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INFORME SOBRE LES OBSERVACIONS REALITZADES PELS DEPARTAMENTS 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

En data 15 d'abril de 2014, s'ha publicat al SIGOV l'avantprojecte de Llei d'Ordenació 
de les Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives, per tal que els Departaments de 
la Generalitat de Catalunya puguin presentar les observacions que considerin 
oportunes al projecte de llei esmentat. 

S'han efectuat les observacions següents: 

1. OBSERVACiÓ FORMULADA PER LA DIRECCiÓ GENERAL DE RELACIONS 
LABORALS I QUALITAT EN EL TREBALL DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA I 
OCUPACIÓ. 

Redactat actual article, 11 : 

Article 11 
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis 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 i dels 
instruments de prevenció de riscos ' laborals establerts per la normativa 
corresponent. 

Proposta: 

"Article 11 
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis 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 i, si 
escau, de les mesures de prevenció de riscos laborals establertes per la 
normativa corresponent". 

Justificació: 

"En concordança amb la normativa de prevenció de riscos laborals proposem substituir 
"instruments de prevenció" per "mesures de prevenció". 
També afegiríem "si escau" perquè les activitats i els establiments regulats per aquesta 
llei no sempre tindran treballadors per compte aliena, podrien ser tots autònoms. i en 
aquest cas no serien d'obligat complíment fes mesures de prevenció (art. 3 Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals)". 
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L'observació formulada per la Direcció general de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball s'ESTIMA en la seva totalitat. 

2. OBSERVACiÓ FORMULADA PER LA DIRECCiÓ GENERAL DE QUALITAT 
AMBIENTAL DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILlTAT 

En relació amb l'article 35 de l'avantprojecte, consideren que el certificat ambiental 
sobre les compliment de les emissions a l'aire o a l'aigua, que acompanya la 
comunicació prèvia l'hauria d'emetre un entitat cof' /aboradora i no una persona titulada 
competent, d 'acord amb el regulat a la Llei 20/2009, Altra cosa és e/ fet que durant 
l'exercici de l'activitat estigui sotmesa a controls sectorials (entre els quals hi pot haver 
e/s ambientals), els quals considerem que sí els podria realitzar un tècnic qualificat o 
bé sotmesa a un sistema d'autocontrols, que els pot realitzar el mateix titular, d 'acord 
amb l'establert a la mateixa Llei 20/2009, 

Valoració 

L'observació presentada per la Direcció general de Qualitat Ambiental, no es pot entrar 
a valorar atès que, en la nova redacció de l'article 35 de l'avantprojecte, s'ha eliminat 
del text l'especificaci6 dels requisits i documentació que havia d'acompanyar a la 
comunicació prèvia. 

Per tant, aquesta observació es valora'rà en la futura redacció del Reglament de 
desenvolupament. 

3. OBSERVACIONS FORMULADES PER L'OFICINA DE GESTiÓ EMPRESARIAL 
DEL DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACiÓ 

3.1. Observació realitzada respecte l'article 26 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 26: 

Article 26 
Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores 

1. El Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores és un arxiu 
informatitzat, establert per la direcció general competent en matèria d'espectacles 
públics i d'activitats recreatives en coordinació amb els ajuntaments, els quals han de 

, facilitar les dades relatives a les llicències i a les comunicacions prèvies dels 
establiments ubicats en llurs municipis. Per reglament es determinarà les dades dels 
establiments i dels organitzadors que s'enregistraran. Aquest Registre ha de constar 
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d'un Registre general i dels Registres municipals corresponents als ajuntaments, 
d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
2. La coordinació en,re els Registres municipals i el Registre general s'efectua 
mitjançant la tramesa automàtica de les inscripcions i l'accessibilitat telemàtica plena 
de les administracions titulars dels registres. 
3. Quan els tràmits d'intervenció administrativa es realitzin mitjançant la finestreta 
única empresarial, aquesta establirà els mecanismes de coordinació entre les 
administracions públiques catalanes per facilitar que les dades relatives a les llicències 
i a les , comunicacions prèvies dels establiments ubicats en el territori estiguin a 
disposició tant del municipi en el qual s'instal'la l'activitat com de l'Administració de 
Generalitat. 
4. En tot cas, les persones inscrites tenen el dret a,conèixer les dades que les afecten i 
a promoure'n llur modificació per a adequar-les a la rea1itat, si escau . 
5. Qualsevol persona interessada pot accedir al 'Registre, tret de les dades que s'han 
de reservar en aplicació de la normativa sobre protecció de dades de caràcter 
personal. 

Proposta 

"Article 26 
Registre d'establiments oberts al públic i de persones organitzadores. 

1. L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de disposar d'informació en 
relació amb als establiments d'espectacles i activitats recreatives oberts al 
públic així com de les persones organitzadores. Per això, i mitjançant la 
finestreta única empresarial, s'ha d'establir els mecanismes de coordinació 
entre les administracions públiques catalanes per facilitar que les dades 
relatives a les llicències i a les comunicacions prèvies dels establiments ubicats 
en el territori estiguin en disposició tant del municipi en el qual. s'instal'la 
l'activitat com de l'Administració de la Generalitat. La tipologia d'aquestes 
dades es determinarà per Reglament. 

, 2. Les persones inscrites tenen dret a conèixer les dades que les afecten i a 
promoure'n llur modificació per a adequar-les a la realitat, si s'escau. 

3. Qualsevol persona interessada pot accedir a aquesta informació, tret de les 
dades que s'han de reservar en aplicació de la normativa sobre protecció de 
dades de caràcter persona". . ' 

Justificació: 

liLa proposta actual de /'APL regula que la Dírecciógeneral constituirà un Registre 
d'establiments en coordinació amb els ajuntaments que facilitaran dades , dels 
establiments dels seus municipis i que el registre ha de constar d'un registre general i 
dels municipals. El registre general amb la resta es coordinarà de forma telemàtica. El 
text no diu com es facilitaran les dades i com serà la coordinació en forma de trameses 
electròniques d'informació. Hem de dir per l 'experiència adquirida, que aquests 
processos suposen càrregues i 'costos per les unitats adminístratíves que han 
d'intercanviar informació". 

Valoració 
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L'observació presentada per la l'Oficina de Gestió Empresarial s'ESTIMA incorporant 
únicament unes petites modificacions que s'assenyalen en negreta, quedant redactat 
de la forma 'següent: 

Article 26 
Registre d'establiments d'activitats d'espectacles públics 
persones organitzadores 

recreatives de 

1. El Departament competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives ha de disposar d'informació en relació amb els establiments i amb les 
persones organitzadores d'aquestes activitats. Per això, j mitjançant la finestreta 
única empresarial, s'han, d'establir els mecanismes de coordinació entre les 
administracions públiques catalanes per facilitar que les dades relatives a les . 
llicències, a les autoritzacions i a les comunicacions prèvies dels establiments i 
de les activitats ubicats en el territori, estiguin en disposició tant del municipi en el " 
qual s'instal·la l'activitat com del Departament competent en la seva regulació. 
La tipologia d'aquest/es dades es determinarà per Reglament. 

2. Les persones inscrites tenen dret a conèixer les dades que les afecten i a 
promoure'n llur modificació per adequar-les a la realitat, si escau. 

3. Qualsevol persona interessada pot accedir a aquesta informació, tret de les dades 
que s'han de reservar en aplicació de la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal. 

3.2. Observació realitzada respecte l'article 30 de 'l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 30: 

Article 30 ' 
Finestreta única i tramitació telemàtica 

1. Els ciutadans poden realitzar els tràmits davant de les administracions públiques 
competents per mitjans electrònics i a distància mitjançant un lloc web comú o 
finestreta única empresarial, punt de referència de les persones empresàries i/o 
professionals en la seva relació amb l'Administració, i a obtenir per aquesta via la 
informació següent: 
a) Els requisits, els procediments i els tràmits necessaris per a accedir a l'establiment o 
a l'exercici de les activitats regulades per aquesta llei . 
b) Les dades dels òrgans de les administracions públiques competents en la matèria. 
c) Efs mitjans i les condicions d'accés als registres i bases de dades públics relatius a 
les activitats regulades. 
d) Les vies de reclamació i de recurs en cas de controvèrsia. 

, e) Les dades d'associacions sectorials i altres organitzacions que presten assistència 
pràctica sobre les activitats. 
2. Les administracions públiques competents en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives: 
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a) Han ' d'utilitzar preferentment els mitjans electrònics en els procediments 
administratius corresponents. 
b) Han de fer tot el possible per a què els procediments i tràmits per a l'accés i 
l'exercici de les activitats regulades per aquesta llei es puguin iniciar i, a ser possible, 
finalitzar per mitjans electrònics. 
3. En el cas que la comunicació prèvia o la sol, licitud de llicència o d'autorització es 
presenti a través de mitjans electrònics, cal annexar la documentació en format 
electrònic . 

. Proposta 

"Article 30. 
Finestreta. única empresarial i tramitació electrònica. 

1. Els ciutadans poden realitzar els tràmits davant de les administracions 
públiques competents per qualsevol canal de prestació disponible mitjançant la 
finestreta única empresarial o punt de referència de les persones empresàries 
i/o professionals en la seva relació amb l'Administració. De forma que des d'un 
únic punt puguin realitzar tots els tràmits necessaris per desenvolupar l'activitat 
objecte d'aquesta Llei. 

2. Les Administracions públiques catalanes han d'adoptar les mesures 
necessàríes per tal que els procediments per a l'accés i l'exercici de ' les 
activitats regufades per aquesta llei puguin iniciar-se, i a ser possible finalitzar- · 
se de forma multicanal mitjançant la finestreta única empresarial. 

3. La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la 
finalitat de fací1itar, l'accés als tràmits que són competència de les diferents 
administracions públiques, de forma que tots els ens locals podran . ser 
finestreta única . 

. 4. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial compren la informació, 
l'assessorament, la tramitació unificada, la resolució o la finalització del tràmit 
en els casos que així ho prevegin les normes aplicables, en tot allò que pot 
afectar l'empresa en la seva relació amb les administracions públiques. 

6. Per fer efectiu l'exercici d'aquesta funció i prestar de forma eficient aquests 
serveis, les administracions públíques catalanes han d'impulsar les 
infraestructures d'informació i comunicació i els dispositius tecnològics que 
siguin necessaris". 

Justificació: 

((La proposta actual de redactat de l'avantprojecte de Llei regula la finestreta única 
empresarial tal i com està regulada en la normativa que desplega la Directiva de 
Serveis. Val dir, que des de llavors, a Catalunya el concepte ha evolucionat de manera 
que no es tracta exclusivament d'un portal electrònic en el que iniciar o obtenir . 
informació sobre com fer un tràmit. . 
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El conceptfJ actual de FUE està J5asat en la multicanalitat (accés presencial, telefònic 
o electrònic) tot í que el mitjà preferent és l'electrònic, l'acompanyament a les persones 
empresàries o professionals en tot el procés (no només inici o informació, sinó també 
seguiment i resolució) i la interrelació entre les diferents adminsitracions públiques de 
manera que les finestretes municipals són FUE d'igual manera que ho són les de la 
Generalitat. 

La redacció proposada recull el model de funcionament que preveu el Pla 
d'implantació de la FUE. De fet a nivell local aquest model (FUE-local) ja funciona. És 
a dir, el catàleg de tràmits de la FUE ja incorpora, en aquests moments, 7 tràmits 
d 'activitats competència dels ens locals i ja hi ha municipis on s'aplica aquest mode/". 

ValoraCió 

L'observació presentada per l'Oficina de Gestió Empresarial s'ESTIMA incorporant 
únicament unes petites modificacions que s'assenyalen en negreta, quedant redactat 
de la forma següent: 

Article 30. 
Finestreta única empresarial i tramitació electrònica 

1. Els empresaris i els professionals poden realitzar els tràmits davant de les 
administracions públiques competents per qualsevol canal de prestació disponible 
mitjançant la finestreta única empresarial o punt de referència de les persones 
empresàries o professionals en la seva relació amb l'Administració. De forma que 
des d'un únic punt puguin realitzar tots els tràmits necessaris per desenvolupar 
l'activitat objecte d'aquesta llei. 

2. Les Administracions públiques catalanes han d'adoptar les mesures necessàries 
per tal que els procediments per a l'accés i l'exercici de les activitats regulades per 
aquesta llei puguin iniCiar-se, i a ser possible finalitzar-se, de forma multicanal 
mitjançant la finestreta única empresarial. 

3 . La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la 
finalitat de facilitar l'accés als tràmits ' que són competència de les diferents 
administracions públiques, de forma que tots els ens· locals podran se finestreta 
única. 

4. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial compren la informació, 
l'assessorament, la tramitació unificada, la resolució o la finalització del tràmit en 
els casos que així ho prevegin les normes aplicables, en tot allò que pot afectar 
I.'empresa en la seva relació amb les administracions públiques. 

5. Per fer efectiu l'exercici d'aquesta funció i prestar de forma eficient aquests serveis, 
les administracions públiques catalanes han d'impulsar les infraestructures 
d'informació i comunicació i els dispositius tecnològics que siguin necessaris. 
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3.3. Observació realitzada respecte l'article 36 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 36: 

Article 36 

" .~- .... . ~ 

Formalització de la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos en 
estructures desmuntables i itinerants i inici de l'activitat 

1. Per formalitzar la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme ,en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals, 
i circs, no considerats de risc important, l'interessat ha de presentar un escrit, en el 
qual posa en coneixement de l'ajuntament corresponent les seves dades identificatives 
i les de l'activitat que pretén iniciar o de l'establiment que pretén instaHar, en els 
termes que es fixin per reglament. 
2. La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 
a) Les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i a les 
instal'lacions un cop muntades en el lloc de l'emplaçament, pel personal tècnic 
contractat pels titulars d'aquestes instal·lacions, en les quals s'ha de fer constar la 
seva seguretat i solidesa. 
b) Justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
les instal'lacions i l'activitat. . 
c) Documentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables en matèria d'incendis i en la normativa de baixa tensió. 
d) Certificació de 19 revisió i manteniment de les instal'lacions de protecció contra 
incendis que correspongui, i de les instal'lacions elèctriques de baixa tensió. 
3. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per 
part del personal tècnic municipal o contractat per l'ens local, el qual ha de comprovar 
que les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia 
compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació 
sectorial aplicable corresponent. 

Proposta 

''Article 36. 
Formalització de la comunicació prèvia. 
L'article 36 estableix que la documentació que ha d'acompanyar la comunicació prèvia 
és: 

1) La descripció de l'activitat mitjançant la documentació tècnica que estableixi 
per reglament, i que en tot cas ha de ser signat per la persona t~cnica 
competent que assumeixi la direcció de l'execució del projecte. 

2) Certificació del compliment dels requisits de les activitats i dels establiments 
previstos per aquesta llei, en particular ' dels relatius a la ubicació i 
construcció, a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis, a la protecció 
civil, a la higiene i salubritat pública, a la compatibílitat acústica, als 
sistemes i personal de control d'accés i a les insta¡'¡acions i el personal de 
vigilància, sempre d'acord amb la normativa tècnica específica i en els 
termes que s'estableixi per reglament. 
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3) Certificació ambiental, si escau, de compliment dels requisits previstos per 
la normativa reguladora de les emissions a l'aire i a l'aigua i dels espais 
naturals protegits. 

4) Proposició d'assegurança de l'activitat oi establiment. Les actuacions 
realitzades en relació al tràmit d'informació veïna/". 

Justificació: 

"Les certificacions 2 i 3 poden ser lliurades per persones titulades competents · o per 
una ECA. 

En el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives vigent en l'actualitat, la 
comunicació havia d'anar acompanyada de la documentació següent: 

Declaració responsable del fet que /'estàbliment o activitat compleix els 
requisits establerts en el reglament. 
Declaració responsable de disposar de la pòlissa d'assegurança. 

Com es pot veure, s'incrementen les càrregues que ha de suportar el Ulular a l'afegir: 
la documentació signada per tècnic, certificacions (tant d'activitats com ambiental) i 
tràmit veïnaf . . 

Es pot argumentar que en el redactàt actual del reglament es deixava per ordenança la 
competència municipal de decidir quina documentació presentar i com fer la tramitació. 
En canvi, com f'avantprojecte de llei tanca la possibilitat de passar de règim de 
comunicació prèvia a llicència vol incloure els requisits i documentació (que abans 
suposava la llicència) en l'articufat. Ara bé, si comparem el redactat de l'avantprojecte 
amb el redactat de l'ordenança tipus d'Intervenció municipal en espectacles públics i 
activitats recreatives publicada per la Diputació de Barcelona (art.97) veiem que a 
l'Ordenança no es preveu directament fa intervenció d'una persona tècnica competent. 

En l'avantprojecte de llei es preveu també que es presentí una certificació ambiental de 
compliment en relació amb les emissions a l'aire i a l'aigua i dels espais naturals 
protegits. Aquesta és una nova càrrega sobre el titillar, ja que en la situació actual, 
prenent com a referència la redacció més exhaustiva que és l'ordenança tipus, les 
certificacions anomenades ambientals fan referència a les competències ambientals 
municipals (soroll, i¡'¡uminació, vibracions, olors), però no a les emissions a l'aire, aigua 
i als espais naturals protegits". 

Valoració 

L'observació formulada per l'Oficina de Gestió Empresarial no es pot tenir en compte, 
ja que l'article 36 a què fa referència regula la formulació de la comunicació prèvia 
exclusivament en estructures desmuntables i itinerants, com carpes, envelats o tendals 
i circs, que són precisament aquells casos molt excepcionals en què per mesures de 
seguretat de les persones es requerirà un control inicial abans de l'inici de l'activitat, 
atès les particularitats d'aquestes estructures no fixes. 
El tràmit veïnal s'ha tre~ del règim de comunicació prèvia. 

CI Diputació. 355 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 551 2000 

8 

000108 

r 

·1 

f 

t 

·1 

l 

t 

l 
l 



l ' 

i 
, -

i -

I _ 

I , 

I 

I 
I 

mm Generalitat de-Catalunya ;. wm Departament d'Interior - ". ; 
Direcció General 
d'Administració de Seguretat 

:;,- A 

... ,,-, ~ .~ . ' 

O D 16 t ,lO-!'In' i I G' "'J 8 t: 2 . UJ.14u" tJw 

Respecte a la certificació ambiental ja ha quedat contestada en l'observació que ha 
presentat la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori 
SostenibiHtat. 

4. OBSERVACIONS FORMULADES PER L'ASSESSORIA JURíDICA DEL 
DEPARTAMENT DE CULTURA. 

4.1 Observació realitzada respecte l'article 41.3 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 41 .3: 

Article 41 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per activitats d'espectacles públics i 
recreatives de caràcter extraordinari 
( ... ) 
3. Resten sotmesos a llicència municipal les activitats d'espectacles públics i 
recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais oberts, així com 
les que es celebrin amb motiu de les festes-i revetlles populars. 

Proposta: 

"Article 41 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per activitats d'espectacles públics i 
recreatives de caràcter extraordinari 
(. .. ) 
3. Resten sotmesos a llicència municipal les activitats d'espectacles públics ¡ 
recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais oberts, sempre 
qLte es doni alguna de les circumstàncies següents. 

a) Que aquests espais en trobin protegits especia/ment per la legislació ambiental. 
b) Que tinguin un aforament de 5. 000 persones o superior" 

Justificació: 

"Es proposa suprimir /a referència "així com les que es celebrin amb motiu de les 
festes i revetlles populars", ja que aquest concepte és confús i resulta superflu. 

Així mateix es proposa modificar l'aforament, ja que en el cas d'activitats realitzades a 
la via pública, l'aforament ha de ser superior. 

Valoració 

En relació amb l'observació presentada per l'Assessoria Jurídica del Departament de 
Cultura, cal significar que amb la nova redacció de l'article 41.3 de l'avantprojecte, s'ha 
modificat aquest article, ja que amb posterioritat a la versió publicada al SIGOV s'ha 
considerat de nou el règim d'intervenció administrativa de les activitats de caràcter 
extraordinari, de manera que qualsevol tipus d'aquestes activitats, per les seves 
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particularitats específiques, sempre restaran sotmeses al règim de llicència municipal o 
d'autorització de la Generalitat, per la qual cosa és independent l'aforament de 
l'activitat o el fel que es celebrin en espais protegits per la legislació ambiental, per 
determinar si han d'anar pel règim de llicència o comunicació prèvia. 

Respecte a l'observació de suprimir el concepte de festes i revetlles populars, s'ha de 
manifestar que no totes les festes i revetlles populars queden incloses dins del Catàleg 
del Patrimoni Festiu de Catalunya -i per tant fora d'àmbit competencial d'aquest 
avantprojecte-o A més a més, aquestes activitats sempre han estat autoritzades per 
mitjà de llicència per part dels ajuntaments. amb independència que el municipi tingui 
més o menys de 20 .000 habitants. La seva supressió significaria restar competències 
municipals. 

Aquestes observacions formulades per l'Assessoria Jurídica del Departament de 
Cultura es DESESTIMEN en la seva totalitat. 

4.2 Observació realitzada respecte l'article 44.4 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 44.4: 

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 seguretat 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 activitats 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 Generalitat competent en matèria de 
patrimoni culturaL 
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la higiene de l'edifici. la 
qualitat dels establiments , la comoditat i la protecció de les persones i la insonorització 
o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones. 

Proposta: 

"Article 44 
Contingut i condicions tècniques 
(. . .) 
"4. Si concorren motíus d'interès públic acreditats a l'expedient, i sempre que no 
existeixi risc per a la seguretat 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 activitats recreatives o 
d'espectacles públics, . malgrat que les seves característiques arquitectòniques no 
compleixin plenament les condicions tècniques establertes amb caràcter general. Així 
mateix, i amb les mateixes condicions, es poden atorgar llicències o autoritzacions 
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d'establiments oberts al públic en immobles gestionats per entitats declarades d'interès 
cultural que programin amb caràcter no estable espectacles públics o activitats 
creatives, sempre que acreditin que la programació no estable d'espectacles públic o 
activitats recreatives s'ha efectuat de manera continuada en el temps. 
En aquests casos, cal complir els requisits específics segOents: 
a) Obtenir l'informe favorable de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de 
patrimoni cultural, en el cas immobles catalogats o declarats d'interès cultural, o de 
l'òrgan competent en matèria de cultura popular i tradicional, en el cas d'immobles 
gestionats per entitats declarades d'interès cultural. 
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la higiene de l'edifici, la 
qualitat delsestabJiments; la comoditat i/a protecció de les persones i la insonorització 
o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones", 

Justificació: 

"Considerem que, a l'hora d'establir els requisits que s'exigeixen als establiments, cal 
tenir en compte si l'activitat que es du a terme en un determinat immoble té caràcter 
habitual o esporàdic, ja que en aquest darrer supòsit els riscos són menors, A més, els 
espectacles públics i les activitats recreatíves sovint són organitzats per entitats 
culturals sense ànim de lucre, algunes de les quals han estat declarades d'interès 
cultural. En aquests casos, exigir els mateixos requisits que a les empreses que duen 
a terme aquestes activitats amb ànim de lucre i amb caràcter habitual pot resu/art 
desproporcionat i una càrrega massa costosa per a aquest tipus d'entitat, que en pot 
comprometre la continuïtat. Per tot l'exposat, es proposa modular els requisits exigits 
en el cas d'immobles gestionats per entitats declarades d'interès cultural que, de 
, manera continuada en el temps, hagin programat amb caràcter no estable espectacles 
públics o activitats creatives", 

Valoració 

Respecte a aquestes observacions, en primer lloc s'ha de manifestar que aquest 
article en llur apartat quart, regula el règim aplicable als immobles catalogats 'o 
declarats d'interès cultural , i pel que fa a les entitats declarades d'interès cultural que , 
organitzen activitats d'espectacles públics o recreatives, ' la Disposició addicional 
segona de l'avantprojecte de llei estableix un règim especial per al cas dels recintes 
d'entitats associatives d'interès sociocultural que acullen activitats d 'espectacles 
públics i recreatives. El procediment d'adaptació de les seves instal'lacions es regularà 
reglamentàriament. -

Per realitzar aquest procediment d'adaptació, les entitats associatives afectades 
disposaran d'un termini d'un any per presentar davant del Departament de Cultura un 
programa d'adaptacíó progressiva dels recintes on es realitzin aquestes activitats. 

Aquestes observacions formulades per l'Assessoria Jurídica del Departament de 
Cultura es DESESTIMEN en la seva totalitat. 
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5. OBSERVACIONS FORMULADES PER L'ASSESSORIA JURíDICA DEL 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA. 

5.1 Observació realitzada respecte l'article 3.3 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 3.3: 

Article 3 
Àmbit d'aplicació 
( .. . ) 
3. Les activitats regulades per aquesta Llei en què, de forma complementària o 
accessòria, s'utilitzin animals, requeriran d'un informe previ vinculant de l'òrgan 
competent en matèria de protecció dels animals, pel que fa al seu ús. 

4. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei: 
( ... ) 
f) Les activitats que tinguin per objecte principal l'ús d'animals seran regulades per llur 
normativa específica. . 

Proposta 

Article 3 
Àmbit d'aplicació 
(.) 
3. Les activitats regulades per aquesta Llei en què s'utílítzin' animals, requeriran d'un 
informe previ vinculant de l'òrgan competent en matèria de protecció dels animals, pel 
que fa al seu ús. 

4.f) Supressió 

Justificació 

"Aquesta previsió no es pot considerar una regulació completa atès que no preveu 
quin és el règim d'intervenció administrativa .en aquests espectacles, quin és l'òrgan 
competent per autoritzar-los, amb quin procediment, o quins requisits han de complir. 
El TRLPA únicament pot entrar a regular quin és el tractament que han de rebre els 
animals que intervenen en els espectacles a fi de assegurar el seu benestar, però en 
la resta d'aspectes cal aplicar la legislació en materia d'espectacles. Els espectacles 
on intervenen animals són espectacles amb alguna particularitat per raó dels subjectes 
que hi intervenen, i han de respectar la normativa de protecció del animals, però no 
passen a regir-se per una normativa diferent a Ja de la resta d'espectacles. ( .. .) Per 
aquest motiu considerem que cal incloure en l'àmbit d'aplicació de la Llei tots els 
espectacles on intervinguin animals, sens perjudici de l'aplicació de la legislació en 
matèria de protecció dels animals", 

Valoració 
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Aquestes observacions s'ESTIMEN, perquè el règim d'autorització d'aquesta activitats 
es regularà reglamentàriament, així l'article 3.3 de l'avantprojecte queda redactat de la 
manera següent: 

Article 3 
Àmbit d'aplicació 
( ... ) 
3. Aquesta llei és d'aplicació a les activitats d'espectacles públics en què s'utilitzin 
animals de forma principal 

I pel que fa a l'article 3.4.f) s'accepta la proposta de supressió. 

S'afegeix un nou apartat a l'article 29 de l'avantprojecte en relació al regim 
d'intervenció administrativa d'aquestes activitats en què s'utilitzin animals de forma 
principal, amb la redacció següent: 

Article 29 
Activitats sotmeses al règim d'intervenció 
( ... ) , . 
4. Les activitats d'espectacles públics en què de forma principal s'utilitzin animals 
requeriran d'un informe previ vinculant de l'òrgan competent en matèria de protecció 
dels animals. El règim d'intervenció administrativa d'aquestes activitats s'establirà per 
Reglament. ' 

5.2 Observació realitzada respecte a la Disposició Derogatòria segona de 
l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual Disposició Derogatòria segona: 

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei resten derogades: 

i ,. La Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives. 
2. L'article 51.2. de la Llei 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de protecció dels animals. 

Proposta: 

"Disposició Derogatòria segona: 
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei resten derogades: 

La Lleí 11(2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives". 

Justificació 
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"D'altra banda, pel que fa als órgans sancionadors, no acceptem la supressió de 
l'article 51.2 del TRLPA que proposeu. Considerem que la /egislació actual és 
suficientment clara quan a la delimitació de competències. Correspon al DAAM la 
competència per sancionar les infraccions relatives al maltractament dels animals. I 
correspon al Departament d'Interior/es infraccions relatives a/s espectacfes, com per 
exemple la conducta típificadaa la lletra o de l'article 44.3 del TRLPA: "fer un ús no 
autoritzàt d'animals en espectacles". En aquest sentit quan en un espectacle autoritzat 
es produeixi la intervenció no autoritzada d'un animal, sense que se li produeixi 
maltractament, aquesta conducta ha de ser sancionada pel departament d'interior atès 
que la infracció fa referència a les regles que regeixin determinats espectacles (aquells 
on intervenen animals). En el cas que en un espectacle es produeixi un maltractament 
a l'animal, aquesta conducta serà sancionada pel DAAM, atès que el maltractament és 
una conducta sancionable, estigui o no inclós en un espectacle. El mateix raonament 
és aplicable respecte de les competències sancionadores en matèria de festes 
tradicionals amb bous". 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

,6. OBSERVACIONS FORMULADES PER L'ÀREA DE PROMOCiÓ DE 
L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSiÓ DE BARRERES DEL 
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMíLIA 

6.1 Observació realitzada respecte a l'article 2.f) de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 2.f): 

Article 2 
Finalitats 
( ... ) 

. f) Evitar qualsevol mena de discriminació per raó de naixement, gènere, raça,religió, 
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Proposta: 

"Article 2 
Finalitats 
(. .. ) 
f) Evitar qualsevol mena de discriminació per raó de naixement, gènere, raça, 

,discapacitat, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o 
social". 

Justificació: 
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"Visualitzar la no-discriminació també del co"lectíu de persones amb discapacitat". 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

6.2 Observació realitzada respecte a Particle 5.d) de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 5.d): 

Article 5 
Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels organitzadors 

. de les activitats regulades per aquesta llei 
(." ) 
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 discriminació dè les 
persones per raó de naixement, gènere, raça, religió, opinió o qualsevol altra condició 
o circumstància personal o social. 

Proposta 

"Article 5 
Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels organitzadors 
de les activitats regulades per aquesta f/ei 
(" .) 
d) Exercir el dret d'admissió als establiments o als espais oberts al públic, d'acord amb 
el que s'estableixi per reglainent, sense comportar cap mena de discriminació de les 
persones per raó de naixement, gènere, raça, discapacítat, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social". 

Justifica ció: 

"Visualitzar la no-discriminació també del col-lectiu de persones amb dis capa citat". 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat 

6.3 Observació realitzada respecte a l'article 5.2.h) de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 5.2.h): 

Article 5 
(." ) 
2. Els titulars. els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
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h) Garantir l'accessibilitat als establiments i activitats a les persones amb discapacitat, 
d'acord amb la normativa vigent, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques. 

Proposta 

"ArtiCle 5 
( .. .) 
2. Els titulars, els explotadors í els organitzadors tenen les obligacions següents: 
h) Garantir l'accessibilitat als establiments i activitats a fes persones amb discapacitat, 
d'acord amb la normativa vigent de promoció de l'accessibilítat, de supressió de 
barreres arquiteotòniques, i de l'accés a Jlentorn de les persones acompanyades 
de gossos d'assistèn'cia". 

Justificació: 

"Cal preveure . també que les persones amb discapacitat puguin accedir als 
establiments i activitats acompanyades dels seus gossos d'assistència d'acord amb el 
que prevegi la normativa vigent en la matèria, actualment fa Llei 1912009, de 26 de 
novembre". 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

6.4 Observació realitzada respecte a l'article S.2.j) de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 5.2.j): 

Article 5 
( .. . ) 
2. Els titl!lars , els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
j) Disposar en un lloc perfectament llegible la informació que s'estableixi per reglament, 
tant a l'exterior coma l'interior del local o recinte. 

Proposta 

"Article 5 
(...) 
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
J) Disposar en un !foc perfectament llegible accessible la informació que s'estableixi 
per reglament, tant a l'exterior com a /'interior del local o recinte". 

Justificació: 

"El terme accessible engloba tant la retolació comuna, que ha de tenir una ubicació, 
mida i contrast cromàtic adequats, com aquells sistemes alternatius que la normativa 
d'accessibilitat preveu per a determinà des informacions, com ara la informació per 
canals auditius o en sistema Braif/e". 
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Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

e.5 Observació realitzada respecte a l'article 5.2.s) de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 5.2,s) : 

Article 5 
( ... ) , 

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 i 
telemàtics. 

Proposta: 

"Article 5 
(...) 
2, Els titulars, els explotadors i els organit4adors tenen les obligacions següents: 
s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans informàtics i 
telemàtics accessibles". 

Justificació: 

"Posar de relleu que els mitjans informàtics í telemàtics han de complir els estàndards 
d'accessibilitat establerts a la normativa d'accessibilitat i les normes tècniques UNE", 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

6.6 Observació realitzada respecte a rartic le 15.1 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 15.1: 

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 presencial i directe al públic. A més, 
podran establir plataformes tecnològiques per a la seva venda. Per reglament 
s'establiran les condicions i requisits i prohibicions de la citada venda. 

Proposta: 

"Article 15 
Venda d )entrades 
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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 presencial i directe al públic. A mès 
podran establir plataformes tecnològiques accessibles per a /a seva ven da_ Per 
reg/ament s'establiran les condicions i requisits i prohibicions de la citada venda", 

Justificació: 

"Posar de relleu que els mitjans informàtics i telemàtics han de complir els estàndards 
d'accessibilitat establerts a la normativa d'accessibilitat i les normes tècniques UNE", 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

6.7 Observació realitzada respecte a l'article 20.3 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 20,3; 

ArtiCle 20 
Qualificació de les activitats i establiments 
(.." ) 
3_ Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les persones explotadores i 
les organitzadores d'activitats d'espectacles públics i recreatives interessades a obtenir 
la denominació de qualitat Q1 O han d'acreditar que compleixen els requisits especials 
de seguretat, valors de convivència, qualitat de les instal-Iacions, valor artístic, 
patrimonial o cultural, l'adhesió de l'establiment al sistema arbitral de consum, o 
d'altres, que s'han de determinar per reglament. 

Proposta: 

"Article 20 
Qualificació de Jes aètivitats i establiments 
(.-.) 
3. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les persones explotadores i 
les organitzadores d'activitats d'espectacles públics i recreatives interessades a obtenir 
la denominació de qualitat Q10 han d'acreditar que compleixen els requisits especials 
de seguretat, valors de convivència, qualitat; accessibilitat de les instal'lacions, valor 
artístic, patrimonial o cultural, l'adhesió de l'establiment al sistema arbitral de consum, 
o d'altres, que s'han de determinar per reglament", 

Justificació: 

"Creiem que un segell o denominació de qualitat per a establiments no s'hauria de 
donar a aquells que no siguin accessibles, Per això creiem necessari incloure-ho en el 
redactat d'aquest article", 

Valoració 
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Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 
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6.8 Observació realitzada respecte a l'article 35.4 de "avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 35.4: . 

Article 35 
Formulació de la comunicació prèvia i obertura de l'establiment i inici de l'activitat 
( ... ) 
4, La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 
a) El projecte tècnic que contingui la descripció de l'activitat mitjançant la 
documentació tècnica que s'estableixi per reglament i que, en tot cas, ha de ser signat 
per la persona tècnica competent que assumeix la direcció de l'execució del projecte, 
b) Certificació del compliment dels requisits de les activitats i dels establiments 
previstos per aquesta llei, en particular dels relatius a la ubicació i construcció, a la 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis, a la protecció civil, a la higiene i salubritat 
pública, a la compafibilitat acústica, als sistemes i personal de control d'accés i a les 
instal'lacions i el personal de vigilància, sempre d'acord amb la normativa tècnica 
específica i en els termes que s'estableixi per reglament. 
c) Certificació ambiental, si escau, de compliment dels requisits previstos per la 
normativa reguladora de les emissions a l'aire i a l'aigua i dels espais naturals 
protegits, 
d) Justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
l'activitat o l'establiment. 

Proposta: 

"Article 35 
Presentació de la comunicació prèvia i obertura de l'establiment i inici de l'activitat 
(. .. ) 
4. La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent: 
a) El projecte tècnic que contingui la descripció de l'activitat mitjançant la 
documentació tècnica que s'estableixi per reglament i que, en tot cas, ha de ser signat 
per la persona tècnica competent que assumeix la direcció de l'execuci6 del projecte. 
b) Certificació del compliment dels requisits de les activítats i dels estabfiments 
previstos per aquesta' llei, en particular dels relatius a la ubícaeió i construcció, a la 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis, a fa protecció civíl, a fa higiene i salubritat 
pública, a l'accessibilitat, a la compatibilitat acústica, als sistemes i personal de controf 
d'accés i a les insta¡'¡acions i el personal de vigilància, sempre d'acord amb la 
normativa tècnica específica i en els termes que s'estableixi per reglament. 
e) Certificació ambiental, si escau, de compliment defs requisits previstos per la 
normativa reguladora de les emissions a l'aire i a l'aigua i dels espais naturals 
protegits. 
d) Justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
l'activitat o l'establiment". • 

Justificació: 
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"Els requisits í condicions d'accessibilitat són un altre dels aspectes que s'han de 
complir prèviament a l'inici d'una activitat o l'obertura d'un establiment nou". 

Valoració 

L'observació presentada per l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de 
Barreres, no es pot entrar a valorar atès que, en la nova redacció de l'article 35 de 
l'avantprojecte, s'ha eliminat del text l'especificació dels requisits i documentació que 
havia d'acompanyar a la comunicació prèvia. 

Per tant, aquesta observació es valorarà en la futura redacció del Reglament de 
çlesenvolupament. 

6.9 Observació realitzada respecte a l'article 44.2 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 44.2: 

Article 44 
Contingut i condicions tècniques 
( ... ) 
2. Només es poden autoritzar les activitats i els establiments que compleixen les 
condicions de seguretat, qualitat, 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, segons els requisits previstos per aquesta llei i per la 
resta de normativa aplicable. 

Proposta 

"Article 44 
Contíngut i condicions tècniques 
(. .. ) 
2. Només es poden autoritzar les activitats i els establiments que compleixen les 
condicions de seguretat, accessibilitat, qua/ítat, 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, segons els requisits previstos per 
aquesta f/ei i per la resta de normativa aplicable". 

Justificació: 

liLes condicions d'accessibilitat són un altre dels aspectes que s'han de complír 
prèviament a l'inici d 'una activitat o l'obertura d'un establiment nou". 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 
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. 6.10 Observacions realitzada respecte a l'article 44.4 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 44.4: 

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 seguretat 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 de~envolupat activitats recreatives o 
d'es'pectacles 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 Generalitat competent en matèria de 
patrimoni culturaL 
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la higiene de l'edifici, la ' 
qualitat dels establiments, la comoditat i la protecció de les persones i la insonorització 
o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones. 

Proposta 

"Article 44.4 
Contingut i condicions tècniques 
( .. .) 
Afegir apartat: 
c) Acreditar que s'ha assolit la màxima adequació possible a les condicions 
d'accessibílitatsense incomplir la normativa específica reguladora d'aquests 
immobles. 

Justificació: 

"En consonància amb el que s'estableix als criteris generals d'aplicació del DB-SUA 
(Codi tècnic de "edificació) i al Projecte de Llei d'Accessibilitat". 

Valoració 

Aquesta 'observ~ció es DESESTIMA, atès que són edificis i immobles que en alguns 
casos no podran complir aquest requisit i, en conseqüència, en aquesta llei se'ls aplica 
una regulació espe ífica, 

B ~celona •. 29 de 
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