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MEMÒRIA GENERAL DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES. 

1.- Competència de la Generalitat en matèria d'activitats d'espectacles públics 
recreatives . 

La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d'espectacles .i ' 
activitats recreatives que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció 
administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics, tal i com 
estableix l'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC). Això comporta la 
necessària ordenació dels serveis i I~s activitats d'oci, que a nivell normatiu s'ha concretat 
en l'aprovació per part del Govern, d'un seguit de texts d'ordenació i classificació dels 
establiments, serveis i activitats recreatives, amb la regulació dels drets i ' deures 
específics dels espectadors i usuaris, així com dels titulars i organitzadors prestadors dels 
serveis d'oci, i dels artistes, intèrprets o executants de les activitats d'espectacles 
recreatives. 

AI costat d'aquest títol competencial genèric, destaquen altres previsions estatutàries que 
hi estan directament vinculades en matèria 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 (arti.cle 164) iseguretat privada (article 163 EAC). I tot això sense 
oblidar, a més, l'existència de títols competencials diversos sobre un ampli conjunt de 
matèries relacionades amb les activitats d'espectacles i recreatives, com són el consum 
(article 123 EAC), la joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 144), urbanisme i 
l'ordenació del territori (article 149 EAC), la protecció de menors (article 166.3 EAC), i 
turisme (article 171 EAC), entre d'altres. 

2.- Marc normatiu en què s'insereix l'avantprojecte. 

2.1 Marc normatiu relatiu a la iniciativa legislativa del Govern. 

L'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del 
Govern, modificat per la Disposició Final tercera, apartat 3, de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
estableix que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ sobre l'oportunitat 
de la iniciativa i que s'ha d'iniciar a proposta del departament o dels departaments 
interessats, als quals correspon elaborar l'avantprojecte. En compliment d'aquest mandat 
legal el Govern de la Generalitat, a proposta del Departament d'Interior, va acordar la 
memòria preliminar de l'avantprojecte de Llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives, que s'adjunta com annex. 
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redacció de la norma vigent, i la revisió del règim d'intervenció administrativa, així com 
una major garantia de la seguretat de les persones i la protecció dels espectadors 
usuaris (dret d'admissió, horaris, personal de control d'accés, prostitució, menors, etc,). 

En aquest ordre de coses, l'avantprojecte s'ha adequat a les normes vigents en matèria 
de seguretat com protecció i extinció d'incendis, protecció civil, i sanitat, normativa 
coexistent que clou la voluntat d'assolir que les activitats d'espectacles públics i 
recreatives es desenvolupin en un marc d'un gaudi segur. 

En definitiva, l'avantprojecte de llei al qual s'hi fa referència a la memòria implica un nou 
marc jurídic de funcionament de les activitats d'espectacles públics i recreatives, atès que 
s'ha donat una nova regulació en moltes de les matèries que afecten a l'oci. · 

Finalment, es tramita l'avantprojecte com una nova llei per la qual quedarà derogada la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives, actualment 
vigent. 

2.2 Marc normatiu en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives 

La proposta de la nova Llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics 
recreatives que s'impulsa, s'insereix, en el marc normatiu següent: 

- L'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia (EAC) aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 
19 de juliol, atribueix la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d'espectacles en espais i locals públics. 

- L'article 45.1 de l'EAC estableix que els poders públics han d'adoptar les mesures 
necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de Catalunya i dels 
seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d'oportunitats. 

- L'article 45.5 de l'Estatut estableix que la Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament 
de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social 
de l'empresa, la ll iure iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir 
especialment l'economia productiva , l'activitat dels emprenedors autònoms i la de les 
empreses petites i mitjanes. 

-L'article 134.3 de l'EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva 
en matèria de lleure, que inclou la regulació de les activitats que s'acompleixin en el 
territori de Catalunya. 
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- La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les · 
activitats recreatives, regula les institucion!:¡ i els procediments d'intervenció administrativa 
de les activitats d'espectacles públics i recreatives, aquesta llei pretén equilibrar 
l'existènçia d'unes condicions generals per a tot el territori i l'aplicació flexible d'aquestes 
condicions, adaptant-lesa les diferents situacions i necessitats. 

Aquesta Llei estableix com a criteri general, que les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, i també els establiments oberts al públic en què aquestes es duen a terme, 
resten sotmesos a una llicència municipal, en algun cas o a comunicació prèvia, i 
excepcionalment, a una autorització de la Generalitat, regulant el règim jurídic aplicable a 
aquestes llicències o autoritzacions, inclòs el procediment de control preventiu abans de 
l'inici d'una activitat. Aquesta Llei ha. estat modificada per la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que va introduir 
algunes modificacions en la legislació d'espectacles adaptant el marc normatiu a les 
exigències europees de simplificació de tràmits, com ara la supressió del control inicial. 

- El Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010 

de 31 d'agost 

3.- Adequació de la norma als fins que es persegueixen. 

Des dels seus inicis, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'un 
mercat únic de serveis. Els Tractats fundacionals recullen la llibertat d'establiment i la 
lliure prestació de serveis econòmics. Els darrers anys, aquest principis s'han traslladat a 
una norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell. 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva 
de Serveis). 

La Directiva de Serveis ha postergat a un segon plànol els règims d'autorització 
administrativa, els quals només seran admissibles quan no siguin discriminatoris, i 
sempre i quan siguin proporcionals i necessaris, i que estiguin justificats en "raons 
imperioses d'interès general" (relacionades amb matèries de seguretat i salut pública, 
ordre públic, entorn urbà, protecció de menors ... ). En altres paraules, la Directiva situa els 
instruments del règim de comunicació com a mecanismes primaris de l'ordenació 
administrativa de les activitats econòmiques. 

Per altra part, d'acord també amb les prescripcions estatutàries dels articles 84.2 i 160 de 
l'EAC, els governs locals tenen competències en matèria d'urbanisme, via pública, locals 
de concurrència pública, contaminació acústica, incendis' i protecció civil en els termes 
establerts per les lleis. 

En aquest ordre de coses, la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives és 
molt amplia , heterogènia i connexa amb altres àmbits d'intervenció regulats per 
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normatives específiques. Des del punt de vista material ·està formada per normes 
generals i d'altres sectorials que abasten tots els àmbits de la seguretat i protecció dels 
espectadors i usuaris i de la regulació de les activitats recreatives. Aquestes normes com 
ja s'ha indicat, poden trobar-se dins d'àmbits competencialsd'altres departaments de la 
Generalitat, com són la promoció i defensa de la competència, turisme, sanitat, consum, 
jocs, indústria, etc. 

Per tot això, l'objectiu de la iniciativa és reforçar el valors inspiradors de la convivència 
entre els participants i els tercers, la seguretat i la qualitat dels establiments i de tes 
activitats, així com la'voluntat descentralitzadora cap als governs locals, la coordinació de 
les polítiques públiques autonòmiques ' i locals, i l'estructuració d'un règim d'inspecció i 
sancionador rigorós i precís. 

Aquesta nova regulació ha de permetre fer compatible el principi de llibertat amb les 
necessàries condicions de seguretat per a les persones, que els responsables dels 
establiments oberts al públic d'activitats d'espectacles i recreatives han d'observar i, 
també, comptabilitzar els drets de les persones concurrents a les activitats i als 
establiments amb els de les terceres persones, aplicar al sector el canvi de paradigma 
operat en el dret europeu i en el dret intern respecte als principis d'intervenció mínima i de 
simplificació administrativa, procurar la qualitat en la prestació dels serveis (010), i 
sobretot incrementar la seguretat jurídica per mitjà de la normativa. 

3.1 Necessitat de la iniciativa 

La nova Llei afegeix als principis habituals de seguretat de les persones i dels béns o la 
convivència entre els ciutadans o la qualitat dels serveis, ' la de facilitar l'exercici de la 
llibertat d'establiment i de prestació de serveis en el sector de l'oci. 

Aquesta nova llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels ' 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc 
normatiu dels nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 
configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. És per això que els 
Tractats fundacionals de la CEE ja preveien de manera decidida el reconeixement de la 
llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis. 

En aquest sentit, per tal de fomentar un mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, 
la Directiva de Serveis fixa uns objectius de simplificació administrativa procedimental i 
per via electrònica (finestra única), determina un règim comú de mínima intervenció per a 
l'exercici de la llibertat d'establiment i la lliure prestació dels serveis, i insisteix en la 
promoció de llur qualitat. 
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Les afirmacions al voltant de la simplificació administrativa i de la intervenció mínima 
certament no són noves i han sovintejat en la nostra legislació administrativa. És ben 
notori que les comunicacions prèvies o les declaracions responsables no són alienes al 
dret administratiu tradicional; per bé que és igualment cert que cobren una 
transcendència extraordinària amb el impuls decidit d'aquesta Directiva. 
L'assoliment d'una intervenció administrativa mínima i proporcional amb les finalitats 
d'interès públic que es persegueixen i la simplificació administrativa es consideren 
essencials per afavorir el creixement econòmic i de l'ocupació, la innovació i la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumidors i usuaris i l'obtenció de 
noves oportunitats de negoci per a les empreses. 

Pel, que fa a les activitats d'espectacles i les de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica i social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències d'interès 
general, representat essencialment pel principi de seguretat com a part essencial del 
sistema, al costat de la resta de béns jurídics especialment protegits com ara la 
convivència entre els subjectes concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels 
serveis. 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu més modern, aquesta llei vol 
fer compatible el principi de llibertat d'establiment i de prestació de serveis amb les 
necessàries condicions de seguretat que han d'observar els establiments i les activitats 
regulats, i també vol comptabilitzar els drets de les persones concurrents a les activitats i 
als establiments amb els de les terceres persones. 

Una operació d'aquesta importància requereix l'acomodació i l'ajust de mentalitats, tant 
des de l'Administració pública com des de les persones privades implicades. Des de la 
perspectiva de l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase de 
control previ de les activitats, que s'ha eliminat en la majoria dels supòsits, sinó més aviat 
en les fases posteriors de control i verificació, la qual cosa exigeix una revisió d'objectius i 
una reassignació consegüent de mitjans personals i materials. Des de la perspectiva de 
l'operador econòmic, caldrà assumir les conseqüències jurídiques de les noves formes de 
comportament, amb l'assumpció de les responsabilitats que dimanen de l'exercici de les 
activitats. 

3.2 Necessitat de la norma en relació als fins que es persegueixen. 

La regulació del sector de l'oci, per la seva diversificació, complexitat i casuística pròpies, 
exigeix avui per avui un canvi normatiu específic que va mes enllà de la regulació 
contemporània trad icional de les normes de seguretat, protecció i convivència. 
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És en aquest sentit que es considera necessària una llei específica per ordenar aquest 
àmbit, sobretot, si tenim en compte els principis de transparència i predicibilitat, propis de 
la idea de seguretat jurídica. El coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà -i 
als poders públics- la previsió de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels .¡ 
actes de tercers, així com la confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les 
situacions creades a l'empara de l'ordenament jurídic. Mitjançant una regulació per a tot 
l'àmbit territorial català, aquesta llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura 
que els operadors econòmics no estaran sotmesos a la incertesa respecte a la seva 
possible implantació i actuació econòmica en els diversos municipis, així com es pretén la 
simplificació de processos administratius, per tal d'aconseguir una administració més àgil 

i eficaç. 

En cas de no aprovar l'avantprojecte de llei, es fa difícil de reforçar el concepte de canvi 
de mentalitats i d'actuacions impulsats des de la Directiva de Serveis, que per a les 
administracions públiques suposa, en molts casos, passar de tramitar a verificar i 
controlar, és a dir, passar del control preventiu de les activitats econòmiques dels 
particulars a orientar la preservació dels interessos públics mitjançant un sistema de 
controls a posteriori, la qual cosa implica un important canvi d'objectiu que 
necessàriament comportarà l'adaptació dels recursos i del personal, que igualment 
suposarà, per als empresaris del sector, un compromís seriós i responsable amb 
l'administració que regula la seva activitat, en tant que hauran d'assumir llurs pròpies 
responsabilitats amb la veracitat i exactitud de les activitats que exerceixen. 

L'avantprojecte també preveu la utilització dels mitjans electrònics, d'acord amb el que 
estableix la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, amb la finalitat de facilitar la creació de diversos canals de relació entre les 
administracions públiques i els titulars i organitzadors de les activitats i els ciutadans 
mitjançant la creació del Registre d'establiments oberts al públic i de persones 
organitzadores, així com aconseguir agilitat i rapidesa en l'actuació ' administrativa, tot 
amb l'objectiu d'incrementar l'intercanvi d'informació, la participació, la millora dels serveis 
d'oci, la seguretat de les persones i el respecte dels drets dels usuaris i espectadors. 
Alhora, aquests mitjans milloren l'eficàcia i l'eficiència administratives, la transparència, la 
proximitat i l'obertura de les administracions públiques als ciutadans, i també la seva 
rendició de comptes. 

L'avantprojecte, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, respectarà la protecció d'aquestes dades. 

4. Relació de les disposicions afectades per l'avantprojecte de llei la taula de 
vigències i derogacions resu ltants. 

Els efectes d'aquesta nova llei sobre la normativa vigent en matèria d'espectacles públics 
i activitats recreatives són derogatoris quant a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
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administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, pel que fa al Decret 
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives, l'afectarà substancialment, i en funció d'aquestes afectacions es podria 
també veure afectada l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament 

No té relació amb altres iniciatives legislatives en tramitació, ni pel que fa a projectes de 
llei ni a proposicions de llei. 

5.- Relació motivada de les persones i entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit 
d'audiència 

D'acord amb la Disposició Final tercera, de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que modifica l'apartat 3 
de l'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, es considera que s'ha d'atorgar el 
tràmit d'audiència a les entitats representatives que tinguin encomanada per llei la 
defensa d'interessos que es podrien veure afectats per la seva entrada en vigor. 

Atesa la condició de representants del sector de l'oci i lleure, cal que tinguin audiència 
durant la tramitació d'aquest avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives les entitats següents: 

. Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM). 
Federació Catalana Locals Oci Nocturn (FECALON). 
Federació d'Organitzacions d'Empreses de Sales de Festa i Discoteques de Catalunya. 
(FADISCAT). 
Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província. 
Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). 
Gremi de Restauració de Barcelona. 
Federació d'Hostaleria de Lleida. 
Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya. 
Federació Catalana d'Associació de Firaires. 
Unió de Músics de Catalunya. 
Federació d'Ateneus de Catalunya. 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCU). 

I qualsevol altre entitat que acrediti la representació d'interessos legítims col·lectius. 

Així mateix, l'avantprojecte es sotmetrà també a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACMC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Ajuntament de 
Barcelona i les diputacions catalanes, 
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6.- Procedència de sotmetre l'expedient informació pública. 

En la mesura que l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, atorga la facultat 
potestativa i opcional de valorar la procedència de sotmetre l'expedient a informació 
pública, s'entén que atorgant el tràmit d'audiència a les persones, entitats i institucions 
representatives d'interessos legítims en l'àmbit que regula aquesta norma, es compleix 
suficientment amb aquest mandat legal de participació de les persones interessades. 

Barcelona 15 d'abri .de 2014 

, 
Directora general 

,r 
I 

[ , 

Diputació. 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 
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Aprovat . 
en la sessió del Govern 

'" 

del dia 1 O' SEllD13 .;j ' 

El secretari del Govern 

Acord . I 

del Govern pel qual s'aprova la memÒria preliminar de l'avantprojecte de llei d'ordenaci6 
de les aCtivitats d'espectacles públics i recreatives, .' 

, L'article 36.2 de la Uei 13/2008,.del fi de novembre, de la presidència de la, Generalitat i 
del Govern, detennina que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ del 
Govern sobre l'oportunitat de la iniciativa ·i s'inicia a proposta del departament o els 
departaments interessats, ~Is qU,als ' correspon d'elaborar l'avantprojecte ,de llei 
corresponent. . 

L'Acord . del Govern de 19 de maig de 2009, relatiu a l'oportunitat de . les iniciatives 
legislatives del Govern detennina que l'acord previ del Govern sobre l'oportunitat 
d'elaborar un avantprojecte de llei ha de contenir .una memòria preliminar, i n'estableix el 
contingut. 

Per tot això, a proPosta del conselle~ del' Oepartament d'Interior, el Govern 

AC()rda: • 

. Aprovar la memòria preliminar de ('avantprojecte de llei d'ordenaci6de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, que s'adjunta com annex. 
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ANNEX 
. ~ :' :, ' ,. ,. \ ' .. . . , . '," . 

MEMÒRIA PRELIMINAR DE L'AVANTPROJECTE DE LLEID'ORDENACI6 DE LES 
ACTIVITATS Ò'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES. . 

. 1. Objectius de la inielativa. \ 
, ' , ',:' , ' "',, 

(~ Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria.' d'espectacles · i· 
" activitats recreatives que inclou, en totcas., .l'òrdenaciódèlsector, e' règim .d'intervenció 
. ~dm!nistrativa i el control ,d~ tota mena d'espectaclèsenespaisilocals públics, com recull '. 

l'article 141.3 de l'Estàtuld'AutonOmia de CatalUnya (EAC).Abéò.comportalanecessària 
ordenació dels serveis i les activitats d'oci que, a nivell normatiu, s'ha concretat en 
l'aprovació per .part del Govem, d'un ' seguit de. t~xts ' d'ord~¡'aciói . classificació dels 
establiments; serveis i activitats recreaijves, amb la regulació dels drets i els deures . 
específics dels espectadors i usuaris, així com dels titulars I els organitzadors prestadors . 

. dels .sè{Veis d'oci, fdelsartistes, hltèrprets ,o executants deies ~ctiVitats d1espectaclesi . '~ 
. .recreatives. ". .. ... ' . , . . 

AI costatd'aquesttítol competencial genèric, destaqUEm altres previsions estatutàries que 
hi 'estan directament vinculades en matèria'de prevenCió i extinció d'incendis i de protecció 
civil (artiCle 132.1 EAC), lleure (articlè 134.3 EAC),salut pública (article 162 EAC), 
seguretat pública .(article164 EAC) .i seguretat privada (article 163 EAC). I tot això Sense 
oblidar, a més, l'existència de títols competencials diversos sobre' un .ampli conjunt de 
matèries. relacionades amb les activitats d'espectacles i recreatives, còmsónel consum 
(article 123 EAC), la joventut (article 142 EAC),' el medi ambient (article 144. EAC) , 
l'urbanisme i l'ordenaCió del territori (article 149 EAC), la protecdó de menors (article 
166.3 EAC) i el turisme (article 171 EAC), entre d'altres. 

Des dels seus inicis, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'un 
mercat únic de serveis. Els Tractats fundacionals recullen la llibertat d'establiment ila 
lliure prestació de ' se'rveis econòmics. Els darrers anys, aquests principis s'han traslladat a 
una norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CEdel Parlament. i del Consell 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serVeis en elmercaíintei'ior (Directiva 
~~~~ . . . 

La Directiva de Serveis . ha postergat a un segon plànol els : règims d'autorització 
administn:itiva, els quals només seran admiSSibles quan no siguin discrirninatoris, i sempre 
i quan siguin proporcionals i necessaris, iestiguin.justificats en "raons imperioses d'interès 
general" (relaèionades amb matèries de seguretat i salut pública, ordre públic, entorn 
urbà, protecció de menors ... ). En altres paraüles"la Directiva situa els instruments del 
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règim de comunicació com a mecanismes primaris de l'ordenació administrativa de les 
activitats econòmiques. ' ' \ " ', ' 

PeÍ' altra part, d'acord també amb les pr~scripcions estatutàries ci'els articles 84.2 i16Ó de 
l'EAC, els governs locals tenen competències en matèriad'urbanisme¡via pÚblica,loèals 
de concurrència pública; Contaminació acústial, incendis i protecció civil en els 'termes 
estabrerts per les lleis. ( , " ' 

r 

En aquest ordre ~ de coses, la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives és ' I 

molt àmplia, heterogènia i con.nexa ar:nb altres àmbits d'i~tervenció regulats per , 
. normatives específiques. Des del punt de vista matèrial està formada peri10rmes generals " 
i d'altres sectorials que abasten tots els , àmbits de la seguretat I protecCió dels 
espectadors i usuaris i de la regulació de les , activitats recreatives . (dret d'admissió, 
horaris, persQnal dè control d'accés, pròstitució, menors, braus~ etc,). Aquestes normes 
com ja s'ha indicat, poden trQbar-se dins d'àmbits competeocials d'altres Departaments de ' 
la Generalitàt, cóm són promoció. i 'defensa ,de la competència, turisme, sanitat.eonsum, 
jocs, indústria, ,etc. , " " , ' ' . ' 

Pertot això, l'objectiu de la iniciativa ésreforçar el valors inspiradors 'de'laconvivència 
, entre els participants i els tercerS,la seguretat i la qualitatdels establiments I de ' les 
'activitats, aixf ,com la voluntat descentralitzadora cap als gov~ms locals, la, coordinació de 
les polítiques públiques autonòmiques ' i locals, i l'estructuració d'un règim d'inspecció, i 
sancionader rigorós i precís. 

AqUesta ,nova reglllacio ha dê pel111etr~fer compatible el principi, dèllibertà(amb ,les 
necessàries condicions de seguretat per ales persones que han d'observar els 
responsables dels establiments oberts al públic ide les activitats d'espectacles ' i 
recreatives; ccimpatibilitzar els ' drets de les persones concurrents, a 'les activitats i als 
establiments amb els de les terceres persones; aplicar al :sector' el canvi de paradigma 
operat en el dret europeu i eri el, dret int~rn respecte als prinCipiS d'intervenCió mínima i de ' 
simplifica,ció administrativa; procurar ",la qualitat en ,la, prestació d~lsserveis(Q1 O); i ' 
soliretot incrementàr la seguretat jurídica per miijà de la normati,va. ' ' 

La ,futura llei també preVeu la utilització-deIs mitjans electrònics, d'acord amb , el , que 
estableix la Llei 29/2010, del' 3 d'agost, d.e 'l'ús dels mitjanselectròl')ic~ al sector púb,lic de 
Catalunya, amb la finalitat de facilitar, la' creaci6 de diversos canals de relació entre les' 

, administracions públiques iêls titulars i organitzadors de les activitats i els ,ciutadans 
mitjançant la creació del Registre d'estaDliments oberts al públic tde persones 
organitzadores o la previsió d'un tràmit previ d'informació veïnal; així comàconseguir 
agilitat i rapidesa en l'actuació administrativa, tot amb l'objectiu d'incrementar "intercanvi 
d'informació, la participació, la millòra dels serveis · d'oci, la s~guretat de les persones i el 
respecte dels drets dels usuaris i espectadors. Alhora, aquests miijans milloren l'eficàcia i 
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,reficiència .. admi~istratives,là ' transparència, la . proximitàt . i l'obertura de . les 
administracions públiques élls ciutadans,. itaJ1lbé la seva rendició de comptes. 

Iguàlment, la futura nei, d'acord amb elqüe preveu la bei orgànica' 15/19Q9, de 13 de 
desembre, de protecció' de dades. de caràct~r personal, respectarà la protecciÓ d'é:lquestes 
dades. . .' . . 

· 2. Motius que la fan necessària. ' 
. ' ", ,-' '. , '.- , \- .:. . . 

· La nova llei afegeix als principis' habituals de .' seguretat ' de les ' persones i dels .bEms · oia 
· qonvivència entrè els ciutadans o.laqualitat dels serVeis, el de facilitar l'exercici 'de la 
, llibertat d'establiment i el de prestació de serveis en el sector ~e l'oéi. .. . 

. . ' . ' . . ":" ._'" 

, A8uèsta oo\(a lIei ' vol 'ordenar 'élsectord'acQrd amb les exigències proyinentsdels 
· principis de mínima intervenció i de simplificac:ió adr:ninistrativa preSents en ' el maré . 
. normatiu dels nostres dies,d'u'na manera plena i satisfactòria. . . . . 

. .' .>~. ' .• : . - - .,- " .' .. . ¡ .' - . 

. . ., ... ",' , ' , ' ' ' ''..':. .; ...: -~','.' ". -". ' .' ¡- " .' , " ; .: 

' En el plànol europeu, convé destacar que la i!l1plantaeio d'un mercç;¡t únic de .servels1.es 
configura com un dels ' pilars . bàsics de la, construcció europea. Es pera.ixò' que els . . 
Tràctats fundacionals de la CEE ja preveien de manera decidida el reconeixement de la 

, llibertat d'establimeñt i de la lliure prestació d.e serveis. ' . , 

Per tal de fomentar un mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, la Directiva de 
Servéis · fixa ·'Uns· 6!:íjeaíü's :de -simplificaêió 'àòmliiístrativa .... pfoceoimeñtàflper ' via 
electrònica (finestreta única), determina Un règim ' c.omú de mínima intervenció pera 
l'exercici de la llibertat d'establiment · i la lliure prestació dels serveis, i insisteix en la 
promoèió de llur qualitat. 

Les afirmacions al voltant de' là si~pfificacióadm¡nistrativa l de la intervenció mínima '. 
c~rtamént n6 SÓI') ,noves Lhan sovintejat èn,lanostra legislacióadministrativa~ És ben 
notori que les comUnicacions prèvies o les declaracions responsables no són alienes al 
cjret administratiu tradicional, per bé que és igualment cert qut':i cobren un? transcendència 
extraordinària amb l'impulS' de.cidit d'aquesta Directiva. . 

· L'a'ssolimentd'una . iritervèncióadÍ'ninistrati~a mínima. i ro orcio'nal amb les 'finalitats 
d'interès públic que es persegueixen j la simplificació administrativa es' consideren 
essencials per afavorir ,el creixement econòm.ic ¡ de l'ocupació, la· innovació i la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consí.Jmídors i usuaris i l'obtenció de 
noves oportunitats de negoci pera les empreses: 
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Pel que faa1esactivitélts d'espeCta~esi decaràct~r recreatil.!ens tro!Jem, sense cap , , 
mena ¡de dubte, davant d'un sectordegr~n impo,rtància ~Conòl'nicà i ,soCial. Per tat ' " 

, d'incentivarelseu creb;cement cal 'procedira ~na ordenac.iómoderna del se~or, la,qual " 
, promogui .Ia ' iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb ,les exigènc;:ies de, 

l'interès general.representat-essenciahnentpél prinCipi de seguretat ,com a clau de 'volta 
del . ~istema, al costat de la restà de béns jurídics especialment protegits com ara ,la 
conyi"ència 'entre els subjectes 'concurrerit~ i , h:l resta de la ciutadania i' fa' 'qualitat dels ' 
servE1is. ' , " , , ,' , " 

, E~ altres paraules, ' i sempre d'acord éulib el ~arcno.matiú n:.és modem; aq~ésta lI~i ' vol ' 
, fer cOmpatible el prhicipi ' de llibe$t d'establiment i, cfeprestació deseNeis amb ,lés 

necessàries condicions de seguretat que ', han ' d'observar ' els ,. responsables dels ' 
establiments i les activitats regulades; i també vol corripatibilitzarels drets' de les person'es 
concurrents à lesactiv.itéltsf'als establimEmts,amb els delestercere~ Persones. ",' ,' " 

• " . e • ,- ', l . . . . 
- -.' -

, 'Unàoperació ', tan a~6iciosa ' requer~ix l'acomodació: i l'ajust da , mental~àt~, talit'des;d,e , 
l'Administració ,' , pública 'com des ,de ,les ,' pe~onesprivades implicades. " Des ,de Ja 
perspectiva de ''1~Administració" l'accent s'haurà 'cfeposaren niolts 'è~~OS no en' la 'fase~e 
control previ de I~ ,activitats,sin6 niés aviat en leSfasespostenors de control:Jyerificació, 
la 'qual Cosa ' exigeix ·una revisió d'objectius i.una ' reassignaci6 coñsegüànt 'dentiijans 
personals i niaterials, De's de ta perspectiva de t'operador econòmic, caldrà assumir les ' 
conseqüències jLirídiques de les ,noves formes de comportament, àmb l'assum'pdó de les 

, , responsabilitats que dimanen dà ,'exercici de Jei activitats. ' , \ ,C , ' , " 

" . '. , . . " 

3.' Efectes quelincfrl:,:i l'adopê!óde la llei sobre ra : n-orma~i"a vigent (normativa -que 
,resultaria modificada o derogada): , I 

, Els efectes' d'aquesta nova llei sobre la normétiva vigent en matèria d'espectacles públics i 
activitats recreatives só~ derogatoris ' quanta la Llei ~ 1/2009, del 6 de juliol, de, regulació 
açfministr¡:¡tiva dels espectacles públics' i les activitats recr~atives, pel que- fa ' ~I Dècret 
,112/2010, d'e 31, d,'agOst, pel qual s'aprova el Reglal1Jent d'espe,ctacles públiCS i, activitats ' 
reçreatives, l'afectarà substancialment, i en funció d'aquestes afectacions es podria també 
'veure', Sfeçtada l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual , esregljlèriels ' 
horaris de,ls establim'ents oberts al, públic, dels espectacles públiçs ide les ' activitats 
recreatiVèS sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de jUliól¡ de regulació ' administrativa ,dels 

, espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament " , , ' 

4. Relaci,ó amb 'altres iniciatives legislative~ en tramitació: 

, , No té relació ambaltres inidativeslegislatives en tramitació, ni pel que fa a 'prójectes de 
Il.ei ni a propo,siciòris de llei. ' 

SIG131NT1049 5 

. i 

" , 

úOOU 13 



, ' ) 

C ,i 

'. ,. 

TT:-~~¡ ="-"'-l~', ,' ,\r -r5f:~ ~~:~: "~~.~' "'.-~',"~ ':-',',-::~'l 
fZ E C~I, ~ ~:;'T rz t: ~ ,~' .. \ \f ~~,. ':: ',c ~. 

. '. O· O' O' 6'" 1 Ü (Y.) 1 4 I) " '"' ., .. , ;-, • • • ;) ~ .. l~j. :' U , Q J:u ,;'" ~ 

5. Conseqüències d~ no adoptar l'avantprojecte de llei. . 

_ 2 
,~ . .....,.--

/;'~ .l:~ 

'En cas de no aprovar l'avantprojecte de llei, es fa diffcil de reforçar el concepte de canvi 
, de mentalitats i d'actuacions impulsats des de la Directiva de Serveis, que per a les 
administracions públiques suposa, en molts casos, passar de tramitar ' a verificar i ' 
controlar,és a dir, passar del control preventiü de les activitats econòmiques dels 
particulars a orientar la preservació dels interessos públics miljançant un sistema de 
controls a posteriori, la ' qual cosa ' impliCéa un important canvi d'objectiu que 
necessàriament comportarà l'adaptació dels recursos i del personal, i per als empresaris 
del sector suposarà un compromís seriós i responsable amb l'administració que regula la 
seva activitat, en tant que hauran d'assumir llurs respqnsabilitats pròpies amb exactitud i 
veracitat. 

6; Descripció i avaluació d'altres opcions (no normatives i normatives) per assolir els 
objectius que es pretenen amb la lIeL . 

La regulació del sector de l'oci, perla sevadiversificació, complexitat i casuística pròpies, ' 
exigeix avui per avui un canvi normatiu ' específic que va més enllà de la regulació 
contemporània tradicional de les normes de seguretat, protecció i convivència. 

És en aquest sentit Em el que es considera necèssàri~ una llei específica per ordenar 
aquest àmbit, sobretot, " si tenim en compte els principis de transparència i predictibilitat, 
propis de la idea de seguretat jurrdica. El coneixement de les normes ha de permetre al 
ciuta,d~ -I ~.Is p0c:l~rl3 públiés: la preyisiç :cf~I,~~c9.nseqü$n~i~sjllridique~ .cI~l~ ~el.,ls !ic~es 
o dels actes de tercers (certesa en el dret), així com la confiança en la permanència i 
estabilitat de. normes i de les situacions creades a l'empara de l'ordenament jurídic 
(certesa en el dret). Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial català, aquesta llei 
pretén afavodr la lIiur~ competència, en la mesura que els operadors econòmi~ no 
estaran sotme.sos a la incertesa respecte a la seva possible implantació i actuació i 
econòmica en els diverSos municipis. 

7:Valoració de l'afectació de la llei per la Directiva 2006/123/CE; del Parlament E~ropeui 
dèl Consell, de 12 cie desem bre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior: 

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa al~ serveis en el mercat interior, té per objecte establir les disposicions 
generals necessàries per facilitar l'exercici de la llibertat c;t 'establiri1ent dels prestadors de 
serveis. i la ' lliure circulació d'aquests serveis. Per tant, l'aprov~ció d'aquesta llei significa , 
l'aplicació directa dels principis que enuncia la Directiva i que sÓn comuns i compartits 
dins l'espai europeu. 
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8. Avaiuació dels efectes per als ciutadans i per a les empreses ,de l'aplicació de la llei 
(reducció de ·càrregues aaministr,ativeSi simplificació administrativa). . , , 

Amb caràcter de novetat, la nova llei determina què els establiments oberts al públic :i les 
activitats d'espectacles públics i recreatives, resten subjectes al règim general de 
comunicació prèvia, segons les modalitats que aquesta nova llei preveu, a l'inrevés del 
sistemà vigent fins ara, el règim d'autorització no té un caràcter general, sinó que només 
es podrà aplicara determinats supòsits previstos especialment per ~questa' norma. 

De manera que, com requereix la normativa europeà i interna més moderna, la Uei efectua 
una ' diversa consideració dels supòsits atenent a la presència de raons imperioses 

,d'inter~s general, com ara la seguretat pública, l'ordre públic, la salut pública, la protecció 
del medi ambient ide l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patril)1oni 
històric artístic. El test de proporcionalitat acaba determinant un règim jurídic divers, ja 
sigui d'exclusió, de comunicació prèvia, ode manteniment d'un règim de, control previ a 
l'activitat, sempre d'acord amb l'adopció de les mesures . que es consider~n menys 
restrictives per a l'accés a les activitats ía llur exercici. ' 

També com a novetat ' especialment remarcable, aquesta llei dedica un capítol sencer al 
foment de, la qualitat de les activitats i dels establiments objecte d'ordenació, promou 
l'adopció de cai1esde qualitat i recull la denominació de qualitat Q1 O,anteriorment creada 
en l'àmbit reglamentari. Com s'ha dit abans, estem en presència d~una ' idea especialment 
moderna encunyada per diverses normes, sobretot en l'àmbit europeu. En aquest sentit, 
la llei considera la promoció de la qualitat una dè 'les principals línies de futur del sector de 
les activitats d'espectacles i recreatives, plenament d'acOrd amb la normativa ,de serveis 
europea ,i interna. 

Totes aquestes consiçferacions estan encaminades a 'avaluar els efectes positius que 
aquesta nova llei comporta per als çiutadans en generàl, en relació a llur segUretat, a la 
convivència, i a la qualitat dels serveis que rel;>en; i per als professionals de les activitats · 
de l'oci quant simpUfica els tràmits deies seves gestions amb les administracions i promou 
l'agilitat i la rapidesa de les actuacions administratives, rebutjant aquells obstacles que 
dificultin l'exercici de les seves activitats. ' 

9 . .Estimació dels efectes de l'aplicació de la llei sobre l'organització, el personai i 'el 
pressupost de l'Administraèió deia Generalitat de Catalunya. 

La norma que es proposa no representa un increment dels miijans pressupostaris: atès 
que, no implica cap increment de mitjans personals. ' 

Ara bé, c,om es pot deduir de les valoracions exposades, sí que té efectes sobre 
l'organització i ¡)actuació del personal encarregat de la seva aplicació, per tant, cal 
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significar que el canvi de mEintalitat que suposa la nova llei, ja s'havia començat a produir 
com a conseqüènCia de l'entrada 'en vigor de difèrents textos legislatius que van afectar la 
matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, tal ha estat el cas de la Uei 1-0/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que entre 
d'altres modificacions de la Llei 11/2009,del 6 de juliol¡ va substituir la responsabilitat 
administrativa per la privada en Ie¡ realització de les proves de ' selecció per a obtenir 
l'habilitaCió com a personal ' de control d'accé,s, va suprimir el control , inicial de 
funcionament per començar una activitat; va reduir considerablement l'import de les 
sancions b va incloure, en les tipificacions de les infraccions, els supòsits' de comunicació 
prèvta. ' 

l ' ' 

En aquest ordre de coses, s'ha d'assenyalar que la nova llei modifica un dels supòsits 
que, ani~ l'entrada en vigor de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, havia estat iricorporat 
a la llei 11/2009, del 6 de juliol, i que feia referència a què les proves de selecció per 
,aconsegUir l'habilitació COI!l a personal de control d'acCés, es durien a terme pels propis 
centres 'que impartien els cursos de formació. . ' 

L'experiència constatada en ei decurs d'aquests anys: ha demostrat " Unes grans ' 
diferències entre els diversos centres de formació alhora d'impartir els cursos formatius, 
fet qUe ha suposat una dinàmica diyergent de funcionament, tant en la mateixa formació 
com en les proves de selecció que realitzen els aspiral1ts per aconseguirl'habmtació com 
a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa referèncía a l'àmbit del coneixement 
tant teòric com pràctiè. 

Per una major ' paritat i qualitat, i' atenent als prinCipiS de responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllàr per' a què els 
alumnes hagin obtingut la formaciÓ necessària per poder desenvolupar les funcions 'que 
estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les proves 
d~ selecció i revertir en l'Administració deia Generalitat la ,responsabilitat ,de realitzar 

, aquestes proves de selecció per tal de garantir que dit personal disposa deia formació 
requerida. ' . , 

10. Valoració dels efectes de l'aplicació de la llei sobre l'organització, el persona,l i el 
pressupost de les administracions locals de Catalunya. 

Els efectes que l'aprovació d'aquesta llei pugui t~nir s'obr~ l'organització, el personal i el 
pressupost de les c¡¡dministracions locals de Catalunya són semblants als que pugui tenir 
per l'administració autonòmica, especialment per aquells ajuntaments que, d'acord amb la 
normativa, van assumir les competències inspectores i sancionadores, és a dir, un canvi 
de mentalitat sense increment, en principi, de mitjans pressupostaris ni p'ersonals. 
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Ara bé, per al conjunt déls' ajuntaments. hagin. ó' no assumit competèl¡1cies, l'entrada' en 
-vigor de la norma suposa avantatges importants en incorporar C9m a regla general el 
règim de, comunicació prèvia i \rèlegar el règim ' de lesautóritzacións a supòsits molt " 

, específics, així com també comporta avantatges, la supressi6en els procedimf;lnts de ' 
sol, licitud de llicència (fel tràmit de control inicial per començar l'activitat. _ " 

11. Anàlisi de la incidència de la iniciativa en el règim especial del municipi de -Barcelona. 

AquestS iniciativa té la mateixa incic;fència en el règim del mUnicipi de' Barcelona que e~ 
les 'administracions autonòmica i local ja descrita. - , , 
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