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MEMÓRIA D'AVALUACIÓ DE L' IMPACTE DE LES MESURES PROPOSADES EN 

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

. Aquesta memòria d'avaluació d'impacte s'elabora d'acord amb les previsions normatives 
que prescriu l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, modificat per la Disposició 
Final tercera apartat 3 de la Llei 26/2010, de3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

1. Informe d'impacte pressupostari 

Pel que fa a l'àmbit pressupostari de la Generalitat, ni l'elaboració de la norma que ens 
ocupa ni l'aplicació d'aquesta ha suposat o suposarà, en principi , cap augment de 
recursos personals ni materiais ja que, per una part, la redacció del text legislatiu ha estat 
realitzat pel personal tècnic de la pròpia Subdirecció General d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives sense cap increment de dotació específica, és més s'han 
simultaniejat les funcions del dia a dia d'aquesta Subdirecció amb les funcions 
especialitzades que comporta elaborar una norma legislativa i, per l'altra part, l'aplicació 
de l'avantprojecte de referència tampoc suposarà cap nova despesa suplementària 
immediata en el pressupost autonòmic, si bé s'ha de tenir en compte que es pot preveure 
l'augment d'ingressos extraordinaris en aquest pressupost, en establir-ne modificacions 
en les taxes existents per les tramitacions de diferents procediments d'habilitació i 
d'autorització (centres de formació, personal de control d'accés, activitats extraordinàries, . 
ampliacions d'horaris, activitats de règim d'horari especial , etc.), com és el cas de l'actual 
taxa d'acreditació de personal de control d'accés que incorporaria un import addicional 
pel dret a presentar-se a les proves d'habilitació com a controlador des del moment que 
entri en' vigor aquest avantprojecte perquè les realitzaria l'Administració competent en la 
matèria. Ara bé, aquest increment en aquest tipus de taxa es pot veure compensat 
d'alguna manera per a la persona ·interessada, perquè des que les acadèmies de 
formació es limitin a impartir els cursos i deixin, de realitzar les proves d'habilitació, 
necessàriament hauran de modificar a la baixa els seus p'reus d'inscripcions en els cursos 
que organitzin ja que no inclouran la part corresponent al dret a examen. Així mateix, els 
,nous centres de formació que vulguin ser habilitats per impartir els mòduls de formació de 
personal de control d'accés hauran de liquidar l'import de la taxa corresponent. 

Ara bé, com es podrà deduir de lés valoracions que s'exposaran a continuació, 
l'aprovació d'aquest avantprojecte sí que tindrà efectes sobre l'organització i l'actuació del 
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personal encarregat de la seva aplicació, però, cal significar que el canvi de mentalitat 
que suposa la nova norma, ja s'havia començat a produir com a conseqüència de 
"entrada en vigor de diferents textos legislatius que van afectar la matèria d'espectacles 
públics i activitats recreatives. Tal ha estat el cas de .Ia Llei 10/2011, 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 suprimir el control in icial de funcionament per 
començar una activitat; va reduir considerablement l'import de les sancions o va incloure, 

. en les tipificacions de les infraccions els supòsits de comunicació prèvia. 

En aquest ordre de coses, com ja s'ementat, s'ha d'assenyalar que la nova regulació 
modifica un dels supòsits que, amb l'entrada en vigor de la ja esmentada Llei 10/2011, del 
29 de desembre,- havia estat incorporat a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, i que feia 
referència a què les proves de selecció per aconseguir l'habilitació com a personal de 

control d'accés, es durien a terme pels propis centres que impartien els cursos de 
formació . 

\ 
L'experiència constatada en el decurs d'aquests anys ha demostrat unes grans 
diferències entre els diversos centres de formació a l'hora d'impartir els cursos .formatius, 
fet que ha suposat una dinàmica divergent de funcionament, tant en la mateixa formació 
com en les proves de selecció que realitzen els aspirants per aconseguir l'habilitació com 
a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa referència a l'àmbit del coneixement 
tant teòric com pràctic. 

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllar 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 de selecció i revertir en l'Adm inistració de la Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves per tal que quedi acreditat que dit personal disposa de la 
formació requerida, garantint, d'una manera objectiva, els principis d'igualtat i capacitat, 
fet que redundarà en benefici de la comunitat en general. 

Per quantificar els recursos materials i la dedicació del personal funcionari i interí en 
l'aplicació de la norma de referència respecte al cost que pot implicar que l'Administració 
de la Generalitat torni a realitzar les proves de personal de control d'accés, s'ha de 
precisar que aquesta recuperació en la realització de les próves no implicarà cap cost 
addicional, ja que les instal ' lacions i la infraestructura on tindran lloc seran les que 
disposa .actualment aquest Departament d'Interior, sense afegir-ne cap tipus de nou 
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recurs. Quant als recursos humans tampoc comportarà cap increment de personal , doncs 
els formularis i els tests psicotècnics en què consistiran les proves per l'habilitació de 
personal de control seran dissenyats pels tècnics de la Subdirecció esmentada 
conjuntament amb els tècnics de l'Institut de Seguretat Pública de . Catalunya es 
configurarà el tribunal qualificador pels mateixos tècnics i per altre personal adscrit a la 
Direcció General d'Administració de Seguretat. Igualment es recorrerà al personal 
d'aquesta Direcció que voluntàriament vulgui participar per realitzar les tasques 
d'organització i vigilància durant la seva realització. 

2. Informe d'impacte econòmic i social 

L'avantprojecte de la llei que s'impulsa, en principi , no implica cap nova càrrega 
administrativa ni econòmica per als establiments de pública concurrència on es 
desenvolupen les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

Amb el nou marc legal, les empreses catalanes del sector de l'oci gaudiran d'una 
simplificació quant als tràmits per l'inici d'una activitat, i de més flexibilitat per afrontar els 
reptes del mercat actual. A més, com es posarà de relleu en l'apartat d'aquest informe 
relatiu a l'impacte normatiu, el projecte legislatiu que es tramita implicarà una reducció de 
càrregues administratives als centres de formació de personal de control d'accés, que ja 
no hauran de realitzar les proves, i una notable simplificació dels tràmits per a la resta 
d'activitats. 

2.1.- Activitat o sector que resulta afectat per la normativa 

L'avantprojecte de llei desenvolupa en un text únic la regulació de diverses qüestions que 
incideixen directament en I~s empreses que es dediquen a l'exercici de l'activitat 
econòmica en el sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives i els 
establiments o'espais oberts al públic, on aquestes activitats es desenvolupen. 

D'acord amb allò referit anteriorment, els principals destinataris d'aquesta nova regulació 
són els empresaris del . sector de l'oci que amb la seva activitat fan créixer l'economia, 
fomenten l'ocupació i proporcionen oci i lleure a les persones, tot això sense deixar 
d'esmentar l'objectiu de la iniciativa que és reforçar el valors inspiradors de la seguretat 
per a les persones participants i usuàries, la convivència entre els participants i els tercers 
que es puguin veure afectats amb el desenvolupament de les activitats del lleure, i la 
qualitat dels establiments i de les activitats 
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2.2.- Avaluació de l'impacte econòmic i social i de la necessitat de l'opció normativa 

La Generalitat de Càtalunya té competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats 

recreatives tal i com estableix l'article 141 .3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) . 

Amb caràcter de novetat, l'avantprojecte determina que 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 aquest avantprojecte preveu, a l'inrevés 

del sistema vigent fins ara. En aquest sentit, el règim de llicència o d'autorització no té un 

caràcter general, sinó que només es podrà aplicar a determinats supòsits previstos 

especialment per aquesta norma. 

De manera que, cóm requereix la normativa europea i interna més moderna, 

l'avantprojecte efectua una diversa consideració dels supòsits en què es requerirà 

llicència o autorització, atenent a la presència de raons imperioses d'interès general, éom 

ara la seguretat públ ica, l'ordre públic , la salut pública, la protecció del medi ambient i de 

l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic. El 

test de proporcionalitat acaba determinant un règim jurídic divers , ja sigui d'exclusió, de 

comunicació prèvia, o de manteniment d'un règ im de control previ a l'activitat en supòsits 

molt específics, sempre d'acord amb l'adopció de les mesures que es consideren menys 

restrictives per a l'accés a les activitats i a llur exercici. 

També com a novetat especialment remarcable, aquest avantprojecte dedica un capítol 

sencer al foment de la qualitat de les activitats i dels establiments objecte d'ordenació, 

promou l'adopció de cartes de qualitat i recull la denominació de qualitat Q10, 

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 de 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. 

Les cartes de qualitat i denominació de qualitat Q-10 configuraran una figura que 

motivarà als empresaris del sector a millorar i mantenir constantment les seves 

instal 'lacions, serveis ioferta, oferint uns serveis d'excel'lents que redundaran en benefici 

dels clients, en l'atractiu turístic i en el nom de la marca Catalunya i, per tant, en el 

creixement econòmic. 
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Per tant, totes aquestes consideracions estan encaminades a avaluar els efectes positius 
que aquest avantprojecte comporta per als ciutadans en general, en relació a Ill!r 
seguretat, a la convivència, i a la qualitat dels serveis que reben; i per als professionals 
de les activitats de l'oci quant simplifica els tràmits de les seves gestions amb .les 
administracions i promou l'agilitat i la rapidesa de les actuacions administratives, rebutjant 
aquells obstacles que dificulten el lliure exercici de les seves activitats i, per tant, afavorint 
la seva implantació i desenvolupament. 

En un moment socioeconòmic, en què els indicadors mostren una desacceleració 
econòmica global i un alt índex de desocupació, s'ha valorat la necessitat d'una nova 
regulació del sector de l'oci que faciliti la iniciativa empresarial, en especial pel que fa a la 
petita i mitjana empresa, que li permeti especialment fomentar l'ocupació i la reactivació 
econòmica, En aquest sentit, l'Administració té l'obligació d'elaborar propostes legislatives 
adequades, en què s'integrin tots els interessos del sector i es fomenti el creixement 
econòmic, 

En la nova norma que s'impulsa hi ha una revisió acurada del règim de les comunicacions 
prèvies que facilita als empresaris catalans la immediatesa de l'obertura dels 
establililents, la realització de les activitats que vulguin portar a terme o la modificació 
d'aquests establiments i activitats, així mateix, la reducció · de tràmits permet un 
creixement empresarial més ràpid i, sobretot, més àgil, tot això, sempre des del respecte 
als principis que garanteixen la seguretat de les persones i els bens. 

En aquest sentit, s'ha de quantificar econòmicament el cost que representa pels 
ciutadans ini~iar activitats empresarials per mitjà de ¿o'municacions prèvies en lloc de les 
tramitacions d'autorització i de llicències, en el sentit que amb la presentació de la 
comunicació l'inici de l'activitat, com ja s'ha dit, és immediat, mentre que amb la tramitació 
de la llicència no es pot iniciar l'activitat fins que aquesta l'atorgui l'ajuntament 
corresponent, amb la qual cosa durant el termini de temps que l'establiment no és obert, 
malgrat com~lir tots els requisits a l'espera de l'obtenció de la preceptiva llicència , 
l'interessat ha d'anar sufragant els costos de l'establiment que pretén obrir, sense obtenir 
cap tipus de benefici. Fet que suposa una 'càrrega a l'administrat. 

De la mateixa manera es pot predicar respecte a les modificacions dels establiments o de 
les activitats exercides que fins ara la majoria anaven també per llicència perquè 
pràcticament totes es consideraven modificacions substancials. Amb l'entrada en vigor de 
l'avantprojecte, només aquelles modificacions que ' afectin a establiments o activitats 
considerades de risc important i que igualment hagin estat autoritzade~ pel règim de 
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llicència seran autoritzades pel mateix règim, la resta de modificacions d'edificis 
d'activitats aniran pel règim de comunicació , com la gran part dels establiments 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 

En el marc d'aquest règim de simplificació els objectius de la nova regulació que 
s'impulsa són fomentar els tres principis bàsics que són l'eix vertebrador de 
l'avantprojecte, la seguretat, la convivència i la qualitat, així com reforçar les vies de 
comunicació entre l'Administració i els empresaris del sector, amb l'objectiu de millorar la 
gestió empresarial, en ares d'assolir un major dimensionament del món de l'oci, 
contribuint a desbloquejar les tensions i afavorir el gaudiment de les persones, sempre 
des de la perspectiva de la simplificació i l'eliminació de càrregues juntament amb la 
garantia de la seguretat en el seu sentit genèric, tant pel que fa als procediments per ' 
iniciar una activitat, com per al compliment de la norma que la regula. 

3. Informe d'impacte normatiu 

3.1.- Seguiment dels principis, criteris i recomanacions de la Guia de Bones Pràctiques 

D'acord amb el que disposa el Decret 106/2008, de 6 de maig, ' de mesures per a la 
simplificació dels tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat 
econòmica, la directriu que ha seguit l'elaboració d'aquesta norma s'enquadra en els 
principis, els criteris i recomanacions que estableix la Guia de Bones Pràctiques. 

Aquesta 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 Comunitat Econòmica Europea ja preveien de manera decidida el 
reconeixement de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis. ' 

En els darrers anys, aquests principis enunciats genèricament s'han traslladat a una 
norma de gran rellevànéia, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell Europeu, 
del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis eh el mercat interior, bo i recollint la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió. Per tal de fomentar un mercat 
competitiu de serveis en l'àmbit europeu, aquesta Directiva fixa uns objectius de 
simplificació administrativa . procedimental i per via electrònica (finestreta única), 
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determina un règim comú de mlnlma intervenció per a l'exercici de la llibertat 
d'establiment i la lliure prestació dels serveis, i vetlla per la promoció de llur qualitat. 

L'assoliment d'una intervenció administrativa mínima i proporcional amb les finalitats 
d'interès públic que es persegueixen i la simplificaèióadministrativa es consideren 
essencials per a afavorir el creixement econòmic, l'ocupació, la innovació, 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 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 ca! procèdir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de 
l'interès general, representat essencialment pel principi de seguretat, 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 attres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu actual, aquest avantprojecte 
pretén fer compatible el principi de llibertat amb les necessàries condicions de seguretat 
que han d'observar els establí ments i les activitats regulats, i compatibilitzar els drets de 
les persones concurrents a les activitats i als establiments amb els de les terceres 
persones. 

Aquesta finalitat requereix l'acomodació i l'ajust de mentalitats, tant des de l'Administració 
. pública com des de tes persones privades implicades. Des de la perspeGtiva de 
l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase de control previ de 
les activitats, sinó més aviat Em les fases posteriors de controt, la qual cosa exigeix una 
revisió d'objectius, així com la implantació d'una externalització parcial de l'activitat 
administrativa. 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. 

En relació amb la proporcionalitat de la intervenció administrativa l'objectiu d'aquesta 
iniciativa és reforçar els valors inspiradors en la convivència entre els participants i els 
tercers, la seguretat i la qualitat dels establiments i de les activitats, així com la voluntat 
descentralitzadora cap els governs locals, la coordinació de les polítiques públiques 
autonòmiques i locals, i l'estructuració d'un règim d'inspecció i sanciçmador rigorós i 
precís. 
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Aquesta nova regulació ha de permetre fer compatible el principi de llibertat amb les 
necessàries condicions de seguretat per a les persones, que han d'observar els 
responsables dels establiments oberts al públic i els organitzadors de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, compatibilitzant els drets de les persones concurrents 
a les activitats i als establiments amb els de les terceres persones que es puguin veure 
afectades, aplicant 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, 
procurant la qualitat en la prestació dels serveis (010) i, sobretot, incrementant la 
seguretat jurídica per mitjà de la normativa. 

També es pretén amb aquesta regulació incrementar la seguretat jurídica de la normativa 
sectorial, mitjançant un règim legal de caràcter general, per a l'àmbit territorial català, en 
matèria d'establiments i activitats d'espectacles i recreatives, en relació al principi de 
reserva de llei, de transparència.i de predictibilitat de les normes. 

Quant als principis de transparència i predictibilitat, 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 la seva possible implantació i actuació 
econòmica en els diversos municipis. 

( 

En definitiva, aquesta llei pretén aplicar al sector de l'oci, els canvis obrats en el dret 
europeu i en el dret intern, al voltant dels principis d'intervenció mínim à i de simplificació 
administrativa i seguretat jurídica. Canvis tendents a què les administracions públiques, 
adoptin, amb caràcter general, un sistema de controls a posteriori, orientat a la 
preservació dels interessos públics, que fins ara s'efectuava mi~ançant el control 
preventiu , 

Pel que fa a l'aplicació de la norma s'ha seguit un criteri uniforme en funció de la 
superfície dels establiments i del seu aforament, amb independència que el titular sigui 
una persona física o jurídica, pública o privada, així com de l'activitat que es pretengui 
desenvolupar, en aquesta direcció, qualsevol.establiment amb un aforament inferior a 500 
persones o 500m2 de superfície, restarà sotmès al règim de comunicació prèvia, malgrat 
l'activitat que desenvolupi sigui de bar musical, discoteca, sala de ball o restauració, fixant 
d'aquesta manera un criteri unitari i objectiu que. garanteixi la seguretat de les persones i 
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els béns davant les situacions de risc important, d'acord amb la normativa de prevenció 
de riscos, 

Referent al deUre de salvaguarda dels drets de la ciutadania i de l'interès general , cal 
significar que amb l'aprovació d'aquest avantprojecte de Llei es produirà una reducció de 
càrregues administratives envers els ~iutadans quan aquests siguin titulars o 
organitzadors d'activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari, ja que 
en aquests casos el règim que s'aplicarà tant p€lr iniciar com per desenvolupar aquestes 
activitats, així com per les modificacions de caràcter no substancial que es vulguin 

realitzar als edificis o en les activitats, serà el de la comunicació prèvia, amb caràcter 
general, amb la immediatesa que aquest règim implica pel benefici econòmic que 
produeix per a la persona sol , licitant. 

En aquesta direcció, s'estableix el regim de comunicació prevla per a determinats 
supòsits dins d'activitats complementàries o accessòries d'una activitat principal, com és 

el que preveu l'article 34 d'aquest avantprojecte que literalment regula: "Les actuacions 
musicals en directe mitjançant la veu humana o amb instruments acústics amb altaveus i 
amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consideració d'activitat complementària 
mentre s'està duent a terme l'activitat prinèipal, en locals comercials o en d'altres que no 
tenen la condició d'establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
regulada per aquesta llei, sempre que l'activitat complementària es desenvolupi en horar i 
diürn autoritzat i no suposi un increment de l'ocupació prevista a t'activitat principal". 

La supressió del règim de control previ a l'inici de l'activitat ja introduïda per la Llei 
10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la simplificació normativa; i 

que aquest avantprojecte recull suposa també una disminució de les càrregues que 
poden afectar a les activitats dels ciutadans, en la mesura que s'elimina aquest control 
previ i preceptiu que podia suposar, en moltes ocasions, una tardança considerable per a 
l'inici d'una activitat, atès que fins que no es realitzés aquest control previ per part de 
l'administració l'interessat nola podia iniciar. A l'avantprojecte de llei només es manté 
aqúest control inícial per a activitats amb unes particularitats molt especffiques pel risc 
que poden comportar, en el sentit que es desenvolupen en instal 'lacions no fixes i 
desmuntables com són els circs i les fires d'atracCions, en què de forma discontinua i 

constant poden congregar-se un gran volum de persones. 

Fent una comparativa entre aquest avantprojecte i la vigent Llei 11/2009, del 6 de juliol, 
de regulació administrativa dels espèctacles públics i les activitats recreatives, ens trobem 
amb una sèrie de diferències entre aquests dos textos legislatius que malgraLalgunes 
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d'aquestes ja han estat exposades, es considera convenient tornar-les à manifestar, tal 
com : 

L'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte s'ajusta millor als tipus d'establiments i 
d'activitats que es regulen, en la mesura que exclou expressament els actes i les 
celebracions de caràcter veïnal amb un aforament baix (menys de 150 persones) i 
sempre que no comportin perill, les activitats esportives i les relacionades amb el 

, joc i les apostes, i en concret els espectacles amb ús d'animals quan aquests 
siguin l'objecte principal de l'activitat, a més de totes aquelles celebracions que 
formin part del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, deixant només la seva 
aplicació supletòria a les activitats de restauració. Amb l'exclusió d'aquestes 
matèries de l'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte es redueixen notòriament les 
càrregues administratives, ja que s'eviten la duplicitat de les d'actuacions de les 
diferents administracions perquè moltes matèries són compartides per diferents 
Departaments, Així mateix, algunes d'elles, com les celebracions de caràcter 
veïnal, queden reduïdes a una simple notificació de dades a l'ajuntament 
corres ponent. 

En ares a la no duplicitat de funcions i d'òrgans consultius, aquest avantprojecte 
regula únicament l'existència del Consell Asses,sor d'Activitats d'Espectacles 
Públics i Recreatives, com a òrgan de deliberació i assessorament en la matèria 
objecte d'aquest text, el qual es constitueix com la plataforma de participació de 
tots els sectors implicats : Departaments de la Generalitat, les administracions 
local, els empresaris del sector de l'oci i ' els ciutadans, Desapareix en 
conseqüència, i per tant, representa una reducció de càrregues la supressió de 
l'antiga Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives. 

Es considera que La Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i Polícies Locals) 
és l'autoritat competent per realitzar les inspeccions dels establiments i de les 
activitats públiques. En aquest sentit, se substitueix l'assumpció, per part dels 
ajuntaments, de l'exercici de les competències inspectores i sancionadores, per 
un règim de delegació de competències només en matèria sancionadora, limitant
se l'exercici d'aquesta delegació als ajuntaments que tinguin més de 20.000 
habitants, d'acord amb criteris procedents de la normativa de règim local (art, 7 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Règim Local -actualització 
30/12/2013), amb la finalitat de garantir la bona actuació administrativa respecte a 
la seva potestat sancionadora. L'especificació que l'avantprojecte de llei realitza 
respecte a la labor inspectora per part de la Policia de Catalunya , malgrat pugui 
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representar un augment de càrregues per la Policia Local es pot entendre, al 
mateix temps, com a una millora, atès que clarifica que les funcions inspectores 
són comunes a. la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra i a la Policia Local, 
per evitar que es puguin produir situacions d'actuacions simultànies per part 
d'aquests dos cossos. 

Es torna a modificar per via legislativa un dels requisits essencials per a 
l'habilitació del personal de control d'accés, que l'entrada en vigor de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
administrativa, havia incorporat a la Llei 11/2009, del 6 de juliol , que ara es 
deroga, com ja s'ha indicat anteriorment. 

La intervenció administrativa està marcada per les instruccions europees de 

,. 

. simplificació i de lliure circulació de serveis les quals han postergat els règims 
d'autoritzacions, en aquest text legislatiu es regula en base al reconeixement dels . 
instruments del règim de comunicació prèvia com els mecanismes primaris de 
l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques. Els règims de llicència i 
autorització només seran admissibles quan. no sigu.in discriminatoris, i sempre que 
siguin proporcionals i necessaris i es justifiquin per raons imperioses d'interès 
general, basant-se en el concepte de risc important. Amb aquests canvis 
legislatius, es pot considerar que la major part de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives a Catalunya restaran sotmeses a aquest règim de 
comunicació prèvia, molt més ràpid, àgil i econòmic, que permet un inici d'activitat 
immediat. Ara bé, malgrat aquesta intervenció suposi una rèducció molt important 
de les càrregues, aquest règim ha de ser completament compatible amb les 
cond icions de seguretat de les persones i amb el respecte dels drets de tercers. 

En el · capítol destinat al procediment sancionador s'ha procedit a una regulació 
més acurada i, sobretot, més . actualitzada i conforme amb la situació 
socioeconòmica del moment, en aquesta direcció, s'ha incorporat la figura jurídica 
de l'advertiment en les sancions lleus,. que posa de manifest que l'interés de 
l'Administració no és tant el d'imposar una multa econòmica sinó de reconduir al 
compliment de la normativa; així, si durant un procediment sancionador s'aprecia 
bona voluntat per part de la persona infractora, en tant es constata que durant la 
tramitació d'aquest s'han corregit les irregularitats administratives comeses, no 
caldrà resoldre amb una multa sinó bastarà amb un advertiment. Per tant, es pot 
considerar que la incorporació d'aquesta figura representa per a l'administrat una 
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notable reducció de les càrregues administratives, en tant en quant serà sancionat 
però no veurà minvat el seu patrimoni econòmic. 

Relacionada amb la potestat sancionadora de l'Administració i per tal que aquesta 
sigui efectiva i obligui als responsables de les infraccions a complir la normativa, 
s'inclou també la figura de les multes coercitives, demanada reiteradament per 
representats de l'Administració Local. Aquesta figura malgrat suposa una càrrega 
administrativa per l'administrat no complidor de la normativa que regula la seva 
activitat, suposa un mecanisme per garantir la seguretat de les persones i dels 
béns, a més a més d'evitar el greuge comparatiu que es pot produir entre els 
empresaris complidors respecte als no/complidors. 

De conformitat amb la lògica jurídica que regula els procediments administratius, 
aquesta nova regulació ha inclòs dins de les mesures cautelars sense caràcter 
sancionador (té\ncament d'establiments, prohibició o suspensió d'activitats quan 
no es disposa de llicència o de' pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil) , que 
l'òrgan competent per adoptar-les sigui tant aquell que va rebre la comunicació 
prèvia o va atorgar la llicència o l'autorització com el competent en matèria 
sancionadora d'activitats d'espectacles públics i recreatives, ja que, el text que es 
deroga només preveia per a aquesta actuació l'òrgan competent en matèria 
d'inspecció i sanció. Per tant, en compartir amb l'administració local aquests tipus 
d'intervenció representa una reducCió de les càrregues pel que fa a l'administració 
de la Generalitat de Catalunya. 

Una .altra de les mesures per agilitzar la intervenció administrativa i evitar al 
màxim les conseqüències que aquesta intervenció pugui comportar, ha estat la 
reducció del termini per confirmar, modificar o revocar l'adopció d'una mesura 
provisional immediata, associada . comunament a situacions de suspensió 
d'activitats, desallotjament d'establiments o d'espais oberts al públíc i de comís de 
material. En aquestes situacions s'ha tingut en compte el caràcter excepcional 
vinculat a aquest tipus de mesura, que determina exclusivament la seva adopció a 
circumstàncies que comportin un risc immediat que pugui afectar greument la 
seguretat de les persones, dels béns o là convivència entre els GÍutadans, amb la 
qual cosa s'evidencia una supressió de càrregues per a l'administrat, que es trobi 
en un d'aquests supòsits, perquè es redueix el termini dels efectes d'aquesta 
mesura, amb les implicacions econòmiques que pot comportar per a l'administrat 
afectat. 
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S'inclou una nova forma de regulació respecte els establiments--i les activitats 
recreatives que siguin de titularitat municipal o organitzades per l'administració. En 
aquest sentit, i en base als principis de transparència , predictibilitat, seguretat 
jurídica i bona administració, no es predica l'exempció de la llicència dels 
establiments i les activitats sinó que pel contrari, s'estableix un principi de 
compliment general de les normes reguladores dels establiments i de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives per totes les persones físiques i jurídiques, 
públ iques i privades. Malgrat'aquesta regulació no suposa cap nova càrrega per a 
cap administració, en la mesura que no s!jncrementen els requisits i condicions 
que han de complir en aquests moment, sí que comporta garantir una situació 
d'igualtat entre el sector públic i privat en la realització de les activitats en matèria 
d'espectacles públics i recreatives. 

L'avantprojecte també preveu la utilització dels mitjans electrònics, d'acord amb el que 
estableix la llei 29/2010, del3 d'agòst, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, amb la finalitat de la creació de diversos canals que facilitin la relació entre les 
administracions públiques i els titulars dels establiments públics, els organitzadors de les 
activitats , els ciutadans que hi vulguin participar i terceres persones que resultin 
afectades, així mateix, es preveu la creació del Registre d'establiments oberts al públic i 
de persones organitzadores . Tot això per aconseguir agilitat i rapidesa en l'actuació 
administrativa, 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, espectadors i terceres persones. Alhora, aquests mitjans milloren l'eficàcia i 
l'eficiència administratives, la transparència, la proximitat i ('obertura · de les 
administracions públiques als ciutadans, i també la seva rendició de comptes. 

No obstant, aquest avantprojecte també suposa unes càrregues per a les persones 
. titulars o organitzadores de les activitats d'espectacles públics i. recreatives, èom és el cas 
de la incorporació de la figura jurídica de la multa coercitiva, totalment justificada en 
causes d'interès general. Aquesta f igura s'introdueix, com a novetat en aquest text legal, 
amb la finalitat d'aconseguir bàsicament un compliment general i unitari de la norma, ja 
que suposa la introducció d'un nou mecanisme legal més àgil i eficaç de control de} 
compliment de la norma per part de les empreses o els titulars de les activitats, a fi i 
efecte d'evitar el greuge comparatiu que es produeix entre els empresaris que 
sistemàticament no compleixen amb la seva normativa d'aplicació respecte d'aquells que 
sí ho fan . A mes a mes, el fet d'incomplir la norma ql,Je regula les activitats que realitzen 
provoca una inseguretat respecte dels drets de les persones usuàries o participants i dels 
tercers que es poden veure afectats per aquest incompliment. 
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En contraprestació s'incorpora l'advertiment com a possible sanció per' aquells supòsits 
en què l'infractor durant el procediment hagi mostrat voluntat d'esmenar l'anomalia que va 
produir ' l'incoació de l'expedient sancionador, sanció que suposarà menys càrrega 
administrativa per ,'interessat, atès que no li suposarà un cost econòmic. 

És tal la racionalitat administrativa que ha imperat en la redacciò de la norma que deriva 
en una aplicació, en principi, suficient per part del personal adscrit a aquesta Subdirecció 
d'Espectacles i Activitats Recreatives. Això significa ' que, d'entrada, la dotació que 
disposa aquesta Subdirecció de personal amb càrrecs de comandament, tècnics 
superiors, administratius, auxiliars i subalterns, de moment, podrà continuar realitzant les 
funcions que té atribuIdes amb el personal que en disposa. 

La coherència,normativa d'aquest avantprojecte de Llei es justifica perquè des dels seus 
inicis, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'un mercat únic de 
serveis. En aquest sentit 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 
eri "raQns 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 admini,strativa de les activitats econòmiques, com també ja s'ha manifestat. 

Quant a la participació dels agents econòmics i socials s'han tingut en compte els criteris 
que estableix l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, que atorga facultat 
potestativa i opcional per valorar la procedència de sotmetre l'expedient a informació 
pública, per tant, atorgant el tràmit d'audiència a les persones, entitats i institucions 
representatives d'interessos legítims en l'àmbit que regula aquesta norma, es considera 
que es compleix suficientment amb aquest mandat legal de participació de les persones 
interessades. 

Per últim, la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives és molt amplia, 
heterogènia i connexa amb altres àmbits d'intervenció regulats per 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 ¡ 
usuaris i de la regulació de les activitats recreatives , Aquestes normes com Ja s'ha indicat, 
poden trobar-se dins d'àmbits competencials d'altres departaments de la Generalitat, com 
són la promoció i defensa de la competència, turisme, sanitat, consum, jocs, indústria, 
etc, i en aquest sentit, s'ha procurat evitar al màxim les interferències amb aquestes altres 
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normes, treballant conjuntament amb les unitats directives corresponents del diferents 
departaments amb la intenció de compaginar les diferents regulacions específiques que 
puguin afectar a l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives . 

3.2.~ Identificació, quantificació i justificació de les càrregues administratives que genera 

el compliment de les mesures que es proposen 

Aquest Avantprojecte de llei, que deroga la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
admin istrativa dels espectacles públics i activitats recreatives , té per objecte establir, en el 

marc de les competències de la Generalitat , el règim jurídic i la intervenció administrativa 
aplicable a les activitats d'espectacles públics i recreatives així com als establiments i als 
espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme. 

A grans trets, el Títol I recull les disposicions generals de la llei , el Títol II fa referència a 
l'organització i realització de les activitats regulades en la llei així com al funcionament 

dels establiments oberts al públic, el Títol III estableix les competènci~s pròpies de cada 
administració pública així com les delegades en matèria sancionadora , el Títol IV fa 

referència al règim d'intervenció administrativa sobre les activitats regulades i el T ítol V es 
dedica als règims d'inspecció i sanció. 

Respecte a les càrregues administratives, és el Títol IV, relatiu al règ im d'intervenció 

administrativa, el que presenta canvis importants respecte a la Llei 11/2009, de 6 de juliol. 

Respecte a l'acarament de les obligacions d'informació que preveu la normativa vigel}t 
amb la que es proposa, s'ha de tenir en compte que aquesta nova llei detalla els supòsits 
de fet objecte d'intervenció administrativa d'una manera molt més detallada i exhaustiva 
que la normativa actualment en vigor. Per aquest motiu, i tenint en compte, que és el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives el cos legal que detalla la gran 
majoria d'obligacions d'informació, resulta molt difícil encaixar i àcàrar les obligacions 
d'informació. 

Una de les grans novetats de la llei serà el règim de comunicació prèvia com a règim 
general d'intervenció administrativa. Això vol dir que molts dels establiments oberts al 
públ ic i moltes de les activitats recreatives que es realitzen deixaran d'estar sotmesos al 
règim d'autorització o de ll icència en favor del règim de comunicació prèvia. No obstant, 
aquells supòsits de fet que, tot i la nova llei, continuïn sotmesos al règim més rígid de 
l'autorització o de la llicència municipal hauran de complir les mateixes obligacions 
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d'informació previstes en l'actualitat perquè són les que estableix el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost. 

D'altra banda, als efectes de la seva quantificació , s'han identificat aquelles càrregues 
administratives que afecten a l'inici de l'activitat perquè són les que s'han modificat 
substancialment a l'establir coma règim general el de la comunicació prèvia. En el mateix 
sentit, atès que el règim de les modificacions substancials o importants es modifica 
(articles 34 i 43 de l'Avantprojecte de llei) , s'han tingut en compte en la quantificació de 
les c'àrregues administratives les modificacions previstes a l'article 29.5 de la llei 
11/2009. 

Respecte a la resta d'obligacions d'informació, lligades a l'exercici de les activitats, com 
les d'informació al públic o a l'Administració, les derivades de la transmissió o canvi de 
titularitat, les relatives als controls periòdics o als requisits dels establiments, no s'han 
tingut en compte als efectes de la quantificació perquè si bé són càrregues 
administratives coincideixen al 100% amb les que genera, pels mateixos conceptes, la 
Llei actualment vigent. 

Passa el mateix amb les obligacions d'informació que se'n deriven per les empreses i 
professionals relacionats amb el control d'accés, les entitats col'laboradores i les 
empreses instal'ladores dè sistemes de control d'afo'rament. Aquestes obligacions estan 
regulades al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives. 

Així doncs, la identificació de les obligacions d'informació s'ha fet partint dels tres règims 
d'intervenció previstos, comunicació prèvia, autorització de la Generalitat i llicència 
municipal i, a més, s'han tingut en compte les pOSSibles modificacions substancials tant 
de comunicacions com de llicències o autoritzacions prèviament concedides. 

Una vegada, doncs, identificades les obligacions d'informació existents en la normativa 
vigent i les corresponents a l'Avantprojecte de llei, s'adjunten en un quadre annex el cost 

de les obligacions d'informació per a les empreses, juntament amb una nota explicativa 
de l'origen de les dades que s'han tingut en compte. 

A aquest efecte, s'ha de tenir en compte que, d'acord amb la normativa vigent, la 

Generalitat de Catalunya només disposa de dades , relatives a les autoritzacions 
atorgades per activitats recreatives de caràcter extraordinari i per establiments de règim 
especial que es duguin a terme en municipis amb una població igualo inferior a 50.000 
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habitants. Per aquest motiu , es va recórrer a diferents municipis amb poblacions diverses 
per tal de poder-les projectar a la totalitat del territori. No obstant, només ens han arribat 
dades contrastades de l'Ajuntament de Barcelona, i són aquestes les dades que hem 
pres en c9nsideració per projectar-les a la resta del territori. 

(S'adjunta document annex amb els' excels de quantificació de càrregues administratives) 

4. Informe d'impacte de gènere 

En aquest avantprojecte no es fa un ús androcèntric del llenguatge i no s'utilitzen termes 
que comporten discriminacions per raó de gènere; des d'una vessant material aquesta llei 
no té cap incidència en relació al principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i 

d'accés a llocs de treball, en aplicació de la transversalització de gènere. 

En tot cas, la incidència es pot apreciar en establir, per llei, que les proves per exercir 
com a personal de control d'accés en els establiments públics les realitzi la pròpia 
Administració, circumstància que confereix una salvaguarda dels drets a protegir en tant 
l'Administració ha de ser garant d'ells, procurant un accé_s en termes d'igualtat tant pels 
homes com per les dones que vulguin accedir-hi. 

Així mateix, es garanteix aquest principi de no discriminació entre homes i dones regulant 
l'exercici del dret d'admissió, que ' obliga els titulars, organitzadors i explotadors dels 
establiments públics i de les activitats d'espectacles públics i recreatives que vulguin 
exercir-lo, a complir estrictament amb els principis constitucionals i estatutaris, no 
discriminatoris, que han de cohesionar el nostre sistema democràtic. 

Pel que fa a la utilització del llenguatge, el redactat d'aquest avantprojecte s'ha fet d'acord 
amb les recomanacions del Decret 162/2002, d~ 28 de maig, de modificació del Decret 
107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya , .i que té per objecte promoure l'ús d'un 
llenguatge simplificat i no discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada, i que 
obliga a l'ús no sexista del llenguatge i a la utilització de termes que no suposin una 
discriminació per raó de sexe. També s'ha tingut en compte la normativa internacional en 
les polítiques d'igualtat. 

En data 7 de maig de 2014, ha tingut entrada al registre del Departament d'Interior 
l'informe emès per l'Institut Català de les · Dones en què realitza un seguit de 
recomanacions. 
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En primer lloc, respecte a les consideracions efectuades a l'apartat relatiu a l'anàlisi 
termino lògica del text articulat s'accepten les observacions realitzades per l'Institut Català 
de les Dones, modificant el text articulat en aquest sentit. 

En segon lloc, respecte a les recomanacions efectuades per l'Institut Català de les Dones · 
a l'apartat conclusions: 

- Pel que fa a la redacció alternativa de l'apartat 2 de l'article 9, un cop valorada, s'entén 
que aquest article fa referència, únicament, a la protecció dels menors d'edat, motiu pel 
qual no es considera necessari introduir cap mecanisme de protecció de les dones. 

- Pel que fa a la redacció alternativa de l'article 16,2, un cop valorada, es considera que 
es troba suficientment protegida la figura de la dona, en aquest apartat mitjançant la 
prohibició de qualsevol forma de promoció o de publicitat ¡¡·lícites · que incitin, entre 
d'altres, al sexisme o facin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals i a les 
llibertats públiques, 

- Pel que fa a la redacció alternativa de l'article 17.2, un cop valorada, s'ha modificat el 
text d'aquest article en el sentit següent: 

"2. El personal de control d'accés ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat 
establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos · de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, realitzades 
per l'administració competent, en els termes i condicions que s'estableixin per reglament. 
Es garantirà que en aquest procés d'habilitació no es produeixin situacions 
contràries al principi d'igualtat de les persones aspirants. " 

I í 
Barcelona, 15de m~ig de 2014 

I ¡. 

l~ 
Ma~.t8' Casada cadar~so 
Dir~ctora general 

j 
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DOCUMENT ANNEX DE LA MEMÓRIA D'AVALUACIÓ DE L' IMPACTE DE LES 

MESURES PROPOSADES EN L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES 

ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES 

Càlcu ls efectuats en relació amb les càrregues administratives derivades de la Llei 
11/2009 

~_ I I/"'· .... ¡ 
Excel quantificació 
LLei 11_2009.pdf 

AUTORITZACiÓ DE LA GENERALITAT 

1. Empreses que vulguin organitzar espectacles públics i activitats recreatives de . 
caràcter extraordinari que es duguin a terme en municipis amb població igual o 
inferior a 50.000 habitants 

Les autoritzacions concedides per la ' Generalitat a empreses que organitzin espectacles 

públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de menys de 50 .000 

habitants durant el 2012 va ser de 21 segons la Memòria anual 2012 del Departament 

d' Interior. 

2. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments en règim especial en els 
municipis amb població igualo inferior a 50.000 habitants. 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses titulars d'establiments en 

règ im especial en municipis de menys de 50.000 habitants durant el 2012 va ser de 3 

segons la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior. 

LLICÈNCIA MUNICIPAL 

1. Empreses que vulguin ser titulars de: 

a) Establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives 
de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació 
prèvia. 

b) Establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives 
no permanents desmuntables. 
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D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van concedir 13 llicències _ per a establiments oberts al públic d'espectacles públics i 
activitats recreatives de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicació prèvia, 
3 llicències de circs i 47 de fires d'atraccions. No obstant, de les 13 llicències atorgades 
per establiments de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicaciÓ prèvia 
s'han de restar la part de llicències atorgades per motius de transformació, adaptació, 
reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 
11/2009. Atès que es van atorgar 24 llicències per aquests motius s'ha de fer un càlcul 
proporcional de quants es poden atribuir als establiments sotmesos a comunicació prèvia 
i quantes als sotmesos a llicència municipal. Entenent que aquests canvis o modificacions 
substancials afecten principalment als establiments destinats a activitats de restauració, 
hauríem de restar una llicència de les 8 atorgades a aquests establiments amb un 
aforament des de 150 fins a 500 persones per l'Ajuntament de Barcelona. La resta, 23, 
les restarem dels establiments destinats a activitats de restauració sotmesos al règim de 
comunicació prèvia. 

Així doncs, en total, el nombre de llicències concedides per l'Ajuntament de Barcelona, 
restant l'atorgada en concepte de modificació substancial és de 62. Aquesta xifra es pot 
projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona i la població del conjunt de 
Catalunya. 

- , 
Així, considerant que el nombre de llicències va en funció de la població, les 62 llicències 
concedides per l'Ajuntament de Barcelona durant el2012 es traduirien en una estimació 
de 290 llicències concedides en el conjunt de Catalunya. 

2. Empreses que vulguin organitzar espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari que es duguin a terme en municipis de més de 50.000 -
habitants o amb motiu de festes i revetlles populars. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van concedir 79 llicències per organitzar espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari o amb motiu de festes i revetlles populars. Aquesta xifra es pot 
projectar a partir del nombre d'habitants de la ciutat de Barcelona (1 .620.943) i del 
conjunt de Catalunya (7.570.908). 

Així, si considerem que el nombre de llicències d'activitats de caràcter extraordinari 
concedides depèn del nombre d'habitants, les 79 llicències concedides per l'Ajuntament 
de Barcelona durant el 2012 es traduirien en una estimació de 369 llicències concedides 
al conjunt de Catalunya. 
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3. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic de règim 
especial en els municipis de més de 50.000 habitants. 

A falta de dades més acurades, podem estimar la població extrapolant les dades dels 

municipis de menys de 50.000 habitants als de més de 50.000 habitants a partir de la 

població de Catalunya. Segons dades del Padrómunicipal a 1 de gener de 2012 (Instituto 
Nacional de Estadística), el 53,89% de la població catalana residia a municipis de més de 

50 .000 habitants. Projectant le's autoritzacions dels ' municipis de menys de 50.000 
habitants (dada extreta de la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior) als de més 
de 50.000 habitants per la població, obtindríem que s'haurien concedit 3 llicències per 
establiments oberts al públic de règim especial. 

Població en municipis Població en municipis de 
de més de 50.000 menys de 5,0.000 

Població total habitants habitants 

2012 

BARCELONA 5.552.050 3.601.816 1.950.234 
GIRONA 761.627 97.198 664.429 
LLEIDA " 443.032 139.834 303.198 
TARRAGONA 814.199 241.165 573.034 

TOTALS 7.570.908 4.080.013 3.490.895 
Percentatge 53,89% 46,11% 

COMUNICACiÓ PRÈVIA 

1. Empreses que vulguin: 
a) Ser titulars d'establiments oberts al , públic destinats a espectacles 

cinematogràfics . 
b) Ser titulars d'establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i 

activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 
persones. 

c) Ser titulars d'establiments ob,erts al públic d'activitats de restauració amb un 
aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de 
terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure. 

d) Organitzar actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg 
de l'annex I del Decret 112/2010. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van presentar 189 comunicacions prèvies. D'aquestes 184 van ser per establiments de 
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restauració amb una aforament autoritzat fins a 150 persones. Per é!quest mateix 
concepte, activitats de restauració, l'Ajuntament de Barcelona ens ha comunicat que es 
van atorgar 8 llicències per establiments de restauració amb un aforament des de 150 fins 
a 500 persones. 

D'altra banda, també ens ha comunicat que es van atorgar 24 llicències per motius de 
transformació, adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció. Per 
aquest motiu, prèviament a eféctuar els càlculs necessaris hem de restar aquestes 24 
llicències de les 192 activitats de restauració comunicades o autoritzades durant l'any 
2012. Així, proporcionalment, les activitats de restauració sotmeses al règim de 
comunicació prèvia serien 161 (184-23) i les sotmeses a llicència municipal 7 (8-1). 

Partint d'aquesta dada i de la resta de dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, 
les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia van ser 166 (189-23). Si projectem 
aquesta dada en funció de la població total de Oatalunya, en resulten 775 establimènts o ' 

. activitats sotmesos al règim de comunicació prèvia; 

MODIFICACIONS EN L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT 

Empreses que vulguin efectuar qualsevol modificació de l'establiment obert al 
públic, ja sigui per motius de transformació, " adapt~ció, reforma, canvi 

d'emplaçament o reducció 

De les dades que ens ha facilitat l'Ajuntament de Barcelonà relatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 11/2009 i a 
l'article 127 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. 

Projectant, doncs, aquesta dada a la població de tot Catalunya, en resulten 112 llicències 
per modificacions d'establiments públics. 
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Excel quantificació 
avantprojecte de llei. 

COMUNICACiÓ PRÈVIA 

1. Establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics 
cinematogràfics, teatrals i musicals. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barce lo~a , en aquest supòsit 
s'inclouen 2 comunicacions prèvies de cinemes i teatres (amb aforament fins a 150 
persones) i 3 ll icències atorgades per l'Ajuntament a teatres (amb un aforament entre 151 
i 500 persones), en total 5. 

Fent una projecció d'aquesta dada a la població total de Catalunya, en resulten 23 
comunicacions prèvies d'establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles 
públics cinematogràfics, teatrals i musicals. 

2. Establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals de 
superfície inferior o igual a 500 m2 o d'aforament inferior o igual a 500 persones 

Els càlculs s'han fet en funció de l'aforament perquè no disposem de dades de la 
superfície dels establiments. L'Ajuntament de Barcelona ens ha facilitat les dades 
següents relatives a l'any 2012: 

3 establiments destinats a activitats musicals amb un aforament inferior a 150 
persones 
1 establiment destinat a activitats musicals amb un aforament entre 151 i 500 
persones 
1 establiment destinat a activitats musicals amb un aforament superior a 500 
persones (aquest supòsit el comptabi litzarem a l'apartat de ll icències municipals 
perquè està considerat activitat recreativa musical de risc important) 

Així doncs, les dades a tenir em compte per calcular els establiments oberts al públic 
fixos destinats a activitats recreatives musicals que estaran sotmesos a comunicació 
prèvia és de 4 a la ciutat de Barcelona, la qual cosa vol dir que fent una projecció en 
funció de la població existent a tot Catalunya (7.570.908) resulta que seran 19 els que 

haurem de tenir en compte als efeCtes de la quantificació. 
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3. Establiments oberts al públ ic d'activitats de restauració de supeñície inferior o 
igual a 500 m2 o d'aforament inferior o igual a 500 persones 

Els càlculs s'han fet en funció de l'aforament perquè no disposem de dades de la 
superfície dels establiments. L'Ajuntament de Barcelona ens ha facilitat les dades 
següents relatives a l'any 2012: 

184 comunicacions prèvies dels establiments destinats a activitats de restauració 
amb un aforament inferior a 150 persones 
8 ll icències atorgades a establiments destinats a activitats de restauració amb un 
aforament entre 151 i 500 persones. 

No obstant, s'han de restar les 24 llicències atorgades per motius de transformació, 
adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 
de la Llei 11/2009 (dada també facilitada per l'Ajuntament de Barcelona i relativa a l'any 
2012). 

Així doncs, d'aquestes dades resulta que, apl icant el que disposa ·1'Avantprojecte de llei 
que estem quantificant, durant l'any 2012 s'haurien realitzat 168 (184+8-24) 
comunicacions prèvies d'inici de l'activitat d'establiments destinats a activitats de 
restauració. Si projectem aquesta dada en funció de la població de la ciutat de Barcelona 
(1.620.943) i de la població de tot Catalunya (7.570.908) en resulta que es realitzarien 
785 comunicacions prèvies per aquest concepte. 

4. Empreses que vulguin organitzar actuacions musicals en directe i en horari 
diürn, complementàries d'una altra, en locals que no són establiments oberts al' 
públic. 

Les actuacions musicals en directe i en horari diürn, complementàries d'una altra, en . 
locals que no són establiments oberts al públic d'acord amb el que estableix el Catàleg 
del Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, . s'han considerat que 
representen aproximadament un 6% de les activitats extraordinàries que tenen lloc en 
establ iments que no disposen de ll icència o autorització per activitats del Catàleg 
d'Espectacles. 

D'acord amb la data facilitada per l'Ajuntament de Barcelona, durant el 2012 es van 
atorgar 22 llicències per aquest concepte. Si considerem que un 6% són actuacions 
musicals complementàries d'una altra, podem concloure que a la ciutat de Barcelona es 
va autoritzar 1 actuació d'aquest tipus. 

Si aquesta dada la projectem en funció de la població total de Catalunya, en resultaran 5 
autoritzacions per dur a terme actuacions musicals en directe i en horari diürn, 
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complementàries d'una altra que amb l'Avantprojecte de llei que es proposa estaran 
sotmeses al règim de comunicació prèvia. 

5. Empreses que vulguin fer modificacions no substancials dels establiments 
oberts al públic que comptin amb la respectiva llicència municipal o autorització de 
la Generalitat 

Aquestes modificacions no substancials no s'han tingut en compte per l'Ajuntament de 
Barcelona i per aquest motiu no podem quantificar-les per manca d'informació. 

6. Empreses que vulguin fer modificacions dels establiments oberts al públic que 
comptin amb una comunicació prèvia anterior, sempre que no comportin l'aplicació 
d'un règim de llicència o autorització 

De les dades que ens ha facilitat l'Ajuntament de Barcelona relatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 11/2009. 
Aquestes s'han de restar del conjunt de llicències atorgades (202)' per l'Ajuntament de 
Barcelona per establiments oberts al públic de caràcter permanent. 

Només es va atorgar 1 llicència per un establiment amb un aforament superior a 500 

persones que és la que amb l'Avantprojecte de llei serà l'únic supòsit que continuarà 
sotmès al règim de llicència o autorització, ja que la resta passa a estar sotmès al règim 

de comunicació prèvia. 

D'acord amb això, com a màxim només 1 de les 202 llicències atorgades per l'Ajuntament 
de Barcelona podria ser pel concepte de modificació substancial de l'establiment obert al 
públic sotmès al règim de llicència. 

Tot i que en els supòsits anteriors s'ha considerat, per simplificar els càlculs, que les 24 
llicències atorgades per modificacions corresponen als establiments destinats a activitats 
de restauració, en aquest supòsit concret farem els càlculs tenint en compte la seva 
distribució proporcional en funció del total de llicències atorgades. 

Així doncs, les llicències concedides per modificacions previstes a l'article 29.5 de la Llei 
11/2009 són 24 i projectant-les a la població total de Catalunya en resultarien 112, 
d'aquestes només 5 podran correspondre, com a màxim, al supòsit de modificació 

, . 
substancial dels establiments oberts al públic que disposin de llicència municipal prèvia. 
La resta, 107 (112-5), seran modificacions que estaran sotmeses al règim de comunicació 

prèvia. 
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7. Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públ ics 
i recreatives de caràcter ordinari en estructures desmuntables i itinerants amb un 
aforament inferior o igual a 1.000 persones (carpes; envelats o tendals i circs) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van atorgar 2 ll icències en concepte d'establiment obert al públic no fix destinat a 
activitats d'espectacles públic i recreatives de caràcter ordinari en estructures 
desmuntables i itinerants amb un aforament inferior o igual a 1.000 persones. Aquesta 
xifra es pot projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona a la població del 
conjunt de Catalunya. 

Considerant que el nombre de llicències atorgades està relacionat amb la població, les 2 
llicències atorgades per l'Ajuntament de Barcelona es traduirien en 9 llicències atorgàdes 
al conjunt de Catalunya. 

8. Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públics 
i recreatives de caràcter ordinari en espais oberts al públic (fires d'atraccions) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van atorgar 47 llicències en concepte d'establiments oberts al públic no fixos destinats a 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari en espais oberts al públic 
(fires d'atraccions). Aquesta xifra es pot projectar a partl r de la població de la ciutat de 

, Barcelona (1.620.943 habitants) i la població del conjunt de Catalunya (7.570.908 
habitants ). 

Tenint en compte la població de la ciutat de Barcelona i que aquest supòsitde fet amb la 
nova regulació que ara s'analitza passa d'estar sotmès a ll icència municipal al règim de 
comunicació prèvia , les 47 llicències atorgades per l'Ajuntament de Barcelona es 
traduirien en 219 comunicacions prèvies al conjunt de Catalunya. 

AUTORITZACiÓ DE LA GENERALITAT 

1. Empreses que vulguin organitzar en municipis amb població igual o inferior a 
20.000 habitants, activitats d'espectacles . públics i recreatives de caràcter 
extraordinari que es duguin a terme: 

a) en establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
per altres activitats 

b) en edificis o locals que no són establiments oberts al públic. però que hi 
compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats 
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D'acord amb les dades que hi consten a la Memòria anual 2012 del Departament 

d'Interior, la Generalitat de Catalunya va autoritzar l'organització de 21 espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de menys de 50.000 
habitants. 

Atès que el llindar establert per l'Avantprojecte de llei que ara s'analitza ha modificat el 
nombre d'habitants dels municipis per determinar si l'activitat extraordinària està sotmesa 
al règim d'autorització o de llicència municipal (passant de 50.000 habitants a 20.000 
habitants), hem consultat amb els Serveis Territorials del Departament d'Interior per tal 

I . 

que ens informin de quines d'aquestes autoritzacions corresponen a municipis de fins a 
20.000 habitants i quines a municipis d'entre 20.001 habitants i 50.0000 habitants. 

De la informació facilitada resulta que 12 de les 21 autoritzacions concedides 

corresponen a municipis amb una població inferior a 20.000 habitants (que continuaran 
sotmeses al règim d'autorització de la Generalitat) i les 9 restants s'hauran de sumar a la 

quantificació de les llicències municipals atorgades per les activitats extraordinàries. 

2. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments en règim especial en els 
municipis amb població igualo inferior a 50.000 habitants. 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses titulars d'establiments en 
règim especial en municipis de menys de 50.000 habitants durant el 2012 va ser de 3 
segons la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior. 

3. Empreses que vulguin fer modificacions substancials dels establiments oberts al 
públic que dispòsin d'autorització de la Generalitat. 

D'acord amb la informació de què disposa la Subdirecció General d'Espectacles Públics i 

Activitats Recreatives no s'ha concedit cap autorització per modificació substancial dels 
establiments obert$ al públic. 

LLICÈNCIA MUNICIPAL 

1. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic fixos destinats 
a: 

a) activitats recreatives musicals de superfície igual -o superior a 501 m2 o amb 
un aforament igualo superior a 501 persones 

b) activitats de restauració de superfície iguàl o superior a 501 m2 o amb un 
aforament igualo. superior a 501 persones 

c) activitats de naturalesa sexual en reservat annexos de l'establiment 
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De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona en resulta que durant l'any 
2012 es va concedir 1 llicència a un establiment per aquest concepte. 

Tot i que s'ha de tenir en compte la gran concentracip de població a la ciutat de 
Barcelona, si fem una projecció d'aquesta dada a tota la població de Catalunya es 
tradueix en 5 llicències per aquest concepte. 

2. Empreses que vulguin organitzar en municipis amb població igualo superior a 
20.000 habitants, activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari que es duguin a terme: 

a) en establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
per altres activitats 

b) en edificis o locals que no són establiments oberts al públic però que hi 
compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats 

De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona s'extreu que, durant l'any 
2012, es van atorgar 24 llicències d'activitats extraordinàries en establiments oberts al 
públic amb comunicació, llicència o autorització per altres activitats i 22 llicències 
d'activitats extraordinàries realitzades en edificis o locals que no són establiments oberts 
al públic però que hi compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats. 

Si fem la projecció del totalde llicències atorgades per aquestes activitats (46) a la resta 
de Catalunya en funció de la població, en resulten 215 a les quals s'han de fer un seguit 
de correccions: 

Sumar les 9 autoritzacions d'activitats extraordinàries que corresponen a 
municipis de població entre 20.001 i 50.000 habitants que passen a estar 
sotmeses al règim de llicència municipal. 
Restar les 5 autoritzacions d'actuacions musicals en directe i en horari diürn 
complementàries d'una altra que s'han inclòs en l'apartat 4 de les comunicacions 
prèvies. 

Fetes aquestes correccions en resulta un total de llicències per activitats extraord inàries a 
quantificar de 219. 

3. Empreses titulars d'activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari en espais oberts i les que se celebrin amb motiu de festes i revetlles 
populars. 

De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona s'extreu que, durant l'any 
2012, es van atorgar 33 llicències d'activitats extraordinàries en espais oberts i amb motiu 
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de festes i revetlles populars. Si fem la projecció d'aquestes llicències a la resta de 
Catalunya en funció de la població, en resulten 154 llicències. 

4. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic de règim 
especial en els municipis de més de 50.000 habitants. 

A falta de dades més acurades, podem 'estimar la població extrapolant les dades dels 
municipis de menys de 50.000 haoitants als de més de 50.000 habitants a partir de la 
població de Catalunya. Segons dades del Padró municipal a 1 de gener de 2012 (Instituto 
Nacional de Estadística), el 53,89% de la població catalana residia a municipis de més de 
50.000 habitants. Projectant les autoritzacions dels municipis de menys de 50.000 
habitants (dada extreta de la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior) als de més 
de 50.000 habitants per la població, obtindríem que s'haurien concedit 3 llicències per 
establiments oberts al públic de règim especial. 

Població en municipis Població en municipis de 
de més de 50.000 menys de 50.000 

Població total habitants habitants 

2012 

BARCELONA 5.552.050 3.601.816 1.950.234 

GIRONA 761.627 97.198 664.429 

LLEIDA 443.032 139.834 303.198 

TARRAGONA 814.199 241 .165 573.034 

TOTÀLS 7.570.908 4.080.013 3.490.895 

Percentatge 53,89% 46,11% 

5. Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públics 
i recreatives de caràcter ordinari en estructures desmuntables i itinerants amb un 
aforament superior o igual a 1.001 persones (carpes, envelats o tendals i circs) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es va 
concedir 1 llicència d'establiment obert al públic no fixos destinats a circ. Aquesta xifra es 
pot projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona (1 .620.943 habitants) i la 
població del conjunt de Catalunya (7.570.908 habitants). 

Així, tot i tenint en compte la gran concentració de població a la ciutat de Barcelona, 
considerem que el nombre de llicències que es concedirien a tot Catalunya per aquest 
concepte seria de 5. 
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6. Empreses que vulguin fer modificacions substancials dels establiments oberts al 
públic que disposin de llicència municipal 

De les dades que ens ha facilitat l'Ajuntament de Barcelona relatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 

. d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 11/2009. 
Aquestes s'han de restar del conjunt de llicències atorgades (202) per l'Ajuntament de 
Barcelona per establiments oberts al públic de caràcter permanent. 

Només es va atorgar 1 llicència per un establiment amb un aforament superior a 500 
persones que és la que amb l'Avantprojecte de llei serà l'únic supòsit que continuarà 
sotmès al règim de llicència o autorització, ja que la resta passa a estar sotmès al règim 
de comunicació prèvia. 

D'acord amb això, com a màxim només 1 de les 202 llicències atorgades per l'Ajuntament 
de Barcelona podria ser pel concepte de modificació substancial de l'establiment obert al 
públic sotmès al règim de llicència. 

Tenint en compte que les llicències concedides per modificacions previstes a l'article 29.5 
de la Llei 11/2009 són 24 i projectant-les a la població total de Catalunya en resultarien 
112, d'aquestes només 5 podran correspondre, com a màxim, al supòsit de modificació 
substancial dels establiments oberts al públic. que disposin de llicència municipal prèvia. 
La resta, 107 (112-5), seran modificacions que estaran sotmeses al règim de comunicació 
prèvia. 

ESTALVI EN TERMES DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES 

NORMATIVA VIGENT 

PROPOSTA NORMATIVA 

RESULTAT 
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