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INFORME JURlDIC ' NC. O~fUlL .. NO. D''''"ADA -
80bre la tramitacl6' de l'AVI!niproJacbt de llal. d'j)ldanacl6 d. I.. activitatS 
d'upedackn! p6bllca i IIIc.;aativea. 

IntroducCI6 

En relaci6 amb l'Avantprojecte de llei d'ordimaci6 de les actlvliats d'espectacles 
p6blics i recreatives. e! Departament d'Interior considera oportuna l'aproviici61 
p.resentaci6 al Pariament del ·text del Projecte de llei d'pnlenact6 de les activitats 
d',~!,~cles p"~!ia !'tec>"el!ltil!e&. 

L'esmentat Avantprojecte de' lIei'hll d'ésser solmès a informe dels servais jurldics; de 
conformitat amb el qua disposa l'article 38,7 de lli Llei 1312008, del 6 denovambre, 
de la presidència' de la Gel1eralitat i del GQ\!8m, en. relació amb l'article 4.1.a) deia 
llei 7/11l98, da 5 dIÍ juliol, d'organització dalli s.ervais jurldics de l'Administraci6 d~ la 
Generalitat de Catalunya. 

FQnamantjuridlc. 

L'article 36.1 de la Llei 1312008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generali1a1 i del Govem, estableix que el Govern _reaix la Iniciativa l!!!Iislaliva par 
mitjA da la presentació de projecles de lIafal Parlament. D'altra banda', l'apartat 1 de 
lóesmental ' ar.ticie .preveo qua si' la tramitaci6 parlamenlèria d'un projecte de llei 
'caduca p~niment de lli legÍ8latUni,-aI GoVem; amb Ella informes previs"del seaellÍri 
ó seCretari" genaral del departament ~cem~ I del seriréis 'jurfdfcs de la Generalitat. 
pot.aprpyar com a projecte de' llei· el mateix text que ja bavia presentat i acordàr de 
presen1Br-lo novilmenl al Parlament, sense necess~al da mé8lràmü: 

illlmitació efectuada 

En la sessió del 'Govem de íaGenerali\at de data 9 de satambre de 2014, segons 
censta en el certiflcal emès, en lli malabta data, pal secretari del Govern 'de lli 
Generelitai de CatBluny8, es va pi'eridre, entre d'altres, el segOant acord: 'A propOsta 
del canSa//er d'Interior; s'aprova l'Aoirmtprojscte de llei d'ordenació de /es liiètivitats 
d'9Sp9ctsClf¡s pOblli:s I, f9Gf88ti119s, i s'autoritze l'ssmentat conseller perqué sl 
pnssenli al Parlsmf!'lt .. · , 
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NÚ~ DE FULL. NO", D'EN1;RAD.A 

L'objecte ~el Projecte de llei d'ordenaCiÓ de les aciivi!ats d'espectaCles pODlics I 

reçreatives és establir, en el marc ,de les competències de la Generalitat, el règim 
, " 

jurldic lla intervenci6 administrativa aplicable a les activita~ d'esp~acles pQblics i 
recreatives, incloses en el Catàleg establert per reglament, aix! com als -establiments 
i als ,espais oberts al'pQb6C on aquastes actiVitats es duen a tenne. 

" . 
L'expedient de 'tramitaCi6 del Profecta de llei d'ordenaci6 de ,les aclivitats . . . . 
d'espectacles pllblics j recreatives, contenia tota la documentacl6 preceptiva, 
assenyalada' a l'sriicle36 deia Uei .13/2008, del 5 de'novemb're, quèes'dèlalla a 
continuaci6: acord' del Govempel qual s'aprova la mam6ria preliminar de 
¡'Avantprojecte de llei; mem6riageneral i memOria d'avaluació de l'impacte de las 
mesures proposades de la Direcci6 General d'Administració de Seguretat; infonne 
¡~I~'S!'tieparramanUii ci1impac;(e ue gènere cie j'imuitu(· Cata.ià oa i~ Gones; inrorme 
pressupostari de la DirecCi6 General ,de, Pr¡lSSupostos; ,memòria sobre les 
al 'legacions presentades, am~ les justiiicaCion.s,que, han dut a la seva estimació' o 
desestimaci6, de la' Direcció General d,'Administraci6 de Segu'reta! i l'informe dels , 
serveis jurídics. Aixl mateix, l'Avantprojecte de llei fou dictaminat pel Consell de 
Treball, EcOnlÍInic i Sociel de CatalunYa i infom.at per la Comissió,de Govern Local 
de Catalunya. ' , 

En 'data 17 de setembra de 2014, la Mesa del Parlament va admetre a tràmit el 
Projecta de llei d:ordenaci6 de les,activitats d'aspectacies pObllcs i recieatives i en el 
BOPC; de '22 de setembre de 2014, es va publicar la iniciativa. La' Mesa del 
Parlament va 'acordar en data 27 de gener de 2015 (BOPC28,01.2015) la tramitaCió 
pel procediment d'urgènCia extraordinària amb'reducci6dels tenninis., El proje!'le va 
ser objecta de'debat de totalitat, en la l¡essió del Ple del Parlament de' 4 de febrer de 
2015, sense que as' presentessin esmenes a la' tO,talitat. El BOPC de9' de febrer de 
2015 va publicar 'l'acord de la Comissió sobre el termini per proposar 
compareixences que fou prorrogat. 

El Parlament de Catalunya es va dissoldre pel Decret 17412015, de ,3 d'agost, de 
convocetòria d'eleccions ai Parlament de Catalunya i de la SM dissolució, (DOGC 
de 4.08.2015), per la qual cosa la tramitació de l'Avantprojecta de llei ci'Qrdenació de 
les activitats d'espectacles pllblics.i rei:reatives; '!li decaure per fi,nlmeni de la 
legislatura. 

Atribuci6 compèlencial ' 

D'acord amlÍ el Decret 212016, de 13 de gener, de creació, denominaci6 i 
detenninaci6,de,I'àmbit de competènCia dels departaments de l'AdministraCió de la 
Generalitat de Catalunya, correspon al Departament d'Interior l'exerciCi de les 
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atribucions prOpies de l'Administració dI! la Generalitat en l'àmbit deia especlacl~ 
p~blics lles activitats racraatives (article 3.7.5). 

Conclusl6 

Aquesta Assessoria Jurldica Informa favorablement l'avantprojecte de llei 
d'ordenaciÓ 'de i9a ·actil1itats. d'espectacles. p~licS i recreatives, per tal que es 
oontinu(¡à seva tramit8Cl6, d'acord amb'el que estaplelx rartiele 36.7 de la Llei . . 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern. . . . 

Barcelona, 2 dè març de 2016 

-'--- j -¿0~ 
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Advocat. de. la Generalitat 
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