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sobre l'avantproJecte'de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics 
i recreatives. 

Antecedents 

El Departament d'Interior, mitjançant la Direcció General d'Administració de 
Seguretat, ha elaborat un avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 

Aquest informe s'emet d'acord amb el que disposa l'article 36.3 de la llei 13/2008, 

del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, en relació amb 
l'article 4 de la Llei 711996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el punt 10 de l'Annex de l'Acord de 
Govern de 19 de maig de 2009, pel qual s'aproven les directrius sobre contingut de 
l'expedient i procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general. 

Marc normatiu i competencial 

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, a l'article 141.3, estableix la competència 
exclusiva de la Generalitat 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. ' 

En aquest sentit, l'article 110.1 de l'EAC disposa que correspon a la Generalitat, en 
l'àmbit de les seves competències exclusives, de manera íntegra, la potestat 
legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva. 

Altres títols competencials de l'EAC que atorguen competències, algunes de caràcter 
exclusiu, a la Generalitat i que coadjuven a justificar també la intervenció normativa 
en relació amb les activitats d'espectacles públics i recreatives que es desenvolupen 
en establiments públics o espais oberts són : comerç (art. 121 .1 ); consum (art. 123); 
cultura (art. 127); emergències i protecció civil (art. 132); esport i lleure (art. 134.1 i 
3); indústria (art. 139); joventut (art. 142); medi ambient (art. 144); urbanisme i 
ordenació del territori (art. 149); publicitat (art. 157); règim jurídic i procediment 
administratiu (art. 159) sense perjudici del que estableix l'article 149.1.18 de la 
Constitució; règim local (art. 160); sanitat i salut pública (art. 162); protecció de 
menors (art. 166) i turisme (art. 171). 
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Fent referència als antecedents i al marc normatiu, destaca la Llei 10/1990, de 15 de 
juny, sobre policia de l'espectaCle, les activitats recreatives i els establiments públics, 
dictada en exercici de la competència ja reconeguda per l'EAC de 1979. 

Actualment és vigent, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives que serà derogada quan entri en vigor 
el text que és objecte d'aquest informe. 

Cal ressenyar també la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell Europeu, 
del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, que ha estat 
tinguda en compte en l'elaboració de l'avantprojecte quan,t al compliment dels 
objectius de simplificació administrativa i d'intervenció mínima. 

Quant a la iniciativa legislativa del Govern, aquesta ve reconeguda per l'article 62,1 
de l'EAC. També s'expressa en aquest sentit l'article 36,1 de la Llei13/2008, del 5 de 
novembre, de la presidència de la Generalitat ,i del Govern, que afegeix en el seu 
apartat 2 que la tramitació d'un projecte de llei s'inicia a proposta del departament o 
els departaments interessats, als quals correspon d'elaborar l'avantprojecte de llei 
corresponent. D'altra banda, l'article 26. b) de la mateixa norma, estableix que 
correspon al Govern, entre altres, aprovar projectes de llei i presentar-los al 
Parlament. 

. D'acord amb el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i 
determinació de l'àmbit de competènçia dels departaments de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 255/2011, de. ' 7 de febrer, al 
Departament d'Interior li correspon · l'exercici de les atribucions pròpies de 
l'Administració de la Generalitat en l'àmbit dels espectacles públics i les activitats 
recreatives. 

Pel Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior, 
s'atribueixen a la Direcció General d'Administració de Seguretat, entre altres 
funcions, la planificació i l'impuls de les polítiques públiques en matèria 
d'espectacles públics -¡ activitats recreatives, 

Contingut de l'avantprojecte 

El present avantprojecte de llei s'estructura en un preàmbul, cinc títols, setanta dos 
articles, dues disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries,' una disposició 
derogatòria i tres disposicions finals. 

2 
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El títol l , relatiu a disposicions generals, (arts 1 a 4), conté l'objecte de la llei, les 
finalitats, l'àmbit d'aplicació i les definicions. L'objecte és establir, en el marc de les 
competènci~s de la Generalitat, el règim jurídic i la intervenció administrativa 
aplicable a les activitats d'espectacles 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. 

Quant a l'àmbit d'aplicació de la Llei, aquesta s'aplica a les activitats d'espectacles 
públics i recreatives i als .establiments i espais oberts al públic, inclosos en el catàleg 
citat, amb independència del caràcter públic o privat de les persones titulars, 

,explotadores o organitzadores, de la titularitat pública o privada de l'establiment , o 
espai obert al públic en el que es desenvolupen, de la seva finalitat lucrativa o 
gratuïta i del seu caràcter ordinari o extraordinari. 

Aquesta Llei s'aplica de manera supletòria únicament a les activitats de restauració, 
que es regeixen per llur normativa específica. També es relacionen en aquest títol 
els actes i les activitats que s'exclouen de l'àmbit d'aplicació de la Llei. 

El títol 11, sobre l'organització i realització de les activitats i del funcionament dels 
establiments (arts. 5 a 21)¡ conté tres capítols: capítol 1, sobre drets i obligacions de 
les persones, capítol 2~ sobre condicions i requisits generals de les activitats i els 
establiments i capítol 3 relatiu a la qualitat de les activitats i dels establiments oberts 
al públic. 

En el primer capítol es relacionen els drets i obligacions dels , titulars dels 
establiments, dels explotadors i dels organitzadors de les activitats; dels espectadors 
i dels participants en les activitqts i dels usuaris dels establiments regulats per . 
aquesta Llei; dels artistes, intèrprets o executants i de la resta de personal al servei 
de les activitats i els establiments. També es fa referència en aquest capítol als drets 
de les persones interessades (persones i entitats representatives d'interessos 
veïnals, econòmics i socials), i a la protecció de les persones menors d'edat. 

El segon capítol conté referències a la ubicació i construcció dels establiments i 
espais, la prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de protecció Civil, higiene i 
salut pública, assistència sanitària i compatibilitat acústica, assegurances, horaris, 
vehda d'entrades, publicitat, personal de control d'accés i sistemes de control 
d'aforaments i personal de seguretat privada. 

AI tercer capítol s'inclouen previsions en relació amb el foment públic de la qualitat 
de les activitats i els establiments, la qualificació d'aquests i les cartes de qualitat. 
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El títol III (arts. 22 a 26) regula les competències de les administracions públiques 
implicades (Generalitat i ajuntaments) i les relacions interadministratives en matèria 
d'establiments i d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 

Els ajuntaments continuen disposant d'un paper essencial, quant al règim 
d'intervenció, pel que fa a l'atorgament de llicències i la recepció i comprovació de 
les comunicacions prèvies. Des del punt de vista normatiu, els ajuntaments podran 
dictar ordenances, les quals no pod(an contradir el règim d'intervenció previst per 
aquesta nova llei i pel seu desenvolupament general. També poden adoptar 
mesures de planificació urbanística però en aquests casos es prohibeix 
expressament la consideració de criteris de planificació econòmica, ja que 
l'establiment de requisits o limitacions addicionals podrien esdevenir restrictius ' per a 
la llibertat d'establiment i de prestació de serveis. 

Les competències sancionadores s'atribueixen a la Generalitat però amb flexibilitat, 
ja que ' es poden delegar en els municipis de més de 20.000 habitants que ho 
sol'licitin, amb l'atorgament del conveni corresponent, . 

Quant a les relacions interadministratives, es regula el Consell Assessor 
d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives que és un òrgan de deliberació i 
consulta on participen totes les parts implicades en la matèria i també es preveu el 
funcionament del Registre d'establiments oberts al públic i de persones 
òrganitzadores. Aquest Registre ha de constar d'un registre general i dels registres 
municipals, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 

El títol IV (arts. 27 a 50) estableix els règims d'intervenció. El capítol 1 estableix les 
disposicions comunes als règims d'intervenció, tot establint com a règim general el 
de comunicació prèvia, segons les modalitats establertes per aquesta llei. 

El règim d'intervenció, mitjançant llicència o autorització, s'aplica als supòsits 
previstos especialment per aquesta llei atesa la presència de raons imperioses 
d'interès general, com ara l'ordre públic, la seguretat pública o la protecció del medi 
ambient, entre altres. 

Aquest capítol també dedica ~n precepte a la finestreta única o lloc web comú per 
realitzar els tràmits davant ' l'administració competent i obtenir tot un seguit 
d'informació per aquesta via. Es clou el capítol amb la referència als controls 
periòdics que s'han de realitzar en els establiments oberts al públic per part dels 
serveis tècnics de les administracions públiques competents en la matèria o les 

, Entitats col'laboradores de l'Administració degudament acreditades i habilitades i les 
mesures sense caràcter sancionador. 
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En els capítol 2 i 3 es relaCionen les activitats i els establiments sotmesos al règim 
de comunicació prèvia i les activitats i els establiments sotmesos al règim de llicència 
o autorització. Quant . a aquestes últimes es poden ressenyar les activitats de 
naturalesa sexual en reservats annexos dels establiments inclosos en el catàleg 
establert per reglament, les activitats de caràcter extraordinari i els establiments de 
règim d'horari especial. 

Quant a la regulació dels efectes del silenci administratiu, s'estableix el silenci positiu 
(efectes estimatoris de la sol, licitud) amb caràcter general, llevat dels supòsits de les 
llicències, els establiments de règim d'horari especial i les activitats de caràcter 
extraordinari que siguin considerades de risc important, ' on es manté el silenci 
negatiu (efectes desestimatoris de la sol' licitud) . . 

En el capítol 4 es contenen prescripcions relatives a la vigència, transmissió 
extinció de les comunicacions, les llicències i les autoritzacions. 

Totes tenen una vigència indefinida, tret que una llei o les mateixes llicències o 
autoritzacions estableixin expressament el contrari, per causa de llur naturalesa o 
perquè existeixi una raó imperiosa d'interès general. Els titulars de les 
comunicacions, llicències i autoritzacions estan obligats a garantir que llur 
establiment mantindrà les condicions establertes per la normativa vigent en el 
moment de la seva presentació o en el del seu atorgament. 

Els drets i les obligacions derivats de les çomunicacions prèvies, llicències i 
autoritzacions són transmissibles, llevat que s'hagin formulat tenint en compte les 
característiques particulars dels subjectes. 

S'estableixen, així mateix, els supòsits en què s'extingeixen o es pot declarar 
l'extinció dels efectes derivats' de les comunicacions prèvies,de les llicències i de les 
autoritzacions. 

El títol V (arts. 51 a 72) preveu els règims d'inspecciói sancionador. Concretament, 
el capítol 1 conté les prescripcions relatives a la inspecció, el capítol 2 estableix el 
règim sancionador, el capítol 3 conté disposicions específiques sobre el procediment 
sancionador i el capítol 4 regula les mesures provisionals prèvies. 

El règim sancionador (capítol 2) és d~ gran rellevància atesa la transcendència dels 
valors i dels interessos que es poden veure afectats pel desenvolupament de les 
matèries regulades per aquest avantprojecte. 
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Es poden destacar, en aquest règim, les multes coercitives que consisteixen en el 
requeriment previ a la persona interessada advertint - la del termini de què disposa 
per al compliment d'allò que determina aquesta llei i les altres disposicions relatives 
a l'àmbit de les activitats d'espectacles públics i recreatives i deia quantia de la 
multa que, en cas d'incompliment, li pot ser imposada i que no podrà excedir dels 
2.000 euros. La imposició de multes coercitives i multes en concepte de sanció són 
independents i compatibles. 

També es preveu la creació per part de la Generalitat d'un registre administratiu 
d'infraccions i sancions en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives, 
que anotarà totes les infraccions i sancions imposades per resolució ferma, en les . 
condicions i amb l'organització que es determinin reglamentàriament, tenint en 
compte, en tot cas, la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. 

En la regulació del procediment sancionador, destaquen també les mesures 
provisionals, incloses les prèvies a l'obertura de l'expedient o les de caràcter 
immediat, que són essencials per assegurar la reacció ràpida que en ocasions caldrà 
donar a determinades situacions infractores d'especial gravetat. 

Les dues disposicions addicionals de l'avantprojecte fan referència, respectivament, 
al règim especial del municipi de Barcelona, reconegut a la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona i a les entitats associatives d'interès 
social. 

Les cinc disposicions transitòries fan referència, respectivament, al règim transitori 
dels expedients sancionadors, de les normes reglamentàries, de les . llicències i 
autoritzacions, de les assumpcions de competències vigents de les proves 
d'habilitació del personal de control d'accés. 

La disposició derogatòria ihdica expressament la derogació de la Llei 11/2009, del 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives i de l'article 51.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril. 

La disposició final primera modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 d'octubre, de 
regulació de les festes tradicionals amb bous, la segona autoritza el Govern i la 
persona titular del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives per dictar els reglaments que calguin per al desplegament i 
aplicació d'aquesta llei i la disposició final tercera fa referència a l'entrada en vigor de 

.( 

la norma. 

. [ 

[ 
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En la tramitació i l'elaboració dels avantprojectes de llei, cal seguir el procediment 
fixat en l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern. 

En compliment del que disposa l'apartat 2 de l'article 36 citat, mitjançant Acord del 
Govern de 10 de setembre de 2013, es va aprovar la memòria preliminar de 
l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

La unitat directiva impulsora de la disposició és la Direcció General d'Administració 
de Seguretat, d'acord amb el preveu l'article 47.1.a) del Decret 320/2011, de 19 
d'abril, de reestructuració del Departament d'Interior. 

Acompanyant l'avantprojecte de llei, consta en l'expedient la memona general, 
segons es preveu en l'article 36.3.a) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la 
presidènCia de la Generalitat i del Govern. La memòria està signada per la directora 
general d'Administració de Seguretat en data 15 d'abril de 2014. 

D'acord amb l'article 36.3.a), la memòria general ha de contenir, com a mínim, 
l'adequació de la norma als fins que es persegueixen; el marc normatiu en què 
s'insereix; la relació de les disposicions afectades per l'avantprojecte de llei i la taula 
de vigències i derogacions resultants; la competència de la Generalitat sobre la 
matèria, i la relació motivada de les persones i les entitats a les quals s'ha d'atorgar 
el tràmit d'audiència o la procedència de sotmetre l'expedient a informació pública. 

La memòria general elaborada per la unitat directiva promotora de l'avantprojecte 
dóna compliment i s'ajusta bàsicament a les prescripcions citades. 

Quant a la memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades, d'acord 
amb l'article 36.3.b) de la Llei 13/2008, ha de contenir, com a mínim, un informe 
d'impacte pressupostari, en què s'avalua la repercussió de l'avantprojecte de llei en 
els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Generalitat, i també les 
fonts i els procediments de finançament, si escau; un informe d'impacte econòmic i 
social, en què s'avaluen els costos i els beneficis que implica la iniciativa legislativa 
per als seus destinataris i per a la, re'alitat social i econòmica; un informe d'impacte 
normatiu, en què s'avalua la incidència de les mesures proposades per la norma en 
termes d'opcions de regulació, de simplificació administrativa i de reducció de 
càrregues administratives per als ciutadans i les empreses, i, finalment; un informe 

d'impacte de gènere. 
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Caldrà doncs l'elaboració d'aquesta memòria preceptiva per part de la unitat 
directiva impulsora de l'avantprojecte. 

Consta ,en l'expedient la sol, licitud d'informe al Departament d'Economia ' 
Coneixement i a l'Institut Català de les Don'es. -

L'avantprojecte s'ha de posar en coneixement dels diferents departaments de la 
Generalitat. Aquesta audiència interdepartamental es realitza mitjançant el Sistema 
d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV). 

Pel que fa als tràmits d'audiència i informació pública, l'article 36.4 de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, preveu que el departament encarregat de l'elaboració 
d'Linavantprojecte de llei el pot sotmetre a informació pública o a audiència de les 
entitats que tinguin encomariadaper llei la defensa d'interessos que es podrien 
veure afectats per l'entrada en vigor de la llei, I que el termini d'informació o 
d'audiència no pot ésser inferior a quinze dies. 

Atès el caràcter potestatiu i opcional del precepte esmentat, es considera adient 
sotmetre l'avantprojecte a audiència de les entitats que es relacionen en la memòria 
general i no sotmetre'l a informació pública. 

En el moment procedimental oportú, la unitat directiva impulsora de l'expedient, 
d'acord amb l'article 36.3.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, haurà d'elaborar 
una memòria en què constin les consultes formulades, les al· legacions presentades, 
les raons que han dut a estimar-les o desestimar-les i la incidència de les consultes i 
les al, legacions en la redacció final de l'avantprojecte de llei. 

Caldrà l'emissió de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, ja que correspon a aquest, d'acord amb l'article 2.1.a) de la Llei 7/2005, 
de 8 de juny, del CTESC, emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i 
previ a la tramitació corresponent sobre els avantprojectes de llei que regulen, entre 
altres, matèries socioeconòmiqes. És obvi que el contingut de l'avantprojecte afecta 
directament les activitats econòmiques d'aquest sector. 

Quant a l'informe de la Comissió de Govern Local, també caldrà la seva sol'licitud, 
atès que l'avantprojecte pot afectar el règim jurídic local, segons l'article 193.1.a) del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
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El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora no és preceptiu, ja què d'acord amb 
l'article 9.1.a) de la Llei 5/2205, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, 
correspon a aquest òrgan consultiu dictaminar sobre els avantprojectes de llei si 
l'òrgan competent els sotmet a la seva consideració. 

D'acord amb el seu Reglament, el Consell Tècnic ha d'examinar i deliberar sobre els 
avantprojectes de llei, amb caràcter previ a la seva aprovació per part del Govern 
com a projectes de llei. 

L'article 36.5 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, estableix que correspon al titular 
del departament que ha elaborat un avantprojecte de llei de sotmetre'l a la 
consideració del Govern i d'acord amb l'article 36.6 de l'esmenta Llei, un cop aprovat 
un projecte de llei, el Govern ha de trametre'l al Parlament, acompanyat amb-tota la 
documentació annexa. 

Conclusió 

L'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives 
s'adequa al marc competencial vigent i en la seva tramitació i elaboració s'ha donat 
compliment, fins aquest moment, a les prescripcions contingudes en la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, llevat de l'aportació de la memòria d'avaluació de l'impacte de 
les mesures proposades que haurà de ser elaborada per la unitat directiva impulsora 
de la iniciativa, d'acord amb el que prescriu l'article 36.3.b) de la llei citada. 

Barcelona, 22 d'abril de 2014 

avier Barrachina Vives 
Advocat de la Generalitat 
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