, 
aturi l’activitat durant més de dos anys ininterromputs.

4. La revocació i la declaració de caducitat s’han de 
tramitar d’ofici, donant audiència als interessats i, si 
s’acorden, s’ha de fer dins el termini de sis mesos d’ha-
ver-los notificat l’obertura de l’expedient. La revocació 
i la declaració de caducitat no generen dret a indem-
nització.

Article. Concurrència de llicències i autoritzacions

1. L’atorgament de les llicències i les autoritzacions re-
gulades per aquesta llei és sempre sens perjudici que 
els establiments oberts al públic, els espectacles pú-
blics i les activitats recreatives hagin d’obtenir, a més, 
la resta de llicències o autoritzacions que, en funció de 
llurs característiques, els siguin exigibles en aplicació 
de la legislació vigent, entre les quals les llicències ur-
banístiques, quan siguin procedents.

2. Les llicències o autoritzacions i la resta de tràmits 
de control preventiu que concorrin en un mateix esta-
bliment, espectacle o activitat s’han de sol·licitar si-
multàniament i, en la mesura que sigui possible, s’han 
de tramitar conjuntament, en els termes que s’establei-
xin per reglament.

3. Els procediments de tramitació conjunta o simultà-
nia han de:

a) Simplificar i integrar tant com sigui possible els di-
versos tràmits i actuacions. Amb aquesta finalitat, 
aquests procediments poden aplicar a totes les trami-
tacions de llicències i autoritzacions els terminis de la 
que tingui més durada, i poden establir que l’eventual 
suspensió de tramitació d’una de les llicències o auto-
ritzacions afecti també la tramitació de la resta.

b) Garantir la salvaguarda de la capacitat decisòria de 
cada administració i de cada òrgan en l’adopció de les 
resolucions de la seva competència.

c) Integrar en el procediment d’atorgament de les lli-
cències o les autoritzacions d’establiments oberts al 
públic, espectacles públics o activitats recreatives la 
intervenció administrativa de control preventiu corres-
ponent a la llicència ambiental, de manera que aques-
ta llicència sigui substituïda per l’informe integrat de 
les matèries ambientals per part de l’òrgan ambiental 
competent, i si escau, per la declaració d’impacte am-
biental que, si aquest informe o aquesta declaració és 
desfavorable o si determinen limitacions pel que fa a 
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emissions, prescripcions tècniques i controls periòdics, 
són vinculants per a l’atorgament de la llicència o l’au-
torització.

Capítol. Règim específic de les diverses llicències i au-
toritzacions

Article. Llicència municipal o autorització de la gene-
ralitat per als establiments oberts al públic de règim 
especial

1. Els establiments oberts al públic de règim especial 
són els que poden afectar més intensament la convi-
vència entre els ciutadans, la seguretat o la salut, a 
causa de llur horari especial i d’altres condicions sin-
gulars, que s’han d’establir per reglament.

2. L’obertura dels establiments de règim especial resta 
sotmesa a:

a) Llicència municipal, amb l’informe vinculant previ 
de la Generalitat, per als municipis amb una població 
superior als 50.000 habitants.

b) Autorització de la Generalitat, amb la conformitat 
prèvia de l’ajuntament afectat, per als municipis amb 
una població igual o inferior als 50.000 habitants. La 
Generalitat pot delegar als municipis interessats que 
ho sol·licitin les competències d’autoritzar els establi-
ments oberts al públic de règim especial i les sancio-
nadores.

3. Per reglament o per mitjà dels instruments de pla-
nificació de la Generalitat, es poden establir les con-
dicions o els requisits de caràcter especial, com ara 
criteris de localització, distàncies mínimes, serveis de 
mobilitat o mesures especials de prevenció de la segu-
retat o de la salut, que han de complir els establiments 
oberts al públic de règim especial, amb la finalitat de 
minimitzar l’impacte que poden tenir en les zones resi-
dencials i en les activitats socials i culturals i de pre-
venir la seguretat i la salut de les persones afectades.

Article. Llicència municipal per als establiments oberts 
al públic de caràcter permanent no desmuntable

1. Per a obrir establiments oberts al públic de caràc-
ter permanent no desmuntable per a dur-hi a terme 
espectacles públics o activitats recreatives, cal haver 
sol·licitat i obtingut prèviament la llicència municipal 
corresponent.

2. L’ajuntament ha de comunicar als serveis territo-
rials del departament competent en matèria d’espec-
tacles públics i d’activitats recreatives l’atorgament de 
llicències municipals d’establiments oberts al públic de 
caràcter permanent no desmuntable i qualsevol mo-
dificació, suspensió, revocació, canvi de titularitat o 
canvi de domicili a efectes de notificacions.

Article. Llicència municipal per als espectacles de circ 
i altres activitats dutes a terme en establiments oberts 
al públic de caràcter no permanent desmuntable

1. Els espectacles de circ, entre els quals els de vela i 
els que es fan amb animals, i altres espectacles públics 
o activitats recreatives que es duen a terme en establi-
ments oberts al públic de caràcter no permanent des-
muntable requereixen, a més de la conformitat dels ti-
tulars del sòl afectats, l’obtenció prèvia de la llicència 
municipal corresponent.

2. S’han d’establir per reglament les condicions tècni-
ques que han de complir les estructures no permanents 
desmuntables. En absència de normativa específica, 
se’ls ha d’aplicar, per analogia, la normativa que regu-
la les instal·lacions permanents no desmuntables.

3. A les autoritzacions regulades per aquest article els 
és aplicable el règim jurídic establert per a les llicèn-
cies d’establiments públics permanents no desmunta-
bles, en tot allò que sigui procedent, llevat del caràcter 
indefinit.

Article. Autoritzacions per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari

1. Els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari són els que es duen a terme es-
poràdicament en establiments oberts al públic que te-
nen llicència o autorització per a una activitat diferent 
de la que es pretén fer, o en espais oberts al públic o al-
tres locals que, tot i no tenir la condició d’establiments 
oberts al públic amb llicència o autorització, complei-
xen les condicions exigibles per a dur-hi a terme els es-
pectacles o les activitats.

2. Els espectacles públics i les activitats recreatives 
de caràcter extraordinari estan sotmesos a autoritza-
ció de la Generalitat, llevat que es duguin a terme en 
municipis de més de 50.000 habitants o que es duguin 
a terme amb motiu de festes i revetlles populars. En 
aquests casos, estan sotmesos a llicència municipal.

3. Els espectacles públics i les activitats recreatives 
que es duen a terme en un espai obert, de caràcter pú-
blic o privat, requereixen, a més de la conformitat dels 
titulars de l’espai, l’obtenció prèvia de l’autorització 
municipal corresponent o, en el cas de les proves es-
portives que es fan en més d’un terme municipal, de 
l’autorització de l’òrgan competent en matèria de tràn-
sit de la Generalitat.

4. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances 
municipals han de regular el procediment, els requisits 
i les condicions generals que s’exigeixen per a atorgar 
les autoritzacions per als espectacles públics i les acti-
vitats recreatives de caràcter extraordinari.

Article. Títol habilitant per a l’ús dels espais oberts al 
públic

Les autoritzacions regulades pels dos articles anteriors 
són independents del títol habilitant per a la utilització 
dels espais oberts al públic afectats, que ha d’ésser ator-
gat pels titulars respectius. Si els espais són béns de titu-
laritat pública, s’han d’aplicar els criteris següents:
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a) El procediment per a obtenir el títol habilitant per a 
la utilització dels espais oberts al públic s’ha de trami-
tar simultàniament al procediment per a obtenir l’au-
torització d’espectacles públics o d’activitats recreati-
ves, en els termes que s’estableixin per reglament.

b) Els titulars de les autoritzacions estan obligats a re-
tornar els espais ocupats a l’estat originari i, si les au-
toritzacions ho estableixen expressament, a millorar 
les condicions en què estaven abans del muntatge. En 
el cas d’espais naturals, els titulars han de complir es-
pecíficament el que estableix el règim d’usos permesos 
per a cada figura de protecció i de restauració.

c) Les autoritzacions per a dur a terme espectacles pú-
blics o activitats recreatives en espais oberts al públic 
es poden condicionar al dipòsit d’una fiança suficient 
per a respondre dels perjudicis que les activitats au-
toritzades puguin ocasionar en els espais afectats i en 
llur entorn, sens perjudici del pagament de les taxes 
corresponents.

d) Per a garantir el compliment de la responsabilitat 
establerta per la lletra c, els titulars de les llicències o 
les autoritzacions estan obligats a reintegrar el cost to-
tal dels perjudicis ocasionats en tot allò que no cobrei-
xi la fiança dipositada.

23 Esmena núm. 23
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició de l’article 52

«Article 52. Coordinació de les inspeccions

El departament competent en matèria d’establiments 
d’activitats d’espectacles públics i recreatives ha 
d’aprovar els objectius i les prioritats de les inspecci-
ons que han d’efectuar els seus serveis d’inspecció i els 
serveis d’inspecció municipals en tot el territori, i ha 
de promoure d’acord amb l’administració local, i res-
pectant l’autonomia municipal, l’existència de plans i 
programes d’inspecció compartits entre la Generali-
tat i els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les 
actuacions respectives i d’aplicar criteris i metodolo-
gies d’inspecció similars, i a aquests efectes es podrà 
convocar, com a mínim un cop a l’any, als òrgans de 
representació per determinar els citats plans i progra-
mes.»

24 Esmena núm. 24
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició al segon paràgraf de la disposi-
ció addicional segona

«Les entitats associatives d’interès sociocultural, a 
partir de l’entrada en vigor del Reglament de desen-
volupament de Llei d’ordenació de les activitats d’es-

pectacles públics i recreatives, disposaran del termi-
ni d’un any de dos anys, per presentar al departament 
competent en matèria de cultura, un programa d’adap-
tació progressiva dels recintes on es desenvolupen ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives, amb la pre-
visió dels terminis de compliment de la seva execució, 
sens perjudici de l’exigència del compliment dels re-
quisits mínims que garanteixin la seguretat de les per-
sones i dels béns. El programa d’adaptació progressi-
va s’haurà d’aplicar en el termini de cinc anys a partir 
de la seva presentació i serà prorrogable si així ho de-
cideix el departament competent en matèria de cultu-
ra, que haurà de disposar d’un pla d’ajuts econòmics 
per a les entitats afectades a partir del moment en que 
aquestes hagin de presentar el pla d’adaptació.»

25 Esmena núm. 25
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió a la disposició transitòria primera

«Primera. Règim transitori dels expedients sanciona-
dors

Els expedients sancionadors oberts abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei es regeixen per la normativa vi-
gent en el moment de l’obertura, llevat dels supòsits en 
què els preceptes d’aquesta llei siguin més favorables 
per als expedientats.»

26 Esmena núm. 26
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

De supressió i addició de la disposició final segona

«S’autoritza el Govern i el conseller o consellera del de-
partament competent en matèria d’activitats d’especta-
cles públics i recreatives per a dictar els reglaments que 
calguin per a desenvolupar i aplicar aquesta llei.

S’ha d’aprovar, per decret, un reglament de desenvo-
lupament d’aquesta llei en el termini de set mesos a 
comptar del dia que aquesta s’aprovi.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició duna nova disposició final segona bis

«Segona bis

En el termini de sis mesos de l’aprovació d’aquesta 
llei, el Govern, mitjançant el departament competent 
en matèria de cultura, haurà de presentar al Parla-
ment un projecte de Llei de Foment i Suport a l’Asso-
ciacionisme, que haurà d’incloure el marc jurídic de 
les entitats de cultura popular excloses de l’aplicació 
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d’aquesta llei a l’article 3.4 lletres b) i c), el de les enti-
tats incloses en la disposició addicional segona.»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa

D’addició d’una nova disposició final tercera bis

«Tercera bis

Les activitats recreatives culturals definides en l’arti-
cle 4 passaran a regir-se per la Llei de Foment i Suport 
a l’associacionisme prevista a la disposició final sego-
na bis, a partir del moment en que aquesta Llei entri 
en vigor.»

Palau del Parlament, 09 d’abril de 2015

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA

Esmenes presentades pel GP SOC (reg. 113737)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Cristòfol Gime-
no Iglesias, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 107 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei d’ordenació de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 200-
00028/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís i un paràgraf a l’apartat segon de 
l’article 3, amb la redacció següent:

«Articles 3. Àmbit d’aplicació

[...]

2. Aquesta llei és aplicable supletòriament a les acti-
vitats de restauració i a les assimilades a restauració, 
que es regeixen per llur normativa especifica.

S’entén per activitat similar de restauració aquelles 
que presten serveis de restauració o de degustació. 
L’activitat de degustació consisteix en el consum, en 
l’interior de l’establiment, dels productes de l’especia-
litat que estan en venta.

[...]»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 3, amb la redac-
ció següent:

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

2. Aquesta llei és aplicable a les activitats de restaura-
ció. Cas que entri en vigor normativa específica que les 
reguli, aquesta llei esdevindrà aplicable a les activitats 
de restauració amb caràcter supletori respecte la nor-
mativa específica.

[...]»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra c de l’apartat quart de 
l’article 3, amb la redacció següent:

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

[...]

c) Totes aquelles manifestacions festives que consten 
en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, sens 
perjudici del que estableixin les ordenances munici-
pals, o bé tot i no estar inscrits en el present Catàleg 
compleixin els següents requisits:

i. reconeixement per part de la comunitat

ii. transmissió generacional

iii. pervivència en el temps

iv. identitat

[...]»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova lletra c bis a l’apartat quart de 
l’article 3, amb la redacció següent:

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

[...]

c bis) Totes aquelles activitats dels col·lectius de cultu-
ra popular organitzats, en compliment de les seves 
pròpies finalitats estatutàries, per entitats sense ànim 
de lucre inscrites al Registre d’Associacions i Federa-
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cions, com entitats jurídiques de tipus Associacions, 
Federacions i Confederacions culturals, sens perju-
dici del que estableixin les ordenances municipals i 
aquelles altres lleis o normes sectorials i específiques 
d’aplicació.

[...]»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova lletra c bis a l’apartat quart de 
l’article 3, amb la redacció següent:

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

[...]

c bis) Totes aquelles activitats dels col·lectius de cultu-
ra popular organitzades, en compliment de les seves 
pròpies finalitats, per entitats sense ànim de lucre ins-
crites al Registre d’Associacions i Federacions, com 
entitats jurídiques de tipus Associacions, Federacions, 
Confederacions o Coordinadores culturals, sens per-
judici del que estableixin les ordenances municipals, i 
aquelles altres lleis o normes sectorials i específiques 
d’aplicació.

[...]»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova lletra c ter a l’apartat quart de 
l’article 3, amb la redacció següent:

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

[...]

c ter) Totes aquelles activitats coincidents amb les du-
tes a terme al si d’una festa que consti al Catàleg Fes-
tiu de Catalunya per part de col·lectius de cultura po-
pular organitzats, en compliment de les seves pròpies 
finalitats estatutàries, per entitats sense ànim de lucre 
de tipus Associacions, Federacions i Confederacions 
culturals, sens perjudici del que estableixin les orde-
nances municipals i aquelles altres lleis o normes sec-
torials i específiques d’aplicació.

[...]»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 4

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Activitats recreatives: activitats musicals que congre-
guen a un públic amb l’objectiu principal de fer-lo 
participar en l’activitat o d’oferir-li el consum de pro-
ductes o serveis amb finalitats d’oci, entreteniment o 
diversió.

[...]»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra b de l’apartat primer de l’article 4, 
amb la redacció següent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen 
esporàdicament en llocs que disposen d’autoritza-
ció, llicència o comunicació prèvia per a una activi-
tat diferent de la que es vol realitzar. Resten excloses 
d’aquesta consideració les fires d’atraccions a la via 
pública o en espais oberts amb motiu de festes i revet-
lles populars.

[...]»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’article 4, amb la redacció se-
güent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràc-
ter públic o privat, responsables legals dels establi-
ments públics on es duen a terme les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives. Ostenten també la 
condició d’explotadors, tret que expressament consti 
una altra persona, en el contracte privat entre el titular 
i l’explotador.

[...]»
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10 Esmena núm. 10
Supressió
GP Socialista

Es suprimeixen certs incisos de l’apartat primer de 
l’article 4, amb la redacció següent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Activitats de risc important: Activitats de risc impor-
tant– activitats que, atenent a les condicions de l’espai 
on es desenvolupa i de l’ocupació prevista, comporta 
un perill per les persones presents i precisa d’un con-
trol preventiu per part de l’Administració de la Gene-
ralitat, respecte de les seves condicions de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis, conforme a la norma-
tiva especifica en aquest àmbit. En concret, esdevenen 
activitats de risc important les següents:

a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual 
o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o supe-
rior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície 
igual o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o 
superior a 501 persones.

[...]»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat primer de 
l’article 4, amb la redacció següent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Activitats de risc important– activitats que, atenent a 
les condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocu-
pació prevista, comporta un perill per les persones 
presents i precisa d’un control preventiu per part de 
l’Administració de la Generalitat, respecte de les seves 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’in-
cendis, conforme a la normativa especifica en aquest 
àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc impor-
tant les següents:

[...]

b) Activitats de restauració i establiment assimilats a 
la restauració de caràcter fixes amb una superfície 
igual o superiora 501 m2 o amb un aforament igual o 
superior a 50 persones.

[...]»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, amb la redacció 
següent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Modificacions substancials: qualsevol alteració sig-
nificativa de les característiques o del funcionament 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives, o 
dels establiments i espais públics, que pugui afectar 
als béns jurídics, especialment protegits per aquesta 
llei per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre pú-
blic, la seguretat de les persones i dels béns, la protec-
ció dels menors, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà i la conservació del patrimo-
ni històric artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en tot 
cas es considera modificació substancial de l’activitat la 
modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació o la re-
ducció de la superfície destinada al públic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en tot 
cas es considera modificació substancial de l’activitat 
la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació o la 
reducció de la superfície destinada al públic. En els es-
tabliments de restauració d’aforament baix, només es 
considerarà modificació substancial quan la superfície 
destinada al públic s’ampliï en més d’un 10%.

[...]»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, amb la redacció 
següent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Modificacions substancials: qualsevol canvi a la ma-
teixa que impliqui la reducció de capacitat o allarga-
ment de les vies d’evacuació, l’ampliació de superfí-
cie útil destinada al públic, canvis de emplaçament o 
qualsevol altre que afecti a la seguretat de les persones, 
si així es determina mitjançant resolució raonada per 
l’òrgan competent per la concessió de la llicencia o re-
visió de la comunicació. No seran considerades en cap 
cas modificacions substancials la reducció de la super-
fície útil destinada al públic sense afectació de la vies 
d’evacuació o sortides d’emergència, l’adequació a la 
normativa sobre accessibilitat y supressió de barreres 
arquitectòniques, la millora als sistemes de protecció 
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contra incendis, inclosa la incorporació de noves sor-
tides d’emergència, la revisió de l’aforament l’activitat 
d’acord als paràmetres del codi tècnic de l’edificació o 
norma que el substitueixi, ni aquelles destinades a la 
millora de condicions higièniques, de salubritat o acús-
tiques.

Reglamentàriament s’haurà de determinar el procedi-
ment per la declaració de modificació substancial de 
les reformes sol·licitades o comunicades pels titulars.

[...]»

14 Esmena núm. 14
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4, amb la redacció 
següent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Modificacions substancials: qualsevol alteració sig-
nificativa de les característiques o del funcionament 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives, o 
dels establiments i espais públics, que pugui afectar 
als béns jurídics, especialment protegits per aquesta 
llei per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre pú-
blic, la seguretat de les persones i dels béns, la protec-
ció dels menors, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà i la conservació del patrimo-
ni històric artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en 
tot cas es considera modificació substancial de l’activi-
tat la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació 
o la reducció de la superfície destinada al públic.

L’ampliació d’aforament no es considerarà modifica-
ció substancial sempre i quan el local reuneixi tots els 
requisits de seguretat que hauran de ser certificats per 
una entitat col·laboradora de l’administració i haver 
passat un control inicial previ a l’inici del desenvolu-
pament de l’activitat.

[...]»

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de l’apartat primer de l’article 4

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Responsables: les persones físiques o jurídiques, de 
caràcter públic o privat, amb ànim de lucre o sense, 
que tenen la condició de titulars, explotadors o d’or-

ganitzadors, el personal al seu càrrec i els espectadors 
i usuaris.

[...]»

16 Esmena núm. 16
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra c de l’apartat primer de l’article 4, 
amb la redacció següent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Activitats de risc important: activitats que, atenent a 
les condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocu-
pació prevista, comporta un perill perles persones 
presents i precisa d’un control preventiu per part de 
l’Administració de la Generalitat, respecte de les seves 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’in-
cendis, conforme a la normativa especifica en aquest 
àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc impor-
tant les següents:

[...]

c) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari que es duguin a terme en establi-
ments oberts al públic, o en edificis o locals, excepte 
quan l’activitat principal o habitual en aquests establi-
ments, edificis o locals tinguin la consideració de pú-
blica concurrència i l’aforament de l’activitat de caràc-
ter extraordinari sigui igualo inferior a 150 persones.

[...]»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra d de l’apartat primer de l’article 4, 
amb la redacció següent:

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

Activitats de risc important: activitats que, atenent a 
les condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocu-
pació prevista, comporta un perill perles persones 
presents i precisa d’un control preventiu per part de 
l’Administració de la Generalitat, respecte de les seves 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’in-
cendis, conforme a la normativa especifica en aquest 
àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc impor-
tant les següents:

[...]

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari que es, duguin a terme en espais 
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oberts al públic, excepte que es pugui justificar que el 
seu aforament no superarà un aforament de 501 per-
sones.

[...]»

18 Esmena núm. 18
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra b de l’apartat segon de 
l’article 5, amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

b) Haver presentat o tramitat la comunicació prèvia o 
disposar de la llicència o autorització que sigui neces-
sària per a l’inici, el desenvolupament o la modificació 
de l’activitat o de les Instal·lacions dels establiments, i 
comunicar a l’administració competent els canvis que 
es produeixin en les dades facilitades.

[...]»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís i un apartat a la lletra c de l’apar-
tat primer de l’article 5, amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

1. En el marc de la llibertat d’empresa, els titulars, 
els explotadors i els organitzadors tenen els drets se-
güents:

[...]

c) Rebre el suport necessari de la Policia de Catalu-
nya per a garantir l’ordre a l’exterior de l’establiment 
o l’espai obert al públic i, en el cas que es produeixin 
Incidents que puguin posar en perill la seguretat de 
les persones i dels béns, també a l’interior de l’esta-
bliment.

En el cas que els incidents es produeixin fora de l’esta-
bliment la responsabilitat dels mateixos serà de qui els 
hagués o haguessin ocasionat.

[...]»

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de la lletra e de l’apartat segon 
de l’article 5

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

e) Informar justificadament, amb una antelació sufi-
cient, de les variacions que afectin la data o el contin-
gut de l’activitat, en els llocs on habitualment s’efectua 
la publicitat i on es venen les entrades.

[...]»

21 Esmena núm. 21

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra f de l’apartat segon de l’article 5

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

f) Retornar els imports abonats als espectadors o par-
ticipants de les activitats que se suspenguin, es modi-
fiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades 
incorrectament provocant confusió, tret dels casos en 
que s’hagi anunciat de manera expressa i clara, que els 
organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret 
de modificar la programació, o dels casos en què la sus-
pensió o la modificació essencial es produeixin un cop 
iniciada l’activitat i siguin degudes a causes de força 
major.

[...]»

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra g de l’apartat segon de 
l’article 5, amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explota-dors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]
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2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

g) Permetre l’entrada al públic, tret que el titular exer-
ceixi el dret d’admissió previst a l’anterior apartat 1.d) 
i dels supòsits establerts per llei o per reglament.

[...]»

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra k de l’apartat segon de l’article 5, 
amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explota-dors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

k) No cobrar exigir pels serveis, per les entrades o els 
abonaments, un preu superior al que s’hagi anunciat 
en la publicitat corresponent i comunicar-ne o denun-
ciar-ne la venda o revenda en llocs o plataformes tec-
nològiques no autoritzades.

[...]»

24 Esmena núm. 24
Modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra o de l’apartat segon de l’article 5, 
amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals, que esti-
guin sota la protecció i responsabilitat del titular de 
que poden ser afectats per les activitats d’espectacles 
públics i recreatives es conservin d’acord amb la nor-
mativa de protecció del medi ambient.

[...]»

25 Esmena núm. 25
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un paràgraf a la lletra p de l’apartat segon 
de l’article 5, amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin 
produir com a conseqüència de l’organització i la rea-
lització de l’activitat o del funcionament dels establi-
ments oberts al públic.

Queden exclosos els danys a béns i/o persones que es 
produeixin fora de l’establiment i que res tinguin a veu-
re amb l’espectacle o activitat recreativa.

[...]»

26 Esmena núm. 26
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra s de l’apartat segon de l’article 5

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es 
facin amb mitjans informàtics telemàtics.

[...]»

27 Esmena núm. 27
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra w de l’apartat segon de l’article 5

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explota-dors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]
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w) Complir les disposicions relatives al règim general 
dels artistes, intèrprets o Executants i la resta de nor-
mativa aplicable.

[...]»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un paràgraf a la lletra x de l’apartat segon 
de l’article 5, amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explota-dors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el con-
sum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques o de subs-
tàncies estupefaents o psicotròpiques en els establi-
ments i espais oberts al públic, durant la realització de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives.

Aquestes mesures s’hauran de determinar per regla-
ment.

[...]»

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra y de l’apartat segon de l’article 5, 
amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explota-dors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

y) Informar verbalment i mitjançant la col·locació 
dels corresponents rètols informatius al públic i a al-
tres persones usuàries que no està permès sortir amb 
begudes dels establiments, de les activitats recreatives 
o dels espectacles respectiu i informar a la policia de 
Catalunya competent en la matèria de qualsevol indi-
ci de conducta incívica en l’exterior i en la proximitat 
dels seus establiments i dels espais on es celebren els 
espectacles públics o les activitats recreatives.

[...]»

30 Esmena núm. 30
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra y de l’apartat segon de l’article 5, 
amb la redacció següent:

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

y) Adoptar les mesures adequades perquè el públic i 
les altres persones usuàries no surtin amb begudes dels 
establiments de les activitats recreatives o dels espec-
tacles respectius i informar la policia de Catalunya 
competent de qualsevol indici de conducta incívica a 
l’exterior i en la proximitat dels seus establiments i dels 
espais on se celebren els espectacles públics o les acti-
vitats recreatives.

[...]»

31 Esmena núm. 31

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra z de l’apartat segon de l’article 5

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explota-dors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

z) Adoptar les mesures adequades per a garantir la se-
guretat i la qualitat de l’activitat i de l’establiment.»

32 Esmena núm. 32
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra a de l’apartat primer de l’article 6, 
amb la redacció següent:

«Article 6. Drets i obligacions dels espectadors i els 
participants de les activitats i dels usuaris dels establi-
ments regulats per aquesta llei

1. A més dels que tinguin reconeguts per la normativa 
sobre defensa de consumidors i usuaris, els especta-
dors, els participants i els usuaris tenen els drets se-
güents:

a) Contemplar Gaudir, participar i accedir a les ac-
tivitats d’espectacles o participar en les recreatives, 
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d’acord amb les condicions anunciades i ofertes al pú-
blic.

[...]»

33 Esmena núm. 33
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat quart de l’article 8, 
amb la redacció següent:

«Article 8. Drets de les persones interessades

[...]

Les administracions competents han d’atendre les 
queixes i reclamacions de les persones i les entitats 
interessades sobre les molèsties ocasionades pels es-
tabliments oberts al públic, pels usuaris i participants 
en sortir de l’establiment i sobre les actuacions i la in-
activitat administrativa amb relació amb aquestes mo-
lèsties.

[...]»

34 Esmena núm. 34
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat cinquè de l’article 8, 
amb la redacció següent:

«Article 8. Drets de les persones interessades

[...]

5. Les persones interessades que denunciïn molèsties 
que afectin la convivència i el descans dels veïns pro-
vocades pels establiments, pels usuaris del lleure noc-
turn o els espais oberts al públic, pels usuaris i par-
ticipants, tenen dret que l’Administració competent 
efectuï proves per tal d’acreditar-les i que actuï d’acord 
amb els resultats obtinguts, per tal d’impedir-les.

[...]»

35 Esmena núm. 35
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de la lletra b de l’apartat primer 
de l’article 9

«Article 9. Protecció de les persones menors d’edat

1. Sens perjudici de les limitacions establertes per la 
legislació sobre protecció de menors, es prohibeix 
l’accés:

[...]

b) De les persones menors de 16 anys a les activitats 
recreatives musicals llevat dels casos en què es realit-
zin actuacions en directe i vagin acompanyades dels 
progenitors, tutors o guardadors En aquest cas, en aca-

bar l’actuació les persones menors de 16 anys no poden 
romandre a l’establiment.

[...]»

36 Esmena núm. 36
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 10, 
amb la redacció següent:

«Article 10. Ubicació i construcció

1. Els establiments i espais oberts al públic han de ser 
plenament compatibles amb l’ordenament urbanístic 
del lloc on s’ubiquen, en el moment de la seva instal-
lació o construcció.

[...]»

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 10, 
amb la redacció següent:

«Article 10. Ubicació i construcció

[...]

2. Els establiments oberts al públic han de complir 
les prescripcions establertes per la normativa tècnica 
de l’edificació, per l’específica en matèria d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives i per les normes so-
bre accessibilitat i supressió de barreres o interpretaci-
ons aprovades en el marc de la Taula d’Accessibilitat a 
les Activitats a Catalunya.

[...]»

38 Esmena núm. 38
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 11, 
amb la redacció següent:

«Article 11. Prevenció i seguretat en matèria d’incen-
dis i de protecció civil

[...]

2. Les activitats i els establiments regulats per aquesta 
llei han de disposar dels instruments d’autoprotecció 
establerts per la normativa sobre protecció civil, tant 
riscos interns i externs, i, si escau, de les mesures i dels 
instruments de prevenció de riscos laborals establerts 
per la normativa corresponent.
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39 Esmena núm. 39
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 13, amb la re-
dacció següent:

«Article 13. Assegurances

[...]

2. La subscripció d’aquests contractes d’assegurança 
és condició necessària per la realització de l’activitat.

En el termini d’un mes després de l’atorgament de les 
llicències i de les autoritzacions, i abans de la realit-
zació de l’activitat, els titulars o explotadors dels es-
tabliments i els organitzadors de les activitats hauran 
d’acreditar que s’ha subscrit la corresponent assegu-
rança. En el cas que no es compleixi el present requi-
sit, l’administració queda facultada per revocar la lli-
cència o autorització corresponent.

[...]»

40 Esmena núm. 40
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 15, amb la re-
dacció següent:

«Article 15. Venda d’entrades

1. En les activitats d’espectacles públics o recreatives, 
en què es requereixi la venda d’entrades o abonaments, 
els titulars, explotadors i organitzadors han d’habilitar 
les expenedories necessàries per a llur despatx presen-
cial i directe al públic. A més podran establir platafor-
mes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per 
reglament s’establiran les condicions i requisits i pro-
hibicions de la citada venda.

[...]»

41 Esmena núm. 41

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 15, 
amb la redacció següent:

«Article 15. Venda d’entrades

[...]

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per 
persones, llocs o plataformes tecnològiques constituï-
des legalment, que no hagi estat autoritzada pels titu-
lars, explotadors i organitzadors de les activitats. En 
aquests supòsits es procedirà, d’ofici, com a mesura 
cautelar, a la retirada immediata i al comís de les en-
trades i dels diners objecte de la transacció, sens per-
judici de la iniciació d’un procediment sancionador.»

42 Esmena núm. 42
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 15, amb la re-
dacció següent:

«Article 15. Venda d’entrades

[...]

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per per-
sones, o llocs o plataformes tecnològiques constituï-
des legalment, que no hagi estat autoritzada pels titu-
lars, explotadors i organitzadors de les activitats. En 
aquests supòsits es procedirà, com a mesura cautelar, a 
la retirada immediata i al comís de les entrades i dels 
diners objecte de la transacció, sens perjudici de la in-
iciació d’un procediment sancionador.

[...]»

43 Esmena núm. 43
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat tercer de l’article 15, amb la re-
dacció següent:

«Article 15. Venda d’entrades

[...]

3. Aquesta prohibició no afectarà la venda i revenda 
telemàtica d’entrades, que es regeix per la normativa 
en matèria de comerç electrònic, amb particular aten-
ció a la protecció dels consumidors i la lliure prestació 
de serveis.»

44 Esmena núm. 44
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat 1 bis a l’article 17, amb la re-
dacció següent:

«Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de 
control d’aforaments

1. Per reglament es determinaran els establiments i les 
activitats regulades per aquesta llei que, en funció de 
l’aforament, han de disposar de personal de control 
d’accés, de sistemes de verificació i control d’afora-
ment, i els requisits i les condicions d’aquests sistemes.

1. bis. S’entén per personal de control d’accés la perso-
na o persones que exerceixen les funcions d’admissió 
i control d’accés del públic a l’interior de determinats 
establiments o espais oberts, i que es troben sota la de-
pendència contractual de la persona titular, organitza-
dora o explotadora d’aquestes activitats.

[...]»
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45 Esmena núm. 45
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 17, amb la re-
dacció següent:

«Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de 
control d’aforaments

[...]

2. El personal responsable del control d’accés i d’afo-
raments dels establiments oberts al públic ha de com-
plir els requisits professionals i d’idoneïtat necessaris. 
Aquest personal ha d’assistir a cursos de formació im-
partits per un centre degudament habilitat i superar les 
proves de selecció que aquest centre dugui a terme, en 
els termes i les condicions que s’estableixin per regla-
ment.»

46 Esmena núm. 46
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 17, 
amb la redacció següent:

«Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de 
control d’aforaments

[...]

2. El personal de control d’accés ha de complir els re-
quisits professionals i d’idoneïtat establerts reglamen-
tàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos 
de formació impartits per un centre degudament habi-
litat i inspirats en criteris i valors de no discriminació i 
de ple respecte als drets fonamentals de la ciutadania, 
i superar les proves de selecció, realitzades per l’ad-
ministració competent, en els termes i condicions que 
s’estableixin per reglament, que en tot cas es realitza-
ran dos cops a l’any. Es garantirà que en aquest procés 
d’habilitació no es produeixin situacions contràries al 
principi d’igualtat de les persones aspirants.

[...]»

47 Esmena núm. 47
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat tercer a l’article 17, amb la re-
dacció següent:

«Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de 
control d’aforaments

[...]

3. Així mateix, els agents de l’autoritat poden controlar 
l’aforament mitjançant mètodes de mesurament apro-
ximatius. El Reglament determinarà els requisits i les 
condicions d’aquests mètodes.»

48 Esmena núm. 48
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un apartat tercer a l’article 17, amb la re-
dacció següent:

«Article 17. Personal de control d’accés i sistemes de 
control d’aforaments

[...]

3. Els controladors d’accés dins de les seves funcions 
han de vetllar perquè l’entrada o la sortida dels locals 
es compleixin amb les següents condicions:

a) no permetre l’entrada de menors a discoteques o es-
tabliments en què aquests tenen l’entrada prohibida

b) evitar que se superi l’aforament màxim autoritzat

c) exercir el dret d’admissió sense que en cap cas això 
pugui comportar qualsevol tipus de discriminació

d) comprovar que els clients no surtin amb begudes al 
carrer per evitar molèsties als veïns

c) fer veure als clients dels espais, que en acabar l’acti-
vitat surtin respectant el descans dels veïns

d) auxiliar les persones en cas de necessitat tant a l’in-
terior com a l’exterior dels establiments

e) impedir l’entrada a persones que manifestin actituds 
violentes, mostrin comportament agressius, provoquin 
aldarulls, portin armes, presentin símptomes d’embri-
aguesa o estiguin consumint drogues o substàncies es-
tupefaents.»

49 Esmena núm. 49
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 18.

50 Esmena núm. 50
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat quart de l’article 20, 
amb la redacció següent:

«Article 20. Qualificació de les activitats i establi-
ments

[...]

4. L’atorgament de la denominació de qualitat Q10 
s’ha de formalitzar per resolució de la persona titu-
lar del departament competent en matèria d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives, escoltats els ajun-
taments i les associacions empresarials del sector i 
d’acord amb les previsions que s’establiran reglamen-
tàriament.»
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51 Esmena núm. 51

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra e de l’apartat primer de l’arti-
cle 22

«Article 22. Competències administratives d’inter-
venció

1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans 
competents en matèria d’activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives que s’estableixin per reglament, té 
atribuïdes les competències següents:

[...]

e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explo-
tadors o organitzadors d’activitats d’espectacles públics 
i recreatives.

[...]»

52 Esmena núm. 52
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de la lletra a de l’apartat segon 
de l’article 22

«Article 22. Competències administratives d’inter-
venció

[...]

2. Els municipis tenen atribuïdes les competències se-
güents:

a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aques-
ta llei i la normativa de desenvolupament. Les orde-
nances municipals no poden modificar els règims d’in-
tervenció de l’administració regulats per aquesta llei.

[...]»

53 Esmena núm. 53
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra e de l’apartat segon de l’article 
22

«Article 22. Competències administratives d’interven-
ció

[...]

2. Els municipis tenen atribuïdes les competències se-
güents:

[...]

e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explo-
tadors o organitzadors d’activitats d’espectacles públics 
i recreatives.

[...]»

54 Esmena núm. 54
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de la lletra a de l’apartat segon 
de l’article 23

«Article 23. Competències administratives sanciona-
dores

[...]

2. Els ajuntaments poden sancionar els establiments 
oberts al públic i les activitats d’espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llicència municipal o a comuni-
cació prèvia, quan aquesta competència els hi hagi es-
tat delegada pels òrgans competents de la Generalitat. 
En tot cas, la delegació deia competència sancionadora 
s’ajustarà a les previsions que estableixi la normativa 
de règim local i de conformitat amb els apartats se-
güents:

a) Els òrgans de la Generalitat que tinguin atribuïda la 
competència sancionadora en matèria d’activitats d’es-
pectacles públics i recreatives, establerta al punt b) de 
l’apart 1 d’aquest article, si s’escau, mitjançant resolu-
ció i amb la signatura del conveni corresponent, poden 
delegar aquesta competència als alcaldes dels ajun-
taments que ho sol·licitin i sempre que els municipis 
tinguin més de 20.000 habitants. El conveni ha d’estar 
aprovat pel Ple municipal.

[...]»

55 Esmena núm. 55
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una nova lletra d a l’apartat segon de l’ar-
ticle 24, amb la redacció següent:

«Article 24. El Consell Assessor d’Activitats d’Espec-
tacles Públics i Recreatives

[...]

2. En tot cas, el Consell Assessor d’Activitats d’Espec-
tacles Públics i Recreatives ha de realitzar les funcions 
següents:

[...]

d) Constituir i coordinar una Taula d’Interpretació de 
la Normativa i impulsar la realització de Guies, Ma-
nuals i Instruccions Tècniques.»
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56 Esmena núm. 56
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un nou apartat quart a l’article 24, amb la 
redacció següent:

«Article 24. El Consell Assessor d’Activitats d’Espec-
tacles Públics i Recreatives

[...]

4. La Comissió d’Espectacles Públics i d’Activitats 
Recreatives ha de tenir atribuïdes funcions de debat, 
deliberació i proposta amb l’objecte d’assolir la coor-
dinació entre els serveis de la Generalitat i els ajun-
taments en l’exercici de les competències que els atri-
bueix aquesta llei, especialment les inspectores i les 
sancionadores.»

57 Esmena núm. 57
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 28.

58 Esmena núm. 58
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís en l’apartat primer de l’article 31, 
amb la redacció següent:

«Article. Controls

1. Els establiments oberts al públic han d’ésser ob-
jecte de controls periòdics de funcionament per part 
dels serveis tècnics de les administracions públiques 
competents en la matèria i si s’escau, també per per-
sones titulades competents per raó de la matèria, o 
per les entitats col·laboradores legalment habilita-
des per l’Administració, amb la periodicitat, el pro-
cediment i el contingut determinats per reglament, 
d’acord amb els criteris i les finalitats establerts per 
aquesta llei.

[...]»

59 Esmena núm. 59
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat quart de l’article 31, amb la re-
dacció següent:

«Article 31. Controls

[...]

4. Les fires d’atraccions estan sotmeses al règim de co-
municació prèvia amb control inicial. Amb caràcter 
previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’obtenir el control ini-
cial favorable per part dels serveis tècnics municipals 
o per tècnics titulats competents per raó de la matèria 

a càrrec de l’ens local o per entitats col·laboradores le-
galment habilitades.

[...]»

60 Esmena núm. 60
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 31.

61 Esmena núm. 61

De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 33, amb la re-
dacció següent:

«Article 33. Entitats col·laboradores de l’administració

[...]

2. Els camps d’actuació de les entitats de control d’es-
tabliments oberts al públic i d’activitat d’espectacles 
i recreatives seran totes aquelles que tinguin relació 
amb les activitats d’espectacles i recreatives i com a 
mínim les següents: control de les condicions de segu-
retat i de protecció de les persones, especialment en 
matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis; els 
sistemes de control d’aforament; l’impacte ambiental; 
l’accessibilitat i les pòlisses d’assegurances.

[...]»

62 Esmena núm. 62
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís a les lletres b i c de l’apartat pri-
mer de l’article 34

«Article 34. Activitats i establiments sotmesos a co-
municació prèvia

1. Resten sotmesos al règim general de comunicació 
prèvia els supòsits següents:

[...]

b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a 
activitats recreatives musicals que no siguin conside-
rats de risc important.

c) Els establiments oberts al públic d’activitats de res-
tauració que no estiguin considerats de risc important.

[...]»
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63 Esmena núm. 63
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra c de l’apartat primer de 
l’article 34, amb la redacció següent:

«Article 34. Activitats i establiments sotmesos a co-
municació prèvia

1. Resten sotmesos al règim general de comunicació 
prèvia els supòsits següents:

[...]

c) Els establiments oberts al públic d’activitats de res-
tauració i activitats assimilades a la restauració que no 
estiguin considerats de risc important.

[...]»

64 Esmena núm. 64
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un paràgraf a l’apartat primer de l’article 
35, amb la redacció següent:

«Article 35. Presentació de la comunicació prèvia i 
obertura de l’establiment i inici de l’activitat

1. En tots els supòsits previstos per l’article 34.1, l’in-
teressat ha de presentar una comunicació prèvia, en 
la qual posa en coneixement de l’ajuntament corres-
ponent les seves dades identificatives i les de inacti-
vitat que pretén iniciar o de l’establiment que pretén 
obrir, amb les condicions i els requisits generals que 
estableix aquesta llei, així com les que es fixin per re-
glament.

La comunicació prèvia haurà d’anar acompanyada, 
en tot cas, com a mínim, del projecte tècnic i la certifi-
cació final, signats pel tècnic competent per raó de la 
matèria.

[...]»

65 Esmena núm. 65
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 35, 
amb la redacció següent:

«Article 35. Presentació de la comunicació prèvia i 
obertura de l’establiment i inici de l’activitat

1. En tots els supòsits previstos per l’article 34.1, l’in-
teressat ha de presentar una comunicació prèvia, en 
la qual posa en coneixement de l’ajuntament corres-
ponent les seves dades identificatives i les de inacti-
vitat que pretén iniciar o de l’establiment que pretén 
obrir, amb les condicions i els requisits generals que 
estableix aquesta llei, així com les que es fixin per 
reglament. Tot això sense perjudici que l’ajuntament 

corresponent pugui exigir en qualsevol moment la pre-
sentació del projecte tècnic i certificació final corres-
ponents.

[...]»

66 Esmena núm. 66
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat tercer de l’article 38

«Article 33. Inexactitud, falsedat o omissió en les da-
des aportades en la comunicació prèvia

[...]

3. La resolució administrativa que constata les circums-
tàncies a què fa referència l’apartat 1 pot comportar 
també les mesures següents:

a) La restitució de la situació jurídica al moment ante-
rior a la comunicació.

b) La Impossibilitat d’instar un nou procediment amb 
el mateix objecte per un període entre tres mesos i dos 
anys, segons l’afectació que s’hagi produït dels béns ju-
rídics protegits per aquesta llei i la resta de la normativa 
aplicable.

c)L’inici d’un expedient sancionador i l’adopció de me-
sures cautelars, si escau.»

67 Esmena núm. 67
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un incís de les lletres a i b de l’article 39

«Article 39. Llicència municipal per a establiments 
oberts ai públic fixos

Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els 
requisits i condicions que s’estableixin per reglament, 
els establiments oberts al públic fixos destinats a:

a) Activitats recreatives musicals ordinàries considera-
des de risc important.

b) Activitats de restauració considerades de risc impor-
tant.

[...]»

68 Esmena núm. 68
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra b de l’article 39, amb la 
redacció següent:

«Article 39. Llicència municipal per a establiments 
oberts ai públic fixos

Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb 
els requisits i condicions que s’estableixin per regla-
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ment, els establiments oberts al públic fixos desti-
nats a:

[...]

b) Activitats de restauració i activitats assimilades a la 
restauració considerades de risc important.

69 Esmena núm. 69
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra d de l’article 39, amb la redacció 
següent:

«Article 39. Llicència municipal per a establiments 
oberts ai públic fixos

Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els 
requisits i condicions que s’estableixin per reglament, 
els establiments oberts al públic fixos destinats a:

[...]

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari que es duguin a terme en establi-
ments oberts al públic o en edificis o locals, de més de 
150 persones d’aforament.

[...]»

70 Esmena núm. 70
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra e de l’article 39, amb la redacció 
següent:

«Article 39. Llicència municipal per a establiments 
oberts ai públic fixos

Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb 
els requisits i condicions que s’estableixin per regla-
ment, els establiments oberts al públic fixos desti-
nats a:

[...]

e) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari que es duguin a terme en espais 
oberts al públic, quan es prevegi una ocupació supe-
rior a 500 persones.

[...]»

71 Esmena núm. 71

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 41, 
amb la redacció següent:

«Article 41. Llicència municipal o autorització de la 
Generalitat per a activitats d’espectacles públics i re-
creatives de caràcter extraordinari

[...]

3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats 
d’espectacles públics i recreatives de caràcter extra-
ordinari que es duguin a terme en espais oberts, així 
com les que es celebrin amb motiu de les festes i revet-
lles populars. En el cas d’aquestes últimes serà neces-
sari l’informe favorable del Servei Territorial del Joc 
i d’Espectacles corresponent del Departament compe-
tent en la matèria.

[...]»

72 Esmena núm. 72
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 44, 
amb la redacció següent:

«Article 44. Contingut i condicions tècniques

1. Les llicències i les autoritzacions han de fer cons-
tar amb exactitud el nom, la raó social, les persones 
titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la da-
ta d’atorgament, el tipus d’establiments oberts al pú-
blic, d’activitats d’espectacles públics o recreatives au-
toritzats, l’aforament màxim permès, l’existència del 
projecte i el nom del tècnic autor, així com la resta de 
dades que s’estableixin per reglament i, si escau, les 
condicions singulars a què resten sotmeses.

[...]»

73 Esmena núm. 73
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat tercer de l’article 44, 
amb la redacció següent:

«Article 44. Contingut i condicions tècniques

[...]

3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisi-
onals d’establiments oberts al públic, d’activitats d’es-
pectacles públics i recreatives en els casos que l’infor-
me de l’òrgan competent per a atorgar la llicència o 
l’autorització corresponent, tot i que sigui desfavora-
ble, indiqui expressament que les deficiències detec-
tades no comporten cap risc per a la seguretat de les 
persones, ni dels béns i no produeixen afectacions me-
diambiental greus, sorolls i vibracions inclosos, i ai-
xí s’acrediti a l’expedient i indiqui que no produeixen 
afectacions mediambiental greus, sorolls i vibracions 
inclosos. Les llicències o les autoritzacions provisio-
nals tenen una vigència màxima de nou mesos. Els re-
glaments de la Generalitat i les ordenances municipals 
poden sotmetre a fiança l’atorgament de llicències o 
autoritzacions provisionals.

[...]»
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74 Esmena núm. 74
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat quart de l’article 44, amb la re-
dacció següent:

«Article 44. Contingut i condicions tècniques

[...]

4. Sempre que no existeixi perill per a la seguretat de 
les persones i dels béns, es poden atorgar llicències o 
autoritzacions d’establiments oberts al públic en im-
mobles catalogats o declarats d’interès cultural, enca-
ra que les seves característiques arquitectòniques no 
compleixin plenament les condicions tècniques esta-
blertes amb caràcter general.

En aquests casos, s’han de complir els requisits espe-
cífics següents:

a) Obtenir l’informe favorable de l’òrgan de la Genera-
litat competent en matèria de patrimoni cultural.

b) Acreditar que estan garantitzades la seguretat, la 
salubritat, la higiene de l’edifici, la qualitat dels esta-
bliments, la comoditat i la protecció de les persones i 
la insonorització u altres mesures per evitar molèsties 
a terceres persones.»

75 Esmena núm. 75
D’addició
GP Socialista

S’addiciona una lletra c a l’apartat quart de l’article 44, 
amb la redacció següent:

«Article 44. Contingut i condicions tècniques

[...]

4. Si concorren motius d’interès públic acreditats a 
l’expedient, i sempre que no existeixi risc per a la se-
guretat de les persones i els béns, es poden atorgar 
llicències o autoritzacions d’establiments oberts al 
públic en immobles catalogats o declarats d’interès 
cultural en què tradicionalment s’han desenvolupat ac-
tivitats recreatives o d’espectacles públics, malgrat que 
llurs característiques arquitectòniques no compleixin 
plenament les condicions tècniques establertes amb 
caràcter general.

En aquests casos, cal complir els requisits específics 
següents:

a) Obtenir l’informe favorable de l’òrgan de la Genera-
litat competent en matèria de patrimoni cultural.

b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la sa-
lubritat, la higiene de l’edifici, la qualitat dels establi-
ments, l’accessibilitat, la comoditat i la protecció de 
les persones i la insonorització o altres mesures per 
evitar molèsties a terceres persones.

c) Acreditar que no es produeixen afectacions mediam-
bientals greus, sorolls i vibracions inclosos.»

76 Esmena núm. 76
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat quart de l’article 45, 
amb la redacció següent:

«Article 45. Informes tècnics i certificacions

[...]

4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de 
verificació i els actes de control periòdic de funciona-
ment van a càrrec dels sol·licitants o subjectes sotme-
sos a control, llevat en el cas de les fires d’atraccions.»

77 Esmena núm. 77
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix el primer paràgraf de l’apartat tercer de 
l’article 48

«Article 48. Vigència

[...]

3. Els titulars de les comunicacions presentades, de les 
llicències i de les autoritzacions han d’adaptar les instal-
lacions i les activitats a les noves condicions quan així 
ho estableixin les disposicions normatives posteriors a 
la seva presentació o al seu atorgament. En cas de mo-
dificació o reforma substancial del local, l’han d’adap-
tar a les noves condicions que estableixin les disposi-
cions normatives vigents del moment en què es realitzi 
la modificació o reforma substancial.

[...]»

78 Esmena núm. 78
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 49, amb la re-
dacció següent:

«Article 49. Transmissió

[...]

2. No s’admetrà la transmissió del títol per exercir l’ac-
tivitat sense la liquidació prèvia de les sancions pe-
cuniàries, o sense l’acceptació pel nou titular, en cas 
d’existir expedients de correcció de deficiències en trà-
mit o sancions de tancament en execució, de les res-
ponsabilitats que li corresponen.

[...]»



24 d’abril de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 548

3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 27

79 Esmena núm. 79
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 49, 
amb la redacció següent:

«Article 49. Transmissió

[...]

2. No es poden transmetre les comunicacions prèvies 
ni les llicències ni les autoritzacions ni l’explotació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
quan llur titular, explotador o organitzador sigui ob-
jecte d’un expedient d’inspecció o sancionador, d’un 
procediment de mesures provisionals o de qualsevol 
altre procediment d’exigència de responsabilitats ad-
ministratives, mentre no s’hagi complert la sanció im-
posada, no s’hagi aixecat la mesura provisional o no 
s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de res-
ponsabilitats o s’hagi acreditat suficientment que la 
responsabilitat en la comissió de la infracció no afecta 
al propietari de l’establiment o al titular de la llicèn-
cia o comunicació prèvia. Tampoc es poden transme-
tre les comunicacions ni les llicències ni les autoritza-
cions subjectes a un expedient d’extinció d’efectes, de 
revocació o caducitat fins que no hi hagi una resolució 
ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l’au-
torització.

[...]»

80 Esmena núm. 80
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra b de l’apartat segon de l’arti-
cle 50

«Article 50. Extinció

[...]

2. Es pot declarar l’extinció dels efectes de les comuni-
cacions prèvies i la revocació de les llicències o de les 
autoritzacions en els supòsits següents:

[...]

b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que 
van permetre la presentació de la comunicació prèvia, 
l’atorgament de la llicència o de l’autorització, o si en 
sobrevenen altres de noves que, en el cas d’haver existit, 
haurien impedit la presentació o haurien comportat la 
denegació de la llicència o autorització.

[...]»

81 Esmena núm. 81

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra c de l’apartat segon de l’arti-
cle 50

«Article 50. Extinció

[...]

2. Es pot declarar l’extinció dels efectes de les comuni-
cacions prèvies i la revocació de les llicències o de les 
autoritzacions en els supòsits següents:

[...]

c) Si els establiments oberts al públic no s’han adaptat 
a les noves normes que els afectin, dins el termini que 
s’hagi atorgat reglamentàriament amb aquesta finalitat.

[...]»

82 Esmena núm. 82
De modificació
GP Socialista

Es modifica la lletra c de l’apartat segon de l’article 50

«Article 50. Extinció

[...]

2. Es pot declarar l’extinció dels efectes de les comuni-
cacions prèvies i la revocació de les llicències o de les 
autoritzacions en els supòsits següents:

[...]

c) Si els establiments oberts al públic subjectes a lli-
cència o autorització no s’han adaptat a les noves me-
sures que els afecten, dins el termini que s’hagi ator-
gat per aquesta finalitat conforme preveu l’article 48.3 
d’aquesta llei.

[...]»

83 Esmena núm. 83
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat tercer de l’article 50

«Article 50. Extinció

[...]

3. L’Administració pot declarar la caducitat de les lli-
cències i de les autoritzacions en el cas que, al cap d’un 
any d’haver-les atorgat, l’establiment obert al públic, 
sense causa justificada, no hagi iniciat les activitats o en 
el cas que, en qualsevol moment de llur vigència, aturi 
l’activitat durant més de dos anys ininterromputs.

[...]»
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84 Esmena núm. 84
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat primer de l’article 51, amb la re-
dacció següent:

«Article 51. Inspeccions

1. Els titulars, els explotadors i els organitzadors te-
nen que permetre i facilitar les inspeccions que acordi 
l’autoritat competent. El personal d’inspecció, que in-
formarà detalladament del motiu de la inspecció i de 
la identitat del denunciant en el seu cas, pot accedir a 
qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat 
pública o privada, amb les garanties constitucionals 
de l’entrada domiciliària i sol·licitar la documentació 
que sigui pertinent.

[...]»

85 Esmena núm. 85
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 51, 
amb la redacció següent:

«Article 51. Inspeccions

1. Els titulars, els explotadors i els organitzadors han 
de permetre i facilitar les inspeccions que acordi l’au-
toritat competent. El personal d’inspecció pot accedir 
a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titulari-
tat pública o privada, amb les garanties constitucionals 
de l’entrada domiciliària, i sol·licitar la documentació 
que sigui pertinent, sempre que estigui degudament 
acreditat, sempre que estigui degudament acreditat i 
presenti aquesta acreditació que li atorga les potestats 
per realitzar aquest tipus d’inspecció.

[...]»

86 Esmena núm. 86
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat segon de l’article 51, 
amb la redacció següent:

«Article 51. Inspeccions

[...]

2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de 
Catalunya, inclosos els membres de la Policia Local, 
o altres serveis d’inspecció, els quals, en l’exercici de 
llurs funcions, tenen el caràcter d’agents de l’autoritat, 
en els termes i amb les conseqüències que estableix la 
legislació administrativa. També poden col·laborar en 
la inspecció les entitats col·laboradores legalment ha-
bilitades per l’Administració.

[...]»

87 Esmena núm. 87
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 52.

88 Esmena núm. 88
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra b de l’article 54

«Article 54. Faltes molt greus

Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes 
molt greus:

[...]

b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organitza-
dors de les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
el consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estu-
pefaents o substàncies psicotròpiques o la manca de di-
ligència en ordre a impedir-ho, sens perjudici deies res-
ponsabilitats que es puguin derivar. S’entén que tenen 
aquesta manca de diligència sinó fan advertiments o, en 
el cas que els facin i no els atenguin, sinó ho comuni-
quen a les autoritats competents o no col·laboren per a 
evitar que es torni a produir.

[...]»

89 Esmena núm. 89
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra i de l’article 54

«Article 54. Faltes molt greus

Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes 
molt greus:

[...]

i) incomplir la prohibició de discriminació per part dels 
titulars, dels explotadors, dels organitzadors i del per-
sonal al servei dels establiments i de les activitats, si no 
constitueix una Infracció penal.

[...]»

90 Esmena núm. 90
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a la lletra u de l’article 55, amb la 
redacció següent:

«Article 55. Faltes greus

Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes 
greus:

[...]
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u) Incomplir la normativa, per part d’usuaris, espec-
tadors i participants sobre la prevenció de conductes 
incíviques a l’exterior dels establiments, sobre el res-
pecte al medi i l’ordre públic.

[...]»

91 Esmena núm. 91

De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra u de l’article 55

«Article 55. Faltes greus

Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes 
greus:

[...]

u) Incomplir la normativa sobre la prevenció de con-
ductes incíviques a l’exterior dels establiments.

[...]»

92 Esmena núm. 92
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 57, amb la redacció següent:

«Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt 
greus

Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumu-
lativament o alternativament, amb:

a) Una multa de 10.001 a 100.000 fins a 60.000 euros 
i, en cas de reincidència en la comissió de faltes molt 
greus, de fins a 200.000 120.000 euros.

b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al pú-
blic afectat, per mitjà del tancament o el precinte de 
l’establiment, per a cap activitat d’espectacle públic 
o recreativa, per un període d’entre sis i divuit mesos 
màxim de 12 mesos.

[...]»

93 Esmena núm. 93
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra b de l’article 57

«Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt 
greus

Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumu-
lativament o alternativament, amb:

[...]

b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic 
afectat, per mitjà del tancament o el precinte de l’esta-
bliment, per a cap activitat d’espectacle públic o recrea-
tiva, per un període d’entre sis i divuit mesos.

[...]»

94 Esmena núm. 94
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra e de l’article 57

«Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt 
greus

Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumu-
lativament o alternativament, amb:

[...]

e) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o or-
ganitzadors per un període d’entre sis i dotze mesos.

[...]»

95 Esmena núm. 95
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 58, amb la redacció següent:

«Article 58. Sancions per la comissió de faltes greus

Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulati-
vament o alternativament, amb:

a) Una multa de 1.001 a 10.000 fins 6.000 euros i, en 
cas de reincidència en la comissió de faltes greus, de 
fins a 20.000 euros.

[...]»

96 Esmena núm. 96
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix la lletra b de l’article 58

«Article 58. Sancions per la comissió de faltes greus

Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulati-
vament o alternativament, amb:

[...]

b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al públic 
afectat, mitjançant el tancament o el precinte, per a cap 
activitat relacionada amb les activitats d’espectacles pú-
blics o recreatives per un període màxim de sis mesos.

[...]»

97 Esmena núm. 97
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 59, amb la redacció següent:

«Article 59. Sancions per la comissió de faltes lleus

Les faltes lleus poden ésser sancionades amb:

a) Una multa de 300 a 1.000 fins a 601 euros i, en cas 
de reincidència en la comissió de faltes lleus, de fins a 
2.000 euros.

[...]»
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98 Esmena núm. 98
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 60, amb la re-
dacció següent:

«Article 60. Multes coercitives

[...]

2. El requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’ad-
vertir la persona interessada del termini que disposa 
per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas 
d’incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol 
cas, el termini fixat ha d’ésser suficient per al compli-
ment de l’obligació que es tracti, i la multa no pot ex-
cedir els 2.000 1000 euros.

[...]»

99 Esmena núm. 99
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat segon de l’article 60, amb al re-
dacció següent:

«Article 60. Multes coercitives

[...]

2. Ei requeriment a què es refereix l’apartat 1 ha d’ad-
vertir la persona interessada del termini que disposa 
per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas 
d’incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol 
cas, el termini fixat ha d’ésser suficient per al compli-
ment de l’obligació que es tracti, i la multa no pot exce-
dir els 2.000 € per a les activitats d’espectacles públics 
i recreatives que no superin l’aforament de 150 perso-
nes i amb una superfície total inferior a 500 m2, ni els 
4.000 € per a totes les altres.

[...]»

100 Esmena núm. 100
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 61.

101 Esmena núm. 101

D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 63, 
amb la redacció següent:

«Article 63. Persones responsables

1. Són responsables de les Infraccions establertes per 
aquesta llei les persones físiques o jurídiques, de ca-
ràcter públic o privat, que incorren en les faltes que 
aquesta tipifica. Així mateix, els espectadors, els par-
ticipants i els usuaris de les activitats regulades per 

aquesta Llei també són responsables de les infraccions 
aquí establertes i, concretament de les faltes a la llei i 
al reglament.

[...]»

102 Esmena núm. 102
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat segon de l’article 63.

103 Esmena núm. 103
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat quart de l’article 63

«Article 63. Persones responsables

[...]

4. En el cas que la infracció sigui imputada a una perso-
na jurídica, en són responsables solidàries les persones 
físiques que n’ocupen càrrecs d’administració o direc-
ció que hagin comès la infracció o que hi hagin col-
laborat activament, que no acreditin haver fet tot el pos-
sible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, 
que l’hagin consentit o que hagin adoptat acords que la 
possibilitin, tant si han cessat en llur activitat com si no.

[...]»

104 Esmena núm. 104
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’apartat tercer de l’article 64

«Article 64. Prescripció i caducitat

[...]

3. Les faltes consistents en l’incompliment d’una obli-
gació de caràcter permanent o continuat no prescriuen.

[...]»

105 Esmena núm. 105
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’apartat cinquè de l’article 64, amb la re-
dacció següent:

«Article 64. Prescripció i caducitat

[...]

5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i 
s’ha d’haver notificat la resolució en el termini màxim 
nou de sis mesos des que es va Iniciar, llevat que es do-
ni alguna de les circumstàncies [...]»
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106 Esmena núm. 106
De modificació
GP Socialista

Es modifica l’article 64, amb la redacció següent:

«Article 64. Prescripció i caducitat

1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres dos 
anys; les faltes greus, al cap de dos anys un any, i les 
faltes lleus, al cap de sis mesos.

[...]

5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i 
s’ha d’haver notificat la resolució en el termini màxim 
nou sis mesos des que es va iniciar, llevat que es do-
ni alguna de les circumstàncies establertes per la le-
gislació administrativa que comporti la interrupció del 
còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la 
caducitat de les actuacions, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació administrativa.

107 Esmena núm. 107
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix l’article 72.

108 Esmena núm. 108
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís a l’apartat primer de l’article 72, 
amb la redacció següent:

«Article 72. Mesures provisionals immediates

1. Els agents de la Policia de Catalunya, inclosos els 
de la Policia Local, poden adoptar les mesures provi-
sionals immediates establertes per aquest article, da-
vant d’activitats d’espectacles públics i recreatives que 
comportin un risc immediat d’afectar greument la se-
guretat de les persones, dels béns o la convivència en-
tre els ciutadans. Per a valorar la gravetat i la urgència 
de les circumstàncies que permeten adoptar aquestes 
mesures, els agents poden disposar de suport tècnic 
especialitzat immediat.

[...]»

109 Esmena núm. 109
De modificació
GP Socialista

Es modifica la disposició addicional primera, amb la 
redacció següent:

«Disposició addicional primera. Règim especial del 
Municipi de Barcelona

1. Aquesta llei és d’aplicació al municipi de Barcelona, 
sens perjudici de les disposicions establertes per la Llei 
2211998 i la Llei de l’Estat 112006, del 13 de març, per 
la qual es regula el règim especial d’aquest municipi.

2. En concret, correspon a l’Ajuntament de Barcelo-
na la competència per a autoritzar les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives en el municipi de Bar-
celona, per inspeccionar i sancionar els establiments 
que autoritza, així com per regular aquesta matèria 
d’acord amb les competències que li reconeix la legis-
lació especial.

El procediment sancionador de les matèries de compe-
tència pròpia de l’Ajuntament de Barcelona és el regu-
lat per la seves ordenances.

2. La Direcció general competent en matèria d’espec-
tacles i activitats recreatives i l’Ajuntament de Barcelo-
na, poden, mitjançant conveni, aprovar plans i progra-
mes que fixin criteris d’inspecció compartits.

3. L’Ajuntament de Barcelona pot desenvolupar i com-
pletar el Catàleg d’activitats d’espectacles i recreati-
ves, i establiments o espais oberts al públic.

4, Així mateix, L’Ajuntament de Barcelona pot autorit-
zar entitats col·laboradores que exerceixen llurs fun-
cions en l’àmbit del seu terme municipal.

5. S’habilita a l’Ajuntament de Barcelona per a que en 
la marc de la present Llei i la normativa que la desen-
volupa:

a) Reguli mitjançant Ordenança el règim d’interven-
ció i els requisits a que s’han de sotmetre e/s establi-
ments d’entitats associatives en què el nombre de so-
cis triplica l’aforament del local, quan aquest estigui 
qualificat de baix, o bé el duplica en casos d’afora-
ment mitjà o alt.

b) Atorgui la denominació de qualitat Q10 en els esta-
bliments de la ciutat.»

110 Esmena núm. 110
De modificació
GP Socialista

Es modifica la disposició addicional segona, amb el 
redactat següent:

«Disposició addicional segona. Activitats d’especta-
cles públics i recreatives en recintes d’entitats associ-
atives d’interès social i/o cultural

Per tal de donar compliment a les disposicions 
d’aquesta llei i de la normativa tècnica aplicable, en el 
cas dels recintes dels ateneus i d’altres entitats associ-
atives d’interès social i/o cultural que acullen activitats 
d’espectacles públics i recreatives, es podrà determi-
nar per reglament:

1. La submissió d’aquests recintes a programes d’adap-
tació progressiva, amb l’exigència del compliment dels 
requisits mínims que garanteixin la seguretat de les 
persones i dels béns.
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2. El compliment d’algunes obligacions previstes per 
aquesta llei per part dels propis membres o associats, 
d’acord amb la normativa de formació tècnica i d’ha-
bilitació.

3. Els ajuts i altres mesures de foment que, dins de les 
possibilitats econòmiques existents en cada moment, 
es destinin a adaptar els recintes existents a les condi-
cions i requisits establertes per aquesta llei i la resta de 
normativa tècnica aplicable.

4. Per acollir-se a aquesta disposició, caldrà que es 
compleixin els següents requisits:

a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui 
a entitats associatives d’interès social i/o cultural sen-
se finalitat de lucre.

b) S’acrediti que la programació d’activitats d’espec-
tacles públics i recreatives s’hagi desenvolupat, com 
a mínim, els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.»

111 Esmena núm. 111

De modificació
GP Socialista

Es modifica la disposició addicional segona, amb el 
redactat següent:

«Disposició addicional segona. Activitats d’especta-
cles públics i recreatives en recintes de locals d’entitats 
associatives d’interès sociocultural

Per tal de donar compliment a les disposicions d’aques-
ta llei i de la normativa tècnica aplicable, en el cas dels 
recintes de locals d’entitats associatives d’interès so-
ciocultural que acullen activitats d’espectacles públics 
i recreatives, per reglament es determinarà el procedi-
ment per l’adaptació de les instal·lacions d’aquests re-
cintes, així com dels requisits i condicions que hauran 
de complir.

Les entitats associatives d’interès sociocultural, a par-
tir de l’entrada en vigor del Reglament de desenvolupa-
ment de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives, disposaran del termini d’un any  
3 anys, per presentar al departament competent en ma-
tèria de cultura, un programa d’adaptació progressiva 
dels recintes on es desenvolupen activitats d’especta-
cles públics i recreatives, amb la previsió dels terminis 
de compliment de la seva execució, sens perjudici de 
l’exigència del compliment dels requisits mínims que 
garanteixin la seguretat de les persones i dels béns.

Per acollir-se a aquesta Disposició addicional, caldrà 
que es compleixin els supòsits que es detallen:

a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui 
a entitats associatives d’interès sociocultural sense fi-
nalitat de lucre.

b) S’acrediti que la programació d’activitats d’espec-
tacles públics i recreatives s’hagi desenvolupat, com 

a mínim, els cinc anys anteriors a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

La Generalitat, mitjançant el Departament competent 
en matèria de cultura habilitarà les dotacions pressu-
postàries possibles d’ajuts, que siguin necessàries per 
a dur a terme aquesta adaptació de les instal·lacions.»

112 Esmena núm. 112
De modificació
GP Socialista

Es modifica la disposició transitòria tercera, amb la se-
güent redacció:

«Tercera. Règim transitori de les llicències i els de les 
autoritzacions

1. Totes les sol· licituds de llicències i d’autoritzaci-
ons presentades abans de l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, i que estiguin pendents de resolució, es regeixen 
per la normativa aplicable en el moment en què es 
van sol· licitar, sens perjudici del compliment de les 
condicions tècniques que puguin afectar la seguretat 
de les persones i dels béns o la convivència entre els 
ciutadans.

2. El que disposa l’apartat 1 s’entén sens perjudici de 
la possibilitat de presentar noves sol·licituds de llicèn-
cia i/o comunicacions prèvies per activitats que van ser 
desestimades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei 
i de la facultat dels titulars organitzadors d’acollir-se 
als nous règims d’intervenció simplificats, que han de 
manifestar expressament davant de l’Administració 
competent.»

113 Esmena núm. 113
De modificació
GP Socialista

Es modifica la disposició final tercera, amb la redac-
ció següent:

«Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor sis mesos un any després 
de ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, llevat del que s’estableix a la disposi-
ció transitòria cinquena, en relació amb el contingut de 
l’article 17, que entrarà en vigor a l’endemà de la seva 
publicació.»

114 Esmena núm. 114
D’addició
GP Socialista

S’addiciona un incís al paràgraf segon de l’exposició 
motius, amb la redacció següent:

«Exposició de motius

[...]

Al costat d’aquest títol competencial genèric, des-
taquen altres previsions estatutàries que hi estan di-
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rectament vinculades, també de caràcter exclusiu, en 
matèria de cultura (article 127 EAC),de prevenció i 
extinció d’incendis i de protecció civil (article 132.1 
EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 
162 EAC), seguretat pública (article 164) i seguretat 
privada (article 163 EAC). I tot això sense oblidar, a 
més, l’existència de títols competencials diversos so-
bre un ampli conjunt de matèries relacionades amb les 
activitats d’espectacles i recreatives, com són el con-
sum (article 123 EAC), la joventut (article 142 EAC), 
el medi ambient (article 144), l’urbanisme i l’ordenació 
del territori (article 149 EAC) i la protecció de menors 
(article 166.3 EAC), la cultura (art.127 EAC), entre al-
tres.

[...]»

115 Esmena núm. 115
De supressió
GP Socialista

Es suprimeix un paràgraf del paràgraf setè de l’apartat 
IX de l’exposició de motius

«Exposició de motius

[...]

IX. El Títol IV fa referència al règim d’intervenció ad-
ministrativa sobre les activitats regulades per aquesta 
llei. [...]

Es produeix un canvi remarcable amb relació als 
efectes jurídics de la manca d’activitat de l’adminis-
tració. A diferència de la legislació fins ara vigent, 
aquesta llei opta, per una mesura menys restrictiva, 
i considera, en general, el silenci positiu, motivant els 
casos concrets en què pugui ser necessari i propor-
cionat establir un silenci negatiu. Això succeeix cla-
rament en els supòsits dels establiments que estiguin 
sotmesos al règim de llicències, als de règim d’hora-
ri especial i en les activitats de caràcter extraordinari, 
atès el seu impacte potencial sobre l’entorn urbà i la 
convivència ciutadana, sobre la seguretat, la salut i la 
integritat de les persones, especialment si es tracta de 
menors d’edat, on excepcionalment s’afirma el seu ca-
ràcter negatiu.

[...]»

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Maurici Lucena i Betriu Cristòfol Gimeno Iglesias
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC

Esmenes presentades pel GP C’s (reg. 113761)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 107 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat 
del Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives (tram. 200-00028/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans

De l’article 3.4.d, que resta redactat de la següent ma-
nera

3.4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

3.4.d) Totes aquelles activitats dels col·lectius de cultu-
ra popular organitzades, en compliment de les seves 
pròpies finalitats, per entitats sense ànim de lucre ins-
crites al Registre d’Associacions i Federacions, com 
entitats jurídiques de tipus Associacions, Federacions, 
Confederacions o Coordinadores culturals, sens per-
judici del que estableixin les ordenances municipals, i 
aquelles altres lleis o normes sectorials i específiques 
d’aplicació.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 3.4.e

Article 3. Àmbit d’aplicació

3.4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

3.4.e) Les activitats esportives, i les del joc i apostes, 
que seran regulades per llur normativa específica, així 
com les bandes de música.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 3.4.e

Nou epígraf 3.4.e) bis. Totes aquelles activitats coinci-
dents amb les dutes a terme al si d’una festa que consti 
al Catàleg Festiu de Catalunya per part de col·lectius 
de cultura popular organitzats, en compliment de les 
seves pròpies finalitats estatutàries, per entitats sense 
ànim de lucre de tipus Associacions, Federacions (Co-
ordinadores, Agrupaments...) i Confederacions cultu-
rals, sens perjudici del que estableixin les ordenances 
municipals i aquelles altres lleis o normes sectorials i 
específiques d’aplicació.
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4 Esmena núm. 4
De supressió i d’addició
GP de Ciutadans

A l’article 4.1

Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

[...]

e) No s’entenen com a activitat de risc important les 
activitats recreatives musicals o les de restauració no-
més per raó de la superfície.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Ciutadans

De l’article 4.1, que resta redactat de la següent ma-
nera

[...]

Modificacions substancials: Es considerarà modifica-
ció substancial de l’activitat, qualsevol canvi a la ma-
teixa que impliqui la reducció de capacitat o allarga-
ment de les vies d’evacuació, l’ampliació de superfície 
útil destinada al públic, canvis de emplaçament o qual-
sevol altre que afecti a la seguretat de les persones, si 
així es determina mitjançant resolució raonada per 
l’òrgan competent per la concessió de la llicencia o re-
visió de la comunicació. No seran considerades en cap 
cas modificacions substancials la reducció de la super-
fície útil destinada al públic sense afectació de la vies 
d’evacuació o sortides d’emergència, l’adequació a la 
normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, la millora als sistemes de protecció 
contra incendis, inclosa la incorporació de noves sor-
tides d’emergència, la revisió de l’aforament l’activitat 
d’acord als paràmetres del codi tècnic de l’edificació o 
norma que el substitueixi, ni aquelles destinades a la 
millora de condicions higièniques, de salubritat o acús-
tiques.

Reglamentàriament s’haurà de determinar el procedi-
ment per la declaració de «modificació substancial» 
de les reformes sol·licitades o comunicades pels titu-
lars

[...]

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 4.1

Responsables: les persones físiques o jurídiques, de 
caràcter públic o privat, amb ànim de lucre o sense, 
que tenen la condició de titulars, explotadors o d’or-
ganitzadors, el personal al seu càrrec i els espectadors 
i usuaris.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 8.6

[...]

8.6. Si les denúncies a què fa referència l’apartat 5 
són relatives a molèsties per soroll a l’interior del do-
micili, els denunciants han de permetre que els ins-
pectors i els tècnics de l’Administració competent en 
matèria de contaminació acústica, hi accedeixin per 
efectuar la mesura sonomètrica, en el cas que sigui 
necessària per a obrir l’expedient. En el cas que no 
se’ls permeti l’accés, s’han d’arxivar les actuacions. 
La inspecció s’hauran de completar amb l’obligació 
de les persones denunciades de col·laborar amb els 
tècnics contractats per tal de corregir les deficiències 
existents, i que en cas contrari, s’incoarà l’expedient 
sancionador.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 10.2

Article 10. Ubicació i construcció

10.2. Els establiments oberts al públic han de complir 
les prescripcions establertes per la normativa tècni-
ca de l’edificació, per l’específica en matèria d’activi-
tats d’espectacles públics i recreatives i per les normes 
sobre accessibilitat i supressió de barreres. Els esta-
bliments han de complir les prescripcions normatives 
vigents en el moment de concessió de la seva comuni-
cació prèvia/llicencia, i aquelles posteriors les quals, 
segons el seu contingut, siguin d’obligat compliment i 
possible la seva adequació.

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Ciutadans

De l’article 15, que resta redactat de la següent manera

Article 15. Venda d’entrades.

1. En les activitats d’espectacles públics o recreatius 
en els quals es requereixi la venda d’entrades o abo-
naments, els titulars, explotadors i organitzadors han 
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d’habilitar les expenedories necessàries per al seu des-
patx presencial i directe al públic. A més, es podran 
establir plataformes tecnològiques accessibles per a la 
seva venda. Per reglament s’establiran les condicions i 
requisits i prohibicions d’aquesta venda.

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per 
persones físiques o llocs de venda físics que no estiguin 
legalment constituïts i que no hagin estat expressament 
autoritzats pels titulars, explotadors o organitzadors 
de les activitats. En aquest supòsit es procedirà, com a 
mesura cautelar, a la retirada immediata i al procedi-
ment sancionador.

3. La venda i revenda d’entrades a través de platafor-
mes tecnològiques requerirà una homologació especi-
fica de l’Administració Publica, els requeriments de la 
qual es desenvoluparan en el corresponent reglament.

4. La venda i revenda telemàtica d’entrades es regeix 
per la normativa en matèria de comerç electrònic.

5. En els casos en què l’activitat d’espectacle públic o 
recreativa se suspengui o modifiqui de manera injusti-
ficada, els espectadors o participants i, si escau, l’Ad-
ministració poden exigir als titulars, explotadors o als 
organitzadors la devolució de l’import de les entrades 
o els abonaments.

6. Es permetrà la venda i revenda d’entrades d’acord 
amb les condicions i requisits que s’estableixin re-
glamentàriament per garantir aquestes transaccions. 
S’autoritza la revenda d’entrades a tots aquells parti-
culars que hagin adquirit una entrada de forma legal. 
Aquesta revenda es podrà fer per diversos mitjans, in-
cloent la via telemàtica.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 28

Article 28. Establiments de titularitat pública i acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives organitzades 
per l’Administració

Els establiments de titularitat pública i les activitats 
d’espectacles públics i recreatives organitzades per 
l’administració han de comptar amb les mesures ne-
cessàries per garantir la protecció de la seguretat i la 
salut de les persones, així com els drets dels tercers 
que puguin resultar afectats per la seva realització. 
L’adopció d’aquestes mesures és responsabilitat de 
l’administració titular dels establiments o organitza-
dora de les activitats.

Sens perjudici del preceptiu compliment de la norma-
tiva vigent aplicable i d’acord amb el contingut exposat 
en el paràgraf anterior, resten exempts dels règims de 
comunicació prèvia, de llicència i d’autorització pre-
vistos per aquesta llei:

a) Els establiments oberts al públic de titularitat pú-
blica, sempre que documentalment quedi acreditat 
el compliment de la normativa i el tipus d’activitat o 
activitats que poden desenvolupar en aquests establi-
ments, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

b) Les activitats d’espectacles públics i recreatives or-
ganitzades per l’administració, independentment de la 
titularitat de l’establiment o de l’espai obert al públic 
on es duen a terme, sempre que documentalment que-
di acreditat el compliment de la normativa i el tipus 
d’activitat o activitats que es realitzaran, d’acord amb 
el que s’estableixi per reglament.

En cap cas, no és permès el funcionament de cap ac-
tivitat sense que aquesta tingui un projecte delimitat i 
aprovat, ja sigui per comunicació, autorització o lli-
cencia, en tant que es crea una competència deslleial.

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP de Ciutadans

A l’article 39

Article 39. Llicència municipal per a establiments 
oberts al públic fixos

Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb 
els requisits i condicions que s’estableixin per regla-
ment, els establiments oberts al públic fixos desti-
nats a:

a) Activitats recreatives musicals ordinàries conside-
rades de risc important.

b) Activitats de restauració considerades de risc im-
portant.

c) Activitats de naturalesa sexual en reservats annexos 
dels establiments inclosos en el Catàleg establert per 
reglament.

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari, de conformitat amb el que preveu 
l’article 41.

[...]

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP de Ciutadans

De l’article 46

Article 46. Termini per a resoldre i silenci adminis-
tratiu

1. Els terminis per a resoldre han d’ésser establerts per 
reglament i s’han de fer coincidir, sempre que sigui 
possible, amb els establerts per les altres normes que 
afectin als mateixos establiments oberts al públic, acti-
vitats d’espectacles públics o recreatives.
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2. La manca de resolució expressa dins els terminis es-
tablerts té l’efecte següent:

a) Estimatoris de la sol·licitud presentada amb caràcter 
general.

b) Denegatori de la sol·licitud presentada en els casos 
següents:

b.1 Les llicències.

b.2 Els establiments de règim d’horari especial.

b.3 Les activitats d’espectacles públics i recreatives de 
caràcter extraordinari.

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP de Ciutadans

A l’article 49

Article 49. Transmissió

[...]

2. No es poden transmetre les comunicacions prèvies 
ni les llicències ni les autoritzacions ni l’explotació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
quan llur titular, explotador o organitzador sigui ob-
jecte d’un expedient sancionador, d’un procediment 
de mesures provisionals o de qualsevol altre proce-
diment d’exigència de responsabilitats administrati-
ves, mentre no s’hagi complert la sanció imposada, 
no s’hagi aixecat la mesura provisional o no s’hagi 
resolt l’arxiu de l’expedient per manca de responsabi-
litats o s’hagi acreditat suficientment que la respon-
sabilitat en la comissió de la infracció no afecta al 
propietari de l’establiment o al titular de la llicència 
o comunicació prèvia. Tampoc es poden transmetre 
les comunicacions ni les llicències ni les autoritzaci-
ons subjectes a un expedient d’extinció d’efectes, de 
revocació o caducitat fins que no hi hagi una resolu-
ció ferma que confirmi la comunicació, la llicència o 
l’autorització.

No s’admetrà la transmissió del títol per exercir l’ac-
tivitat, sense la liquidació prèvia de les sancions pe-
cuniàries, o sense l’acceptació pel nou titular, en cas 
d’existir expedients de correcció de deficiències en trà-
mit o sancions de tancament en execució, de les res-
ponsabilitats que li corresponen.

14 Esmena núm. 14
De supressió i addició
GP de Ciutadans

A l’article 64.5

Article 64. Prescripció i caducitat

[...]

64.5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt 
i s’ha d’haver notificat la resolució en el termini mà-
xim nou quatre mesos des que es va iniciar, llevat que 

es doni alguna de les circumstàncies establertes per la 
legislació administrativa que comporti la interrupció 
del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix 
la caducitat de les actuacions, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació administrativa.

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP de Ciutadans

A la disposició transitòria tercera

Tercera. Règim transitori de les llicències i de les au-
toritzacions

1. Totes les sol·licituds de llicències i d’autoritzacions 
presentades abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei 
es regeixen per la normativa aplicable en el moment 
en què es van sol·licitar, sens perjudici del compliment 
de les condicions tècniques que puguin afectar la se-
guretat de les persones i dels béns o la convivència 
entre els ciutadans. En qualsevol cas, es manté l’obli-
gació que les llicencies i autoritzacions anteriors han 
d’adaptar-se a la nova normativa en un període raona-
ble de temps.

2. El que disposa l’apartat 1 s’entén sens perjudici de 
la facultat dels titulars o organitzadors d’acollir-se als 
nous règims d’intervenció simplificats, que han de ma-
nifestar expressament davant de l’Administració com-
petent.

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP de Ciutadans

A la disposició derogatòria

Disposició derogatòria

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei resta de-
rogada la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives.

Es deroguen igualment tots aquells preceptes de dispo-
sicions amb rang igual o inferior que siguin contraris 
a la present llei.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2015

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President GP C’s Diputat GP C’s
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Esmenes presentades pel GP CiU (reg. 113806)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei d’or-
denació de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives (tram. 200-00028/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al paràgraf segon de l’apartat VI del preàmbul

«La llei es declara únicament supletòria per a les ac-
tivitats de restauració, a diferència de les normes an-
teriors que l’establien també per a les activitats es-
portives i les relacionades amb els jocs i apostes i els 
espectacles amb ús d’animals. El desenvolupament 
normatiu d’aquests sectors fa recomanable evitar una 
supletorietat excessiva d’aquesta llei, a fi i efecte de no 
dificultar l’aplicació de les respectives normes.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 4.b de l’article 3

«b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal o asso-
ciatiu, amb un aforament baix, que no es duen a terme 
en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg 
establert per reglament, sempre que no comportin cap 
risc per a la seguretat de les persones, per als drets de 
tercers o per a la integritat dels espais públics, sens 
perjudici del que estableixin les ordenances munici-
pals.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 4

«Article 4. Definicions

Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

1. Activitats d’espectacles públics: activitats adreçades 
al lleure o l’entreteniment, consistents en representaci-
ons, actuacions, projeccions, o altres similars, que són 
ofertes per un titular, explotador o organitzador i rea-
litzades per actors, artistes o altres executants, i que 
congreguen a un públic que acudeix amb l’objecte de 
contemplar-les.

2. Activitats recreatives: activitats musicals que con-
greguen a un públic amb l’objectiu principal de fer-lo 
participar en l’activitat o d’oferir-li el consum de pro-
ductes o serveis amb finalitats d’oci, entreteniment o 
diversió.

Aquestes dues activitats poden ser:

a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitual-
ment en establiments oberts al públic, fixos o no per-
manents desmuntables, que disposen d’autorització, 
llicència o comunicació prèvia per les activitats que es 
volen realitzar.

b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen es-
poràdicament en establiments oberts al públic que dis-
posen d’autorització, llicència o comunicació prèvia 
per a una activitat diferent de la que es vol realitzar o 
en espais oberts al públic o en altres establiments no 
regulats per aquesta llei.

3. Activitats de risc important: activitats que, atenent a 
les condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocu-
pació prevista, comporta un perill per les persones 
presents i precisa d’un control preventiu per part de 
l’Administració de la Generalitat, respecte de les seves 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’in-
cendis, conforme a la normativa específica en aquest 
àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc impor-
tant les següents:

a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual 
o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o supe-
rior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície 
igual o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o 
superior a 501 persones.

c) Activitats d’espectacles públics i recreatives no fixos 
que es duguin a terme en estructures desmuntables i 
itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, 
amb un aforament igual o superior a 1001 persones.

d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari que es duguin a terme en esta-
bliments oberts al públic, o en edificis o locals o en 
espais oberts al públic, que disposen d’autorització, lli-
cència o comunicació prèvia per a una activitat dife-
rent de la que es vol realitzar o en altres establiments 
no regulats per aquesta llei, amb un aforament igual o 
superior a 501 persones.

d bis) Activitats d’espectacles públics i recreatives de 
caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais 
oberts al públic, amb un aforament igual o superior a 
1001 persones.

4. Aforament: Nombre màxim de persones autoritza-
des a romandre dins d’un establiment, recinte o espai 
durant el desenvolupament de l’activitat autoritzada en 
la seva llicència o document administratiu equivalent, 
no superant en cap cas l’ocupació, per la qual s’han de-
terminat les condicions d’evacuació necessàries, que 
s’han de mantenir

Classificació d’aforament:

a) D’aforament baix, quan aquest no supera les 150 
persones.
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b) D’aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 per-
sones.

c) D’aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 per-
sones.

d) D’aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 
persones.

5. Catàleg: classificació i definició dels diversos tipus 
d’activitats d’espectacles i recreatives i dels establi-
ments on aquestes es duen a terme, sotmesos a aquesta 
llei i establert per reglament.

6. Comunicació prèvia: document subscrit per la per-
sona interessada en què posa en coneixement de l’Ad-
ministració pública competent fets o elements relatius 
a l’inici de les activitats, a l’obertura dels establiments 
o llurs modificacions, d’acord amb les previsions 
d’aquesta llei o reglamentàries, i, si escau, que s’acom-
panya de la documentació necessària per al seu com-
pliment, de conformitat amb el règim d’intervenció 
que s’estableixi reglamentàriament.

7. Entitats associatives d’interès sociocultural: entitats 
legalment constituïdes sense finalitat de lucre, que te-
nen com a objecte primordial la realització d’activitats 
culturals i artístiques.

8. Entrades: localitats, tiquets, abonaments i d’altres, 
expedits pels titulars, explotadors o organitzadors de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives, que 
permeten l’accés del públic espectador, usuari i parti-
cipant. Aquestes entrades poden ser amb suport físic o 
amb dispositius tecnològics.

9. Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, 
inclosa la via pública, o de propietat privada on es 
 duen a terme activitats d’espectacles públics o recrea-
tives, i que no disposen d’infraestructures estables per 
a fer-ho.

10. Establiments oberts al públic: qualsevol infraes-
tructura estable on es du a terme una activitat d’espec-
tacle o recreativa. Poden ser:

a) Establiments oberts al públic fixos o permanents: 
els edificis i els locals o recintes no desmuntables, tan-
cats i coberts totalment o parcialment.

b) Establiments oberts al públic no fixos o no perma-
nents: les instal·lacions i estructures desmuntables o 
portàtils, amb independència que estiguin cobertes o 
tancades.

c) Complexos d’establiments oberts al públic: Agrupa-
cions d’establiments diversos, tant fixos com no.

11. Explotadors: les persones, físiques o jurídiques, de 
caràcter públic o privat, responsables legals de gestio-
nar, en benefici propi, les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives que es duen a terme en els establi-
ments oberts al públic. Poden ser, al mateix temps, 
titulars d’establiments, de llicències, de comunicaci-
ons prèvies o d’autoritzacions.

12. Modificacions substancials: qualsevol alteració sig-
nificativa de les característiques o del funcionament 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives, o 
dels establiments i espais públics, que pugui afectar als 
béns jurídics, especialment protegits per aquesta llei i 
per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre públic, 
la seguretat de les persones i dels béns, la protecció 
dels menors, la salut pública, la protecció del medi am-
bient i de l’entorn urbà i la conservació del patrimoni 
històric artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en 
tot cas es considera modificació substancial de l’activi-
tat la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació 
o la reducció de la superfície destinada al públic.

13. Ocupació: capacitat total de cabuda de persones 
d’un establiment, recinte o espai destinat a les activi-
tats regulades per aquesta llei, mesurada en general 
d’acord amb les densitats d’ocupació que s’indiquen en 
el Codi Tècnic de l’Edificació, o altra normativa que 
ho reguli expressament, amb la finalitat de determinar 
les condicions de prevenció i seguretat.

14. Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, 
de caràcter públic o privat, responsables legals de pro-
moure, preparar, ordenar, coordinar i desenvolupar 
les activitats d’espectacles públics i recreatives. Poden 
ser, al mateix temps, titulars o explotadors.

15. Policia de Catalunya: la policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra i les policies dels ajunta-
ments, amb la denominació de policia local, policia 
municipal, guàrdia urbana o altres de tradicionals, 
constitueixen la policia de les institucions pròpies de 
Catalunya, d’acord amb la normativa d’ordenació del 
sistema de seguretat pública de Catalunya.

16. Raons imperioses d’interès general: raons recone-
gudes com a tals per la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, i recollides per la norma-
tiva comunitària i per l’ordenament jurídic, que per-
meten el manteniment de règims d’intervenció parti-
cularment intensos sobre les activitats econòmiques 
dels ciutadans, especialment els consistents en règims 
de llicència, d’autorització.

17. Recinte: espai d’un edifici, d’un local o un espai 
obert al públic delimitat per tancaments, particions o 
qualsevol altre element separador.

18. Règim d’intervenció administrativa: qualsevol pro-
cediment en virtut del qual les persones responsables 
estan obligades a efectuar un tràmit davant de l’admi-
nistració competent per obtenir un document oficial o 
una decisió implícita sobre l’exercici d’una activitat re-
gulada per aquesta llei. Aquest inclou els procediment 
de llicència municipal, d’autorització de la Generalitat 
i de comunicació prèvia.

19. Responsables: les persones físiques o jurídiques, de 
caràcter públic o privat, amb ànim de lucre o sense, 
que tenen la condició de titulars, explotadors o d’orga-
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nitzadors, el personal al seu càrrec i els espectadors i 
usuaris.

20. Titulars: les persones físiques o jurídiques, de 
caràc ter públic o privat, responsables legals dels esta-
bliments públics on es duen a terme les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives. Ostenten també la con-
dició d’explotadors, tret que expressament consti una 
altra persona.

Aquests titulars poden ser:

a) Dels establiments públics, en qualitat de propieta-
ris, arrendataris o qualsevol altre títol que li atribueixi 
aquesta condició.

b) De les llicències, comunicacions prèvies o autorit-
zacions, atorgades per desenvolupar les activitats in-
closes en el Catàleg establert per reglament.»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

A l’article 5

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

1. En el marc de la llibertat d’empresa, els titulars, 
els explotadors i els organitzadors tenen els drets se-
güents:

a) Dur a terme l’activitat, sense altres limitacions que 
les derivades del règim d’intervenció administrativa 
que correspongui.

b) Fixar els preus que considerin pertinents i que esti-
guin exposats o publicitats.

c) Rebre el suport de la Policia de Catalunya per a 
garantir l’ordre a l’exterior de l’establiment o l’espai 
obert al públic i, en el cas que es produeixin incidents 
que puguin posar en perill la seguretat de les persones 
i dels béns, també a l’interior de l’establiment.

d) Exercir el dret d’admissió als establiments o als es-
pais oberts al públic, d’acord amb el que s’estableixi 
per reglament, sense comportar cap mena de discrimi-
nació de les persones per raó de naixement, sexe, raça, 
discapacitat, religió, opinió o qualsevol altra condició 
o circumstància personal o social.

e) Participar en la planificació, la programació i l’adop-
ció de les decisions de les administracions públiques, 
per mitjà de les associacions o de les organitzacions en 
que s’integrin.

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

a) Complir els requisits i les condicions de les activi-
tats d’espectacles públics i recreatives i dels establi-
ments i espais oberts al públic, segons les disposicions 

previstes per aquesta llei i per la resta de la normativa 
aplicable.

b) Haver presentat la comunicació prèvia o disposar 
de la llicència o autorització que sigui necessària per 
a l’inici, el desenvolupament o la modificació de l’acti-
vitat o de les instal·lacions dels establiments, i comuni-
car a l’administració competent els canvis que es pro-
dueixin en les dades facilitades.

c) Realitzar l’activitat d’espectacle públic o recreati-
va d’acord amb les condicions que s’hagin anunciat i 
ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força 
major.

d) Que la publicitat efectuada no sigui discriminatòria, 
que no inciti als menors a l’adquisició d’un bé o ser-
vei aprofitant la seva condició de menor i que no sigui 
subliminal ni enganyosa, d’acord amb la legislació en 
matèria publicitària.

e) Informar justificadament, amb una antelació sufi-
cient, de les variacions que afectin la data o el contin-
gut de l’activitat, en els llocs on habitualment s’efectua 
la publicitat i on es venen les entrades.

f) Retornar els imports abonats als espectadors o par-
ticipants de les activitats que se suspenguin, es mo-
difiquin de manera essencial, o hagin estat anuncia-
des incorrectament provocant confusió, tret dels casos 
en que s’hagi anunciat de manera expressa i clara, que 
els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el 
dret de modificar la programació, o dels casos en què 
la suspensió o la modificació essencial es produeixin 
un cop iniciada l’activitat i siguin degudes a causes de 
força major.

g) Permetre l’entrada al públic, tret dels supòsits esta-
blerts per llei o per reglament.

h) Garantir l’accessibilitat als establiments i activitats 
a les persones amb discapacitat, d’acord amb la nor-
mativa vigent, de promoció de l’accessibilitat i de su-
pressió de barreres i d’accés a l’entorn de les persones 
acompanyades de gossos d’assistència.

i) Tenir a disposició del públic els fulls oficials de 
queixa/reclamació/denúncia així com disposar del rè-
tol corresponent en què s’informi de la disponibilitat 
d’aquests fulls.

j) Disposar en un lloc accessible la informació i els 
rètols que s’estableixi per reglament, tant a l’exterior 
com a l’interior del local o recinte.

k) No cobrar pels serveis, per la venda d’entrades o 
d’abonaments, un preu superior al que hagi anunciat 
el titular, organitzador o explotador de l’activitat en la 
publicitat corresponent.

k bis) Comunicar o denunciar la venda per persones o 
en llocs o per plataformes tecnològiques no autoritzats 
pel titular, per l’organitzador o explotador de l’activi-
tat, així com la revenda il·legal.
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l) Respectar l’aforament màxim permès per als esta-
bliments oberts al públic i abstenir-se de vendre entra-
des i abonaments en un nombre que l’excedeixi.

m) Complir els horaris d’inici i acabament de les acti-
vitats i d’obertura i tancament dels establiments.

n) Disposar d’uns serveis de vigilància i de personal 
de control d’accés, d’acord amb la normativa aplicable.

o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals que poden 
ser afectats per les activitats d’espectacles públics i re-
creatives es conservin d’acord amb la normativa de 
protecció del medi ambient.

p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin 
produir com a conseqüència de l’organització i la rea-
lització de l’activitat o del funcionament dels establi-
ments oberts al públic.

q) Constituir les garanties i concertar i mantenir vi-
gents els contractes d’assegurança corresponents, de-
terminats per reglament.

r) Comunicar a les administracions competents la 
identitat i el domicili dels titulars, dels explotadors, 
dels organitzadors, de llurs representants legals i dels 
responsables de dirigir els establiments oberts al pú-
blic i les activitats, i de les modificacions i els canvis 
que es produeixin.

s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es 
facin amb mitjans informàtics i telemàtics accessibles.

t) Facilitar l’accés a l’autoritat i els seus agents, als 
serveis de protecció civil, de prevenció i d’extinció 
d’incendis i de sanitat, als funcionaris i a les entitats 
col·laboradores de l’Administració que exerceixen fun-
cions de control, de vigilància, d’observació o d’ins-
pecció, en els termes establerts per aquesta llei, i el 
reglament que la desenvolupi, així com col·laborar en 
l’exercici d’aquestes funcions i tenir a la seva dispo-
sició tota la documentació que s’estableixi per regla-
ment.

u) Adoptar les mesures de seguretat, higiene, salubri-
tat, primers auxilis i assistència sanitària establertes 
amb caràcter general i, si és el cas, pel règim d’inter-
venció corresponent, de manera que els establiments 
oberts al públic funcionin en tot moment de manera 
adequada.

v) Efectuar els controls tècnics periòdics de caràcter 
obligatori, segons la normativa vigent.

w) Complir les disposicions relatives al règim general 
dels artistes, intèrprets o executants i la resta de nor-
mativa aplicable.

x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el con-
sum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques o de subs-
tàncies estupefaents o psicotròpiques en els establi-
ments i espais oberts al públic, durant la realització de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives.

y) Impedir que el públic i altres persones usuàries sur-
tin amb begudes dels establiments, de les activitats 
recreatives o dels espectacles respectius i informar la 
policia de Catalunya competent de qualsevol indici de 
conducta incívica a l’exterior i en la proximitat dels 
seus establiments i dels espais on se celebren els es-
pectacles públics o les activitats recreatives.

z) Adoptar les mesures adequades per a garantir la 
qualitat de l’activitat i de l’establiment.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

A la lletra b de l’apartat 1 de l’article 9

«b) De les persones menors de 16 anys a les activitats 
recreatives musicals llevat dels casos en què es realit-
zin actuacions en directe i vagin acompanyades dels 
progenitors, tutors o guardadors de fet. En aquest cas, 
en acabar l’actuació les persones menors de 16 anys no 
poden romandre a l’establiment.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

A l’article 12

«Article 12. Higiene i salut pública, assistència sanità-
ria i compatibilitat acústica

1. La realització de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives i el funcionament dels establiments i els 
espais oberts al públic han de complir les condicions 
i requisits mediambientals i d’higiene i salubritat pú-
blica necessàries, establertes per reglament o pel que 
determinin les pròpies ordenances.

2. Els establiments i els espais oberts al públic regu-
lats per aquesta llei han de tenir els dispositius d’assis-
tència sanitària que s’estableixin per reglament, per tal 
de facilitar els primers auxilis en cas d’accident, ma-
laltia o crisi sobtada.

3. Les activitats i els establiments regulats per aquesta 
llei han de ser compatibles amb els requisits i les con-
dicions que estableixen les normes de medi ambient i 
els programes vigents per a evitar o reduir la contami-
nació acústica.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 15

«Article 15. Venda i revenda d’entrades

1. En les activitats d’espectacles públics o recreatives, 
en què es requereixi la venda d’entrades o abonaments, 
els titulars, explotadors i organitzadors han d’habilitar 
les expenedories necessàries per a llur despatx presen-
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cial i directe al públic. A més podran establir o auto-
ritzar plataformes tecnològiques accessibles per a la 
seva venda. Per reglament s’establiran les condicions i 
requisits i prohibicions de la citada venda.

2. Està prohibida la venda i revenda d’entrades per 
persones o en llocs físics que no hagin estat autoritzats 
pels titulars, explotadors i organitzadors de les activi-
tats. En aquests supòsits es procedirà, com a mesura 
cautelar, a la retirada immediata i al comís de les en-
trades i dels diners objecte de la transacció, sens perju-
dici de la iniciació d’un procediment sancionador.

3. La venda i revenda telemàtica d’entrades es regeix 
per la normativa en matèria de comerç electrònic.

4. En els casos que l’activitat d’espectacle públic o re-
creativa se suspengui o es modifiqui de manera injus-
tificada, els espectadors o participants i, si escau, l’Ad-
ministració poden exigir als titulars, explotadors o als 
organitzadors la devolució de l’import de les entrades 
o dels abonaments.»

8 Esmena núm. 8
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 2 de l’article 22

«2. Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències 
següents:

a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aques-
ta llei i la normativa de desenvolupament. Les orde-
nances municipals no poden modificar els règims d’in-
tervenció de l’administració regulats per aquesta llei, 
ni poden establir requisits diferents dels fixats per la 
normativa en aquesta matèria.

b) Adoptar mesures de planificació urbanística que 
seran vinculants per a la ubicació dels establiments 
oberts al públic regulats per aquesta llei. Aquestes me-
sures si escau, poden establir previsions i prescripci-
ons per a què els establiments tinguin la localització 
més adequada possible, tenint en compte especialment 
criteris com l’adequació a l’entorn urbà i les relacions 
de convivència ciutadana, al medi ambient, a la pro-
tecció del patrimoni històric i artístic, a la protecció 
dels menors, a l’ordre públic i a la seguretat de les per-
sones i els béns.

c) Rebre i verificar les comunicacions prèvies previs-
tes per l’article 34.

d) Atorgar les llicències previstes pels articles 39, 40, 
41 i 42 que no siguin de competència de la Generalitat.

e) Ésser titulars d’establiments oberts al públic, explo-
tadors o organitzadors d’activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives.

f) Inspeccionar els establiments oberts al públic i les 
activitats dels espectacles públics i recreatives.

g) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i 
facultats de naturalesa administrativa relatives als es-
tabliments oberts al públic i a les activitats d’especta-
cles públics i recreatives que aquesta llei o altres no 
atribueixen expressament a altres administracions pú-
bliques.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 1 de l’article 23

«1. La Generalitat de Catalunya té atribuïdes les com-
petències següents:

a) Sancionar els establiments oberts al públic i les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives sotmeses a 
llur autorització, així com, el personal de control d’ac-
cés i els centres de formació d’aquest personal.

b) Sancionar els establiments oberts al públic i les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives sotmeses a 
llicència municipal o a comunicació prèvia.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 1 de l’article 24

«1. El Consell Assessor d’Activitats d’Espectacles Pú-
blics i Recreatives és un òrgan de l’Administració de 
la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta, 
coordinació i assessorament, per tal de facilitar la par-
ticipació dels departaments de la Generalitat, de les 
administracions locals, dels col·legis professionals re-
lacionats per raó de la matèria i dels ciutadans i dels 
sectors directament interessats en les matèries objecte 
d’aquesta llei. La seva composició, organització, règim 
de funcionament i ubicació orgànica s’han d’establir 
per reglament.»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP de Convergència i Unió

Al títol de l’article 26

«Article 26. Registre d’establiments d’activitats d’es-
pectacles públics i recreatives, de titulars, d’explota-
dors i de persones organitzadores»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 28

«Article 28. Establiments de titularitat pública i acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives organitzades 
per l’Administració
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Els establiments de titularitat pública i les activitats 
d’espectacles públics i recreatives organitzades per 
l’administració han de comptar amb les mesures ne-
cessàries per garantir la protecció de la seguretat i la 
salut de les persones, així com els drets dels tercers 
que puguin resultar afectats per la seva realització. 
L’adopció d’aquestes mesures és responsabilitat de 
l’administració titular dels establiments o organitza-
dora de les activitats.

Sens perjudici del preceptiu compliment de la norma-
tiva vigent aplicable en matèria d’activitats d’espec-
tacles públics i recreatives i d’acord amb el contingut 
exposat en el paràgraf anterior, resten exempts dels rè-
gims de comunicació prèvia, de llicència i d’autoritza-
ció previstos per aquesta llei:

a) Els establiments oberts al públic de titularitat públi-
ca, sempre que públicament i documentalment quedi 
acreditat el compliment de la normativa i el tipus d’ac-
tivitat o activitats que poden desenvolupar en aquests 
establiments, d’acord amb el que s’estableixi per re-
glament.

b) Les activitats d’espectacles públics i recreatives or-
ganitzades per l’administració, independentment de la 
titularitat de l’establiment o de l’espai obert al públic 
on es duen a terme, sempre que públicament i docu-
mentalment quedi acreditat el compliment de la nor-
mativa i el tipus d’activitat o activitats que es realit-
zaran, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.»

13 Esmena núm. 13
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Als apartats 3 i 4 de l’article 31

«3. Els circs, les carpes, envelats o tendals que no si-
guin considerats de risc important, estan sotmesos al 
règim de comunicació prèvia amb comprovació pre-
ventiva. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, 
s’ha d’efectuar una comprovació preventiva per part 
dels serveis tècnics municipals o per les entitats col-
laboradores legalment habilitades per l’Administració, 
els quals han de supervisar que les certificacions i la 
documentació aportada juntament amb la comunica-
ció prèvia, compleixen totes i cadascuna de les pres-
cripcions i requisits establerts per la legislació secto-
rial aplicable corresponent.

4. Les fires d’atraccions estan sotmeses al règim de co-
municació prèvia amb comprovació preventiva. Amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’efectuar una 
comprovació preventiva per part dels serveis tècnics 
municipals o per les entitats col·laboradores legalment 
habilitades per l’Administració, per tal que verifiquin 
la seguretat de les zones comunes i la global de les 
fires.»

14 Esmena núm. 14
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 32

«Article 32. Mesures sense caràcter sancionador

No tenen caràcter sancionador:

a) El tancament d’un establiment obert al públic o la 
prohibició o suspensió d’una activitat d’espectacle pú-
blic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la lli-
cència o de l’autorització corresponents, no s’hagi for-
malitzat la comunicació prèvia, o no s’hagi contractat 
la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que 
no es restableixi la legalitat. Aquestes mesures po-
den ésser adoptades per l’administració competent per 
atorgar la llicència o l’autorització o per a rebre la co-
municació prèvia i també, de forma subsidiària, per 
l’administració que tingui originàriament atribuïda la 
potestat sancionadora.

a bis) El comís del carnet i de la identificació com a 
personal de control d’accés per part de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya - Mossos d’Esquadra quan 
es doni alguna de les causes previstes per a la revocació 
de l’habilitació per exercir les funcions de personal de 
control d’accés.

b) La declaració d’extinció i la declaració de caducitat 
dels efectes de les comunicacions prèvies, d’acord amb 
l’article 50.1.

c) La revocació i la declaració de caducitat de les lli-
cències o autoritzacions, d’acord amb l’article 50.2.»

15 Esmena núm. 15
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 34

«Article 34. Activitats i establiments sotmesos a co-
municació prèvia

1. Resten sotmesos al règim general de comunicació 
prèvia els supòsits següents:

a) Els establiments oberts al públic fixos destinats a 
espectacles públics cinematogràfics, teatrals, musi-
cals i altres similars en el benentès que el control pre-
ventiu en matèria d’incendis que hi correspongui, s’ha 
d’haver efectuat en el tràmit d’intervenció en matèria 
d’obres per la construcció reforma o rehabilitació de 
l’edifici per destinar-hi aquest ús.

b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a 
activitats recreatives musicals que no siguin conside-
rats de risc important.

c) Els establiments oberts al públic d’activitats de res-
tauració que no estiguin considerats de risc important.
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c bis) Les activitats d’espectacles públics i recreatives 
de caràcter extraordinari que es duguin a terme en es-
tabliments oberts al públic que disposen d’autorització, 
llicència o comunicació prèvia per a una activitat dife-
rent de la que es vol realitzar o en altres establiments 
no regulats per aquesta llei, quan aquestes activitats 
no siguin considerades de risc important.

c ter) Les activitats d’espectacles públics i recreatives 
de caràcter extraordinari que es duguin a terme en es-
pais oberts al públic que no es trobin protegits per la le-
gislació ambiental i que no siguin considerades de risc 
important.

c quarter) Les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives que es celebrin amb motiu de festes i revetlles po-
pulars que no siguin considerades de risc important.

d) Les actuacions musicals en directe mitjançant la 
veu humana o amb instruments musicals amb altaveus 
i amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consi-
deració d’activitat complementària mentre s’està duent 
a terme l’activitat principal, en locals comercials o en 
d’altres que no tenen la condició d’establiments oberts 
al públic amb comunicació, llicència o autorització re-
gulada per aquesta llei, sempre que l’activitat comple-
mentària es desenvolupi en horari diürn autoritzat i no 
suposi un increment de l’ocupació prevista a l’activitat 
principal.

e) Les modificacions no substancials, i no significati-
ves en matèria d’incendis conforme la reglamentació 
específica en la matèria, dels establiments oberts al 
públic que comptin amb la respectiva llicència muni-
cipal o l’autorització de la Generalitat.

f) Tota modificació dels establiments oberts al públic 
que comptin amb una comunicació prèvia anterior, 
sempre que no comportin l’aplicació d’un règim de lli-
cència o d’autorització.

2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia 
amb comprovació preventiva les carpes, envelats o 
tendals, i els circs, considerats establiments oberts al 
públic no fixos destinats a activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives de caràcter ordinari que es duguin a 
terme en estructures desmuntables i itinerants, en es-
pais oberts al públic que no estiguin protegits espe-
cialment per la legislació ambiental i que no siguin 
considerats de risc important.

3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia 
amb comprovació preventiva les fires d’atraccions 
considerades establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d’espectacles públics i recreatives 
de caràcter ordinari, sempre que es duguin a terme en 
espais oberts al públic.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 2 de l’article 35

«2. Si és el cas, la comunicació prèvia s’ha de presen-
tar un cop acabades les obres i les instal·lacions neces-
sàries, les quals han d’estar emparades per la llicència 
urbanística o per la comunicació prèvia d’obres, en els 
termes que s’estableixin per la normativa urbanística.

Si es volen utilitzar per a un ús concret edificacions 
existents i construïdes sense ús específic, cal fer-ho 
constar expressament en la comunicació prèvia i haver 
obtingut, prèviament, si s’escau, l’informe favorable 
de compatibilitat urbanística.»

17 Esmena núm. 17
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 3 de l’article 36

«3. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha d’efec-
tuar una comprovació preventiva per part dels serveis 
tècnics municipals o per les entitats col·laboradores le-
galment habilitades per l’Administració, els quals han 
de supervisar que les certificacions i la documentació 
aportada juntament amb la comunicació prèvia com-
pleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requi-
sits establerts per la legislació sectorial aplicable cor-
responent.»

18 Esmena núm. 18
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 4 de l’article 37

«4. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, s’ha 
d’efectuar una comprovació preventiva per part 
dels serveis tècnics municipals o per les entitats col-
laboradores legalment habilitades per l’Administració, 
per tal que, havent estat ja supervisades les certificaci-
ons i la documentació aportada juntament amb la co-
municació prèvia, es verifiqui la seguretat de les zones 
comunes i la global de les fires.»

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’article 39

«Article 39. Llicència municipal per a establiments 
oberts al públic fixos

Resten sotmesos a llicència municipal, d’acord amb els 
requisits i condicions que s’estableixin per reglament, 
els establiments oberts al públic fixos destinats a:

a) Activitats recreatives musicals ordinàries conside-
rades de risc important.
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b) Activitats de restauració considerades de risc im-
portant.

c) Activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari, que siguin considerades de risc 
important, i de conformitat amb el que preveu l’arti-
cle 41.

d) Establiments oberts al públic de règim d’horari es-
pecial, de conformitat amb el que preveu l’article 42.

e) Activitats de naturalesa sexual en reservats annexos 
dels establiments inclosos en el Catàleg establert per 
reglament.»

20 Esmena núm. 20
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’article 41

«Article 41. Llicència municipal o autorització de la 
Generalitat per a activitats d’espectacles públics i re-
creatives de caràcter extraordinari»

1. En aquells municipis de més de 20.000 habitants, 
resten sotmeses a llicència municipal, d’acord amb els 
requisits i condicions que s’estableixin per reglament, 
les activitats d’espectacles públics i recreatives de ca-
ràcter extraordinari en els supòsits següents:

a) Que es duguin a terme en establiments oberts al pú-
blic que disposen d’autorització, llicència o comuni-
cació prèvia per a una activitat diferent de la que es 
vol realitzar o en altres establiments no regulats per 
aquesta llei, quan aquestes activitats siguin considera-
des de risc important.

b) Resten sotmeses a llicència municipal les activitats 
d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraor-
dinari que es duguin a terme en espais oberts al públic, 
que siguin considerades de risc important.

c) Així mateix, resten sotmeses a llicència municipal 
les activitats d’espectacles públics i recreatives que es 
celebrin amb motiu de festes i revetlles populars, que 
siguin considerades de risc important.

2. En el supòsit del punt b) i, en el supòsit del punt c), 
sempre i quan es realitzin en un espai obert, caldrà que 
els organitzadors obtinguin la conformitat del titular 
del citat espai obert, en els termes que s’estableixi per 
reglament.

3. En aquells municipis de menys de 20.000 habitants, 
resten sotmeses a autorització de la Generalitat, les 
activitats d’espectacles públics i recreatives de caràc-
ter extraordinari que siguin considerades de risc im-
portant incloses en el supòsit del punt 1.a) d’aquest ar-
ticle.»

21 Esmena núm. 21

D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 1 de l’article 44

«1. Les llicències i les autoritzacions han de fer cons-
tar amb exactitud el nom, la raó social, les persones 
titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data 
d’atorgament, el tipus d’establiments oberts al públic, 
d’activitats d’espectacles públics o recreatives autorit-
zats, l’aforament màxim permès, l’ocupació, la resta 
de dades que s’estableixin per reglament i, si escau, les 
condicions singulars a què resten sotmeses.»

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 3 de l’article 45

«3. D’acord amb la normativa específica sectorial, els 
informes, les certificacions i els actes de verificació re-
querits per la normativa de prevenció d’incendis han 
d’ésser emesos pels serveis competents en la matèria 
o per entitats col·laboradores legalment habilitades pel 
departament competent en matèria de prevenció i ex-
tinció d’incendis.»

23 Esmena núm. 23
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 2 de l’article 51

«2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia 
de Catalunya o altres serveis d’inspecció, els quals, en 
l’exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d’agents 
de l’autoritat, en els termes i amb les conseqüències 
que estableix la legislació administrativa. Les entitats 
col·laboradores legalment habilitades per l’Adminis-
tració poden donar suport i col·laborar en la labor ins-
pectora a l’hora de realitzar mesures, comprovacions 
tècniques o estudis específics.»

24 Esmena núm. 24
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat b de l’article 54

«b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organit-
zadors de les activitats d’espectacles públics i recrea-
tives, el consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques, 
estupefaents o substàncies psicotròpiques o la manca 
de diligència en ordre a impedir-ho, sens perjudici de 
les responsabilitats que es puguin derivar. S’entén que 
tenen aquesta manca de diligència si no fan adverti-
ments o, en el cas que els facin i no els atenguin, si no 
ho comuniquen a les autoritats competents o no col-
laboren per a evitar que es torni a produir.»
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25 Esmena núm. 25
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un apartat b bis a l’article 55

«b bis) Tolerar el consum il·legal de drogues tòxiques, 
d’estupefaents o substàncies psicotròpiques per part 
dels titulars, explotadors o els organitzadors de les ac-
tivitats d’espectacles públics i recreatives. S’entén per 
tolerància la manca de diligència en evitar aquest con-
sum, així com no fer els corresponents advertiments o 
en el cas que els facin i els consumidors no els aten-
guin, si no ho comuniquen a les autoritats competents 
o no col·laboren per a evitar que es torni a produir.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 2 de l’article 63

«2. Així mateix, són responsables solidaris de la res-
ponsabilitat que es pugui derivar de la comissió d’in-
fraccions, els titulars de la comunicació prèvia, llicèn-
cia o autorització, i els explotadors i els organitzadors 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives, 
quan aquests dos últims siguin persones diferents als 
titulars i aquesta circumstància no s’hagi comunicat a 
l’Administració competent.»

27 Esmena núm. 27
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 3 de l’article 66

«3. Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat 
s’han d’informar recíprocament de l’obertura i de la 
resolució dels expedients sancionadors que respectiva-
ment hagin incoat. Aquestes dades han de ser incorpo-
rades al registre a què fa referència l’article 65.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2015

Jordi Turull i Negre
Portaveu GP CiU

Esmenes presentades pel GP ERC (reg. 113810)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i re-
creatives (tram. 200-00028/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició i modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 3.4

«Article 3. Àmbit d’aplicació

[...]

4. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei:

a) Els actes i celebracions de caràcter privat sense 
ànim de lucre, o familiar, que no es duen a terme en 
establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg es-
tablert per reglament, i que, per llurs característiques, 
no comporten cap risc per a la seguretat de les perso-
nes, per a la integritat dels espais públics, per a la con-
vivència entre els ciutadans.

b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal o associ-
atiu, amb un aforament mitjà, que no es duen a terme 
en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg 
establert per reglament, sempre que no comportin cap 
risc per a la seguretat de les persones, per als drets de 
tercers o per a la integritat dels espais públics, sens 
perjudici del que estableixin les ordenances munici-
pals.

c) Totes aquelles manifestacions festives que consten 
en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, sens 
perjudici del que estableixin les ordenances munici-
pals.

d) Totes aquelles activitats dels col·lectius de cultura 
popular organitzats, en compliment de les seves prò-
pies finalitats estatutàries, per entitats sense ànim de 
lucre inscrites al Registre d’Associacions i Federaci-
ons, com a entitats jurídiques de tipus Associacions, 
Federacions (Coordinadores, Agrupaments...) i Confe-
deracions culturals, sens perjudici del que estableixin 
les ordenances municipals i aquelles altres lleis o nor-
mes sectorials i específiques d’aplicació.

e) Totes aquelles activitats coincidents amb les dutes 
a terme al si d’una festa que consti al Catàleg Festiu 
de Catalunya per part de col·lectius de cultura popu-
lar organitzats, en compliment de les seves pròpies fi-
nalitats estatutàries, per entitats sense ànim de lucre 
de tipus Associacions, Federacions (Coordinadores, 
Agrupaments...) i Confederacions culturals, sens per-
judici del que estableixin les ordenances municipals i 
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aquelles altres lleis o normes sectorials i específiques 
d’aplicació.

f) Les activitats que constitueixen exercici dels drets 
fonamentals de reunió i de manifestació.

g) Les activitats esportives, i les del joc i apostes, que 
seran regulades per llur normativa específica.

h) Qualsevol altre acte o celebració que no es trobi in-
clòs en el Catàleg establert per reglament.

[...].»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 4

«Article 4. Definicions

1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per:

Activitats d’espectacles públics: activitats adreçades 
al lleure o l’entreteniment, consistents en representaci-
ons, actuacions, projeccions, o altres similars, que són 
ofertes per un titular, explotador o organitzador i rea-
litzades per actors, artistes o altres executants, i que 
congreguen a un públic que acudeix amb l’objecte de 
contemplar-les.

Activitats recreatives: activitats musicals que con-
greguen a un públic amb l’objectiu principal de fer-lo 
participar en l’activitat o d’oferir-li el consum de pro-
ductes o serveis amb finalitats d’oci, entreteniment o 
diversió.

Aquestes dues activitats poden ser:

a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitual-
ment en establiments oberts al públic, fixos o no per-
manents desmuntables, que disposen d’autorització, 
llicència o comunicació prèvia per les activitats que es 
volen realitzar.

b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen es-
poràdicament en establiments oberts al públic que dis-
posen d’autorització, llicència o comunicació prèvia 
per a una activitat diferent de la que es vol realitzar o 
en espais oberts al públic o en altres establiments no 
regulats per aquesta llei.

Activitats de risc important: activitats que, atenent a 
les condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocu-
pació prevista, comporta un perill per les persones 
presents i precisa d’un control preventiu per part de 
l’Administració de la Generalitat, respecte de les seves 
condicions de prevenció i seguretat en matèria d’in-
cendis, conforme a la normativa específica en aquest 
àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc impor-
tant les següents:

a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual 
o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o supe-
rior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície 
igual o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o 
superior a 501 persones.

[...]

Modificacions substancials: qualsevol alteració signi-
ficativa de les característiques o del funcionament de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives, o dels 
establiments i espais públics, que pugui afectar als 
béns jurídics, especialment protegits per aquesta llei 
i per la normativa tècnica aplicable, com l’ordre pú-
blic, la seguretat de les persones i dels béns, la protec-
ció dels menors, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà i la conservació del patrimo-
ni històric artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en 
tot cas es considera modificació substancial de l’activi-
tat la modificació de les vies d’evacuació i l’ampliació 
o la reducció de la superfície destinada al públic.

[...].»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 5.1.d

«Article 5. Drets i obligacions dels titulars dels esta-
bliments, dels explotadors i dels organitzadors de les 
activitats regulades per aquesta llei

1. En el marc de la llibertat d’empresa, els titulars, 
els explotadors i els organitzadors tenen els drets se-
güents:

[...]

d) Exercir el dret d’admissió, exposant en el rètol les 
condicions objectives pel seu exercici, segons la regu-
lació vigent i d’acord amb el que s’estableixi per re-
glament, sense comportar cap mena de discriminació 
de les persones per raó de naixement, sexe, raça, dis-
capacitat, religió, opinió o qualsevol altra condició o 
circumstància personal o social.

[...]»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 5.2.x

«Article 5

[...]

2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen 
les obligacions següents:

[...]

x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el con-
sum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques o de subs-
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tàncies estupefaents o psicotròpiques en els establi-
ments i espais oberts al públic, durant la realització 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives. Així 
com adoptar les mesures necessàries per evitar l’explo-
tació de treball sexual. [...]»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 10.2

«Article 10. Ubicació i construcció

[...]

2. Els establiments oberts al públic han de complir 
les prescripcions establertes per la normativa tècnica 
de l’edificació, per l’específica en matèria d’activitats 
d’espectacles públics i recreatives i per les normes so-
bre accessibilitat i supressió de barreres, amb excepció 
que s’estimi la seva dispensa quan les raons històri-
ques i de valor cultural de l’edifici ho impedeixin. En 
aquest cas s’autoritzarà la dispensa pel Municipi i el 
Departament de Cultura. [...].»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un apartat a l’article 12

«Article 12. Higiene i salut pública, assistència sanità-
ria i compatibilitat acústica

1. La realització de les activitats d’espectacles públics 
i recreatives i el funcionament dels establiments i els 
espais oberts al públic han de complir les condicions 
i requisits mediambientals i d’higiene i salubritat pú-
blica necessàries, establertes per reglament o pel que 
determinin les pròpies ordenances.

2. Els establiments i els espais oberts al públic regu-
lats per aquesta llei han de tenir els dispositius d’assis-
tència sanitària que s’estableixin per reglament, per tal 
de facilitar els primers auxilis en cas d’accident, ma-
laltia o crisi sobtada.

3. Les activitats i els establiments regulats per aquesta 
llei han de ser compatibles amb els requisits i les con-
dicions que estableixen les normes de medi ambient i 
els programes vigents per a evitar o reduir la contami-
nació acústica.»

4. Les disposicions d’aquest article seran aplicables 
amb excepció que s’estimi la seva dispensa quan les 
raons històriques i de valor cultural de l’edifici ho im-
pedeixin. En aquest cas s’autoritzarà la dispensa pel 
Municipi i el Departament de Cultura.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 22.1.a

«Article 22. Competències administratives d’inter-
venció

1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans 
competents en matèria d’activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives que s’estableixin per reglament, té 
atribuïdes les competències següents:

a) Dictar les normes que siguin necessàries per al des-
envolupament reglamentari d’aquesta llei, garantint 
una interpretació que harmonitzi la seva aplicació en 
la orientació d’ordenances municipals.

[...]»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 34.1.a

«Article 34. Activitats i establiments sotmesos a co-
municació prèvia

1. Resten sotmesos al règim general de comunicació 
prèvia els supòsits següents:

a) Els establiments oberts al públic fixos destinats a 
espectacles públics cinematogràfics, teatrals i musi-
cals en el benentès que el control preventiu en ma-
tèria d’incendis que hi correspongui, s’ha d’haver 
efectuat en el tràmit d’intervenció en matèria d’obres 
per la construcció reforma o rehabilitació de l’edifici 
per destinar-hi aquest ús, i a l’inici de la seva acti-
vitat.

[...].»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De l’article 43.2

«Article 43. Modificacions substancials de les llicèn-
cies i autoritzacions

1. Resten sotmeses a llicència municipal o a autorit-
zació de la Generalitat les modificacions substancials 
dels establiments oberts al públic que comptin amb la 
respectiva llicència municipal o autorització de la Ge-
neralitat.

2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per 
reglament i per la normativa tècnica aplicable, s’entén 
per modificació substancial o significativa qualsevol 
alteració de les característiques o del funcionament de 
les activitats o establiments regulades per aquesta llei 
que pugui afectar als béns jurídics especialment pro-
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tegits, com ara l’ordre públic, la seguretat de les perso-
nes i dels béns, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà, la protecció dels menors i la 
conservació del patrimoni històric artístic.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 51.2

«Article 51. Inspeccions

[...]

2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de 
Catalunya o altres serveis d’inspecció, els quals, en 
l’exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d’agents 
de l’autoritat, en els termes i amb les conseqüèn-
cies que estableix la legislació administrativa. Tam-
bé poden col·laborar en la inspecció les entitats col-
laboradores legalment habilitades per l’Administració. 
En el cas que intervinguin entitats col·laboradores serà 
l’Administració la que de manera individualitzada, en 
tot cas, avali el informes emesos per aquestes. [...].»

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 54.a

«Article 54. Faltes molt greus

Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes 
molt greus:

a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d’es-
pectacles públics o recreatives, o fer modificacions 
substancials sense tenir les llicències o les autoritza-
cions pertinents, o sense haver presentat o formalitzat 
la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en in-
exactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de 
les dades o documents que les acompanyen, o incom-
plir les condicions o les normes de seguretat o d’acces-
sibilitat, si comporta un perill efectiu per a les perso-
nes o els béns.

[...].»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

A l’article 57.e

«Article 57. Sancions per la comissió de faltes molt 
greus

Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumu-
lativament o alternativament, amb:

a) Una multa de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de re-
incidència en la comissió de faltes molt greus, de fins 
a 200.000 euros.

b) La prohibició d’utilitzar l’establiment obert al pú-
blic afectat, per mitjà del tancament o el precinte de 
l’establiment, per a cap activitat d’espectacle públic o 
recreativa, per un període d’entre sis i divuit mesos.

c) La suspensió de l’autorització o la llicència o de l’ac-
tivitat en el cas de la comunicació prèvia per un perío-
de d’entre sis i dotze mesos.

d) La revocació de l’autorització, la llicència o deixar 
sense efectes la comunicació prèvia.

e) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o 
organitzadors per un període d’entre sis i dotze mesos. 
La inhabilitació es referirà de forma individualitzada 
a cada local.

f) El comís durant un període entre sis i dotze mesos o 
la destrucció, si escau, dels béns relacionats amb l’acti-
vitat. En cas d’activitats d’espectacles públics o recrea-
tives dutes a terme sense comunicació prèvia, llicència 
o autorització en què no sigui possible aplicar les san-
cions establertes per les lletres b, c, d i h, el comís pot 
tenir caràcter indefinit, especialment si no s’identifi-
quen els explotadors o organitzadors o si aquests no es 
fan càrrec de la sanció pecuniària establerta.

g) La publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, 
en els termes establerts per l’article 61.

h) L’avançament de l’hora de tancament per un període 
d’entre sis i dotze mesos.»

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un apartat a l’article 62.2

«h) La capacitat econòmica dels titulars en raó del vo-
lum i la rendibilitat de l’activitat comercial que es des-
envolupa.»

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un apartat a l’article 63

«Article 63. Persones responsables

[...]

6. Els criteris de responsabilitat i les valoracions tècni-
ques que s’estableixin es regiran pels principis d’objec-
tivitat i individualització.»

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2015

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu GP ERC Diputada GP ERC
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Esmenes presentades pel GP PPC (reg. 113811)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodrí-
guez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableix l’article 107 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives (tram. 200-00028/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

A tot el text del projecte de llei

«Totes les referències al text al “Catàleg establert per re-
glament” es modifiquen per “Catàleg d’espectacles pú-
blics i activitats”.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 1

«Aquesta llei estableix, en el marc de les compe-
tències de la Generalitat, el règim jurídic i la inter-
venció administrativa aplicable a les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives, incloses en el Catàleg 
establert per reglament, així com als establiments i 
als espais oberts al públic on aquestes activitats es 
duen a terme.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 2, lletra b

«b) Garantir el compliment dels requisits de seguretat 
i salut dels espectadors, usuaris i participants de les 
activitats i dels establiments regulats per aquesta llei, 
i també la indemnitat dels béns públics i privats afec-
tats.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 2

D’una nova lletra g,

«[...] personal o social.

g) Promoure el creixement econòmic, l’ocupació, la 
innovació, la competitivitat, l’increment de la lliber-
tat d’elecció dels consumidors i usuaris, la difusió  
de i l’accés a continguts culturals, així com l’obtenció de  
noves oportunitats de negoci per a les empreses del 
sector d’activitats regulat per aquesta llei.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4, apartat 1

«[...] s’entén per:

Activitats d’espectacles públics: activitats adreçades al 
lleure, l’entreteniment i a la difusió de cultura, consis-
tents en representacions, actuacions, [...].»

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4, apartat 1

«[...] aquesta llei.

Activitats de risc important: activitats que requerei-
xen un control preventiu: activitats que, atenent a les 
condicions de l’espai on es desenvolupa i de l’ocupa-
ció prevista, precisa d’un control preventiu per part 
de l’Administració, respecte de les seves condicions de 
prevenció i seguretat en matèria d’incendis, conforme 
a la normativa específica en aquest àmbit. En concret, 
esdevenen activitats que requereixen un control pre-
ventiu les següents:

a) Activitats recreatives fixes amb una superfície igual 
o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o supe-
rior a 501 persones.

b) Activitats de restauració fixes amb una superfície 
igual o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o 
superior a 501 persones

c) Activitat d’espectacles [...].»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4, apartat 1

«[...] reglamentàriament.

Entitats associatives d’interès sociocultural: Entitats 
associatives d’interès sociocultural: entitats legalment 
constituïdes sense finalitat de lucre, que tenen com a 
objecte primordial la realització, organització o pro-
moció d’activitats culturals i artístiques.

Entrades [...].»

8 Esmena núm. 8
D’addició i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 4, apartat 1

«[...] històric artístic.

Sens perjudici del que s’estableixi per reglament, en 
tot cas es considera modificació substancial de l’acti-
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vitat la modificació de les característiques de les vies 
d’evacuació i l’ampliació de la ocupació o la reducció 
de la superfície destinada al públic.

Ocupació: capacitat [...].»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 1

D’una nova lletra d bis,

«[...] personal o social.

d) bis. Decidir, d’acord amb les característiques es-
pecífiques de la programació d’actuacions en directe, 
permetre l’accés de menors de 16 anys acompanyades 
d’un adult.

e) Participar en la [...].»

10 Esmena núm. 10
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2, lletra c

«[...] facilitades.

c) Realitzar l’activitat d’espectacles públics o recreati-
ves d’acord amb les condicions que s’hagin anunciat i 
ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força 
major.

d) Que la publicitat [...].»

11 Esmena núm. 11

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2, lletra d

«[...] força major.

d) Que la publicitat efectuada no sigui discriminatòria, 
que no inciti als menors a l’adquisició d’un bé o servei 
aprofitant la seva condició de menor i que no sigui su-
bliminal ni enganyosa, d’acord amb la legislació en ma-
tèria publicitària.

e) Informar [...].»

12 Esmena núm. 12
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2, lletra e

«[...] matèria publicitària.

e) Informar justificadament, amb una antelació sufi-
cient, de les variacions que afectin la data o el contingut 
de l’activitat, en els llocs on habitualment s’efectua la 
publicitat i on es venen les entrades.

f) Retornar els [...].»

13 Esmena núm. 13
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2, lletra f

«[...] les entrades.

f) Retornar els imports abonats als espectadors o par-
ticipants de les activitats que se suspenguin, es modi-
fiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades 
incorrectament provocant confusió, tret dels casos en 
que s’hagi anunciat de manera expressa i clara, que els 
organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret 
de modificar la programació, o dels casos en què la sus-
pensió o la modificació essencial es produeixin un cop 
iniciada l’activitat i siguin degudes a causes de força 
major.

g) Permetre l’entrada [...].»

14 Esmena núm. 14
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2, lletra j

«[...] fulls

j) Disposar en un lloc accessible la informació i els rè-
tols que s’estableixi per reglament, tant a l’exterior com 
a l’interior del local o recinte.

k) No cobrar [...].»

15 Esmena núm. 15
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2, lletra k

«[...] o recinte

k) No cobrar pels serveis, per les entrades o els abona-
ments, un preu superior al que s’hagi anunciat en la pu-
blicitat corresponent i comunicar-ne o denunciar-ne la 
venda o revenda en llocs o plataformes tecnològiques 
no autoritzades.

l) Respectar [...].»

16 Esmena núm. 16
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 5, apartat 2, lletra y

«[...] recreatives

y) Adoptar les mesures necessàries per impedir que el 
[...].»
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17 Esmena núm. 17
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6, apartat 1, lletra a

«[...] drets següents:

a) Contemplar les activitats d’espectacles o participar 
en les recreatives, d’acord amb les condicions anuncia-
des i ofertes al públic.

b) Que es respectin [...].»

18 Esmena núm. 18
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6, apartat 1, lletra b

«[...] al públic.

b) Que es respectin els termes contractuals establerts a 
les entrades corresponents.

c) Rebre la [...].»

19 Esmena núm. 19
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6, apartat 1, lletra c

«[...] corresponents.

c) Rebre la devolució total o parcial de l’import abo-
nat, en el cas de suspensió, de modificació essencial de 
l’activitat o de publicitat que contravingui la normativa 
vigent, tret dels supòsits de força major, i sens perjudici 
de les reclamacions que puguin correspondre segons la 
legislació aplicable.

d) Ésser admesos [...].»

20 Esmena núm. 20
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 6, apartat 1, lletra g

«[...] per reglament.

g) Que la publicitat de les activitats i dels establiments 
sigui objectiva, veraç i suficient i no contingui infor-
macions que els puguin induir a error ni que puguin 
generar frau, que no sigui discriminatòria o que sigui 
contrària a les prohibicions establertes per aquesta llei i 
la resta de la normativa aplicable.

h) Les persones [...].»

21 Esmena núm. 21

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7, apartat 1, lletra a

«[...] drets següents:

a) Dur a terme l’actuació contractada, d’acord amb les 
normes que la regulen i amb el programa o el guió pac-
tat amb els responsables de l’activitat. Només es poden 
negar a efectuar l’actuació o a modificar-la per raons 
de força major o per una causa legítima, entesa com la 
manca o insuficiència de les mesures de seguretat, d’hi-
giene i de salubritat, primers auxilis i assistència sani-
tària requerides.

b) Ésser tractats [...].»

22 Esmena núm. 22
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 7, apartat 1, lletra b

«[...] requerides.

b) Ésser tractats amb respecte pels titulars, els explota-
dors i els organitzadors, el públic i els usuaris de l’esta-
bliment o de l’activitat.

c) Rebre la [...].»

23 Esmena núm. 23
D’addició i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 8, apartat 6

«6. Si les denúncies a què fa referència l’apartat 5 són 
relatives a molèsties per soroll a l’interior del domici-
li, els denunciants han de permetre que els inspectors 
i els tècnics de l’Administració competent en matèria 
de contaminació acústica, i, si fos necessari, els tèc-
nics designats pel titular o explotador de l’activitat, hi  
accedeixin per efectuar la mesura sonomètrica, en el 
cas que sigui necessària per a obrir l’expedient. En  
el cas que no se’ls permeti l’accés, s’han d’arxivar les 
actuacions.»

24 Esmena núm. 24
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 14, apartat 2

«2. L’ordre a què fa referència l’apartat 1 ha d’establir 
els criteris objectius, els supòsits i les circumstàncies 
en què els òrgans competents de la Generalitat o dels 
municipis poden acordar, respectivament, ampliacions 
o reduccions de l’horari general, sempre de manera 
justificada, per raó d’interès general acreditada.»
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25 Esmena núm. 25
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 14 d’un nou apartat 3

«[...] motivada.

3. L’ordre prevista en aquest article, ha de preveure un 
procediment per a la revisió o ratificació dels acords 
d’ampliació o reducció horària previstos a l’apartat 
anterior.»

26 Esmena núm. 26
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 15, apartat 3

«3. La venda i revenda telemàtica d’entrades es regeix 
per la normativa en matèria de comerç electrònic, i no 
resta afectada per l’apartat anterior.»

27 Esmena núm. 27
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 17, apartat 2

«2. El personal de control d’accés ha de complir els re-
quisits professionals i d’idoneïtat establerts reglamen-
tàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos 
de formació impartits per un centre degudament ha-
bilitat i superar les proves de selecció, realitzades per 
l’administració competent, en els termes i condicions 
que s’estableixin per reglament. Es garantirà que en 
aquest procés d’habilitació no es produeixin situacions 
contràries al principi d’igualtat de les persones aspi-
rants.»

28 Esmena núm. 28
D’addició i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 20, apartat 3

«3. Les persones titulars dels establiments oberts al 
públic, les persones explotadores i les organitzadores 
d’activitats d’espectacles públics i recreatives interes-
sades a obtenir la denominació de qualitat Q10 han 
d’acreditar que compleixen els requisits especials de 
seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibi-
litat de les instal·lacions, valor artístic, patrimonial o 
cultural, l’adhesió de l’establiment al sistema arbitral 
de consum, o d’altres, com ara una programació es-
table de valor cultural, que s’han de determinar per 
reglament.»

29 Esmena núm. 29
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 20, apartat 4

«4. L’atorgament de la denominació de qualitat Q10 
s’ha de formalitzar per resolució de la persona titular 
del departament competent en matèria de cultura, es-
coltats els ajuntaments i [...].»

30 Esmena núm. 30
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 22, apartat 1, lletra e

«[...] municipal.

e) De forma esporàdica i justificadament, ésser titulars 
d’establiments oberts [...].»

31 Esmena núm. 31

De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 22, apartat 2, lletra e

«[...] Generalitat.

e) De forma esporàdica i justificadament, ésser titulars 
d’establiments oberts [...].»

32 Esmena núm. 32
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 22, apartat 2, lletra f

«f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al 
públic i les activitats dels espectacles públics i recre-
atives, sotmesos a llicència municipal o comunicació 
prèvia, en els supòsits que, d’acord amb l’article 23.2, 
els hagi estat delegada la competència.

g) Exercir, [...].»

33 Esmena núm. 33
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 28. Establiments de titularitat pública i acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives organitzades 
per l’Administració

1. Resten exempts dels règims de comunicació prèvia, 
de llicència i d’autorització previstos per aquesta llei:

a) Els establiments oberts al públic de titularitat pú-
blica.

b) Les activitats d’espectacles públics i recreatives or-
ganitzades per l’administració.
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2. Els establiments i les activitats exempts del règim 
d’intervenció administrativa han de comptar amb les 
mesures necessàries per:

a) Garantir el compliment de la normativa vigent apli-
cable.

b) Garantir la protecció de la seguretat i la salut de les 
persones.

c) Garantir els drets dels tercers que puguin resultar 
afectats per la seva realització.»

34 Esmena núm. 34
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 32. Mesures sense caràcter sancionador

No tenen caràcter sancionador:

a) El tancament d’un establiment obert al públic o la 
prohibició o suspensió d’una activitat d’espectacle pú-
blic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la lli-
cència o de l’autorització corresponents, no s’hagi for-
malitzat la comunicació prèvia, o no s’hagi contractat 
la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no 
es restableixi la legalitat. Aquestes mesures poden ésser 
adoptades per l’administració competent per a atorgar 
la llicència o l’autorització o per a rebre la comunicació 
prèvia i també, de forma subsidiària, per l’administra-
ció competent en matèria sancionadora.

b) La declaració d’extinció i la declaració de caducitat 
dels efectes de les comunicacions prèvies, d’acord amb 
l’article 50.1.

c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicèn-
cies o autoritzacions, d’acord amb l’article 50.2.»

35 Esmena núm. 35
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34, apartat 1, lletra b

«b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a 
activitats recreatives musicals que no requereixen un 
control preventiu.»

36 Esmena núm. 36
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34, apartat 1, lletra c

«c) Els establiments oberts al públic d’activitats de res-
tauració que no requereixen un control preventiu.»

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34, apartat 1, lletra d

«d) Les actuacions musicals en directe mitjançant la 
veu humana o amb instruments musicals amb altaveus 
i amplificadors de baixa intensitat que puguin provo-
car un increment del soroll de fons fins a un màxim de 
6 dB(A), que tenen la consideració [...].»

38 Esmena núm. 38
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34, apartat 1, lletra e

D’un nou paràgraf

«e) Les modificacions no substancials, i no significa-
tives en matèria d’incendis conforme la reglamenta-
ció específica en la matèria, dels establiments oberts al 
públic que comptin amb la respectiva llicència muni-
cipal o l’autorització de la Generalitat.

La reducció o ampliació de l’aforament d’un establi-
ment, sense modificació de la seva ocupació es consi-
dera modificació no substancial i no significativa.

f) Tota modificació [...].»

39 Esmena núm. 39
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34, apartat 2

«2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia 
amb control inicial les carpes, envelats o tendals, i els 
circs, considerats establiments oberts al públic no fi-
xos destinats a activitats d’espectacles públics i recre-
atives de caràcter ordinari que es duguin a terme en 
estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts 
al públic que no estiguin protegits especialment per la 
legislació ambiental i que no requereixin un control 
preventiu.»

40 Esmena núm. 40
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34, apartat 3

«3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia 
amb control inicial les fires d’atraccions [...].»
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41 Esmena núm. 41

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 34

D’un nou apartat 4

«[...] al públic.

4. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia les 
activitats extraordinàries amb un aforament menor de 
150 persones en establiments, locals o edificis i de 500 
persones en espais oberts.»

42 Esmena núm. 42
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 36, apartat 2

D’una nova lletra e

«[...] baixa tensió.

e) El projecte tècnic corresponent i, en el seu cas, el 
certificat final signats per un tècnic competent.

3. Amb caràcter [...].»

43 Esmena núm. 43
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 37, apartat 2

D’una nova lletra e

«[...] si s’escau.

e) El projecte tècnic corresponent i, en el seu cas, el 
certificat final signats per un tècnic competent.

3. Un cop [...].»

44 Esmena núm. 44
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 43, apartat 2

«2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per 
reglament i per la normativa tècnica aplicable, s’entén 
per modificació substancial o significativa qualsevol 
alteració de les característiques o del funcionament de 
les activitats o establiments regulades per aquesta llei 
que pugui afectar als béns jurídics especialment pro-
tegits, com ara l’ordre públic, la seguretat de les perso-
nes i dels béns, la salut pública, la protecció del medi 
ambient i de l’entorn urbà, la protecció dels menors i la 
conservació del patrimoni històric artístic.»

45 Esmena núm. 45
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 46, apartat 1

«Article 46. Termini per a resoldre i silenci adminis-
tratiu

1. El termini per a resoldre les sol·licituds de llicències, 
o les modificacions substancials de les mateixes, s’es-
tableixen en un mes.

2. La manca de [...].»

46 Esmena núm. 46
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 46

D’un nou apartat 1 bis

«[...] recreatives.

1 bis. El termini per a resoldre les autoritzacions, o les 
modificacions substancials de les mateixes, s’estableix 
en tres mesos.

2. La manca de [...].»

47 Esmena núm. 47
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 46, apartat 2, lletra b, punt 3

«[...] de caràcter extraordinària sempre que estiguin 
sotmeses a autorització o llicència.»

48 Esmena núm. 48
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 48, apartat 3

«3. Els titulars de les comunicacions presentades, de 
les llicències i de les autoritzacions han d’adaptar les 
instal·lacions i les activitats a les noves condicions quan 
així ho estableixin les disposicions normatives poste-
riors a la seva presentació o al seu atorgament. En cas 
de modificació o reforma substancial del local, s’han 
d’adaptar a les noves condicions que estableixin les 
disposicions normatives vigents del moment en què es 
realitzi la modificació o reforma substancial.»

49 Esmena núm. 49
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 49, apartat 2

«2. La transmissió de comunicacions prèvies, llicèn-
cies, autoritzacions o l’explotació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives, es pot dur a terme, 
sempre que s’acompanyi al acte de transmissió d’una 
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certificació emesa per l’administració corresponent, 
en la que quedi constància de la existència o no d’ex-
pedients sancionadors, d’un procediment de mesures 
provisionals o de qualsevol altre procediment d’exi-
gència de responsabilitats administratives.

No es poden transmetre les comunicacions ni les lli-
cències ni les autoritzacions subjectes a un expedient 
d’extinció d’efectes, de revocació o caducitat fins que 
no hi hagi una resolució ferma que confirmi la comuni-
cació, la llicència o l’autorització.

3. Els canvis [...].»

50 Esmena núm. 50
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 51, apartat 2

«2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia 
de Catalunya o els funcionaris pertanyents a un servei 
d’inspecció, els quals, en l’exercici de llurs funcions, 
[...].»

51 Esmena núm. 51

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

«Article 52. Coordinació de les inspeccions

El departament competent en matèria d’establiments 
d’activitats d’espectacles públics i recreatives ha 
d’aprovar els objectius i les prioritats de les inspecci-
ons que han d’efectuar els seus serveis d’inspecció i els 
serveis d’inspecció municipals en tot el territori, i ha de 
promoure l’existència de plans i programes d’inspec-
ció compartits entre la Generalitat i els ajuntaments, 
amb la finalitat de coordinar les actuacions respectives 
i d’aplicar criteris i metodologies d’inspecció similars, 
i a aquests efectes es podrà convocar, com a mínim un 
cop a l’any, als òrgans de representació per determinar 
els citats plans i programes.»

52 Esmena núm. 52
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 55, lletra h

«[...] persones.

h) Modificar, sense una causa justificada, els progra-
mes als quals s’ha donat publicitat.

i) Fer publicitat [...].»

53 Esmena núm. 53
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Article 64, apartat 5

«5. El procediment sancionador s’ha d’haver resolt i 
s’ha d’haver notificat la resolució en el termini màxim 
de sis mesos des que es va iniciar, llevat que es doni al-
guna de les circumstàncies establertes per la legislació 
administrativa que comporti la interrupció del còm-
put. Un cop vençut aquest termini, es produeix la ca-
ducitat de les actuacions, d’acord amb el que estableix 
la legislació administrativa.»

54 Esmena núm. 54
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou article 73, a un nou capítol 5 al Títol V

«Capítol 5. Mesures complementàries de restitució de 
la legalitat

Article 73. Mesures complementàries

Tenen la consideració de mesures complementàries de 
restitució de la legalitat:

a) El tancament d’un establiment obert al públic o la 
prohibició o suspensió d’una activitat d’espectacle pú-
blic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la lli-
cència o de l’autorització corresponents, no s’hagi for-
malitzat la comunicació prèvia, o no s’hagi contractat 
la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que 
no es restableixi la legalitat. Aquestes mesures poden 
ésser adoptades per l’administració competent per 
atorgar la llicència o l’autorització o per a rebre la co-
municació prèvia i també, de forma subsidiària, per 
l’administració competent en matèria sancionadora.

b) La declaració d’extinció i la declaració de caducitat 
dels efectes de les comunicacions prèvies, d’acord amb 
l’article 50.1.

c) La revocació i la declaració de caducitat de les lli-
cències o autoritzacions, d’acord amb l’article 50.»

55 Esmena núm. 55
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Disposició addicional primera

«Primera. Règim especial del municipi de Barcelona

1. Correspon a l’Ajuntament de Barcelona la compe-
tència per a autoritzar les activitats d’espectacles pú-
blics i recreatives en el municipi de Barcelona, d’acord 
amb l’article 71 de la Llei 22/1998, del 30 de desem-
bre, de la Carta municipal de Barcelona, que atribueix 
a l’Ajuntament la competència per a autoritzar la instal-
lació o l’obertura de tota mena d’establiments oberts al 
públic i d’activitats en aquesta ciutat.
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2. Aquesta llei és d’aplicació al municipi de Barcelona, 
sens perjudici de les disposicions establertes per la Llei 
22/1998 i la Llei de l’Estat 1/2006, del 13 de març, per 
la qual es regula el règim especial d’aquest municipi.»

56 Esmena núm. 56
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Disposició transitòria cinquena

«Cinquena. Règim transitori per a les proves d’habilita-
ció del personal de control d’accés

1. A partir de l’endemà de la publicació de la present 
Llei, les proves de selecció per obtenir l’habilitació pro-
fessional de controlador d’accés seran realitzades per la 
direcció general competent en matèria d’activitats d’es-
pectacles públics i recreatives.

2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst 
a la disposició final segona d’aquesta Llei, resta vigent 
el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l’Annex V 

del Reglament d’espectacles públics i activitats recrea-
tives, aprovat del Decret 112/2010, de 31 d’agost, en tot 
allò que no s’oposi a la present Llei.

3. Aquells centres degudament habilitats que hagin ini-
ciat cursos de formació abans de la publicació de la pre-
sent Llei, podran dur a terme les proves corresponents, 
sempre i quan hagin comunicat, prèviament, a la direc-
ció general competent en matèria d’activitats d’especta-
cles públics i recreatives la data d’inici i de finalització 
del curs, el llistat d’alumnes matriculats, amb el nom, 
cognoms i document d’identitat, i les dates i hores dels 
diferents exercicis que composen la prova de selecció i 
el test psicotècnic. La manca de la comunicació esmen-
tada anteriorment, comporta que, els alumnes matricu-
lats han de superar les proves que convoqui la direcció 
general competent en matèria d’activitats d’espectacles 
públics i recreatives.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez i Serra
Portaveu GP PPC Portaveu adjunt GP PPC
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