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NOTA SOBRE LES OBSERVACIONS FORMULADES PER L'OFICINA DEL 
GOVERN DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA 

En data 29 de maig de ' 2014, s'ha publicat al SIGOV la segona versió de 
l'avantprojecte de Llei d'Ordenació de les Activitats d'Espectacles Públics i 
Recreatives. L'Oficina del Govern en la data indicada formula les observa"cions 
següents: 

1. Observació realitzada respecte a l'article 5.3 del Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives. 

"Tramitació: Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives. L'article 5.3 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, 
aprovat per Decret 112/2010, de 31 d'agost, atribueix a aquest òrgan la ' funció 
següent: 

"b) Informar i fer propostes en relació amb l'aplicació d'aquest Reglament, amb els 
projectes normatius i amb les polítiques del Govern que afectin el seu contingut." 

L'objecte de la iniciativa és establir un nou mprc de l'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, la qual cosa comporta, tal com reconeix la memòria . 
general, una afectació substancial al Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives vigent. 

Vist que, en la tramitació prevista en l'expedient, no es fa constar si es donarà tramésa 
d'aquesta iniciativa a l'esmentada Comissió, us agrairem que completeu l'expedient 
amb un pronunciament al respecte." 

Valoració 

Atès que s'ha donat audièncià als Departaments es considera que la funció de la 
Comissió Interdepartamental d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives pel que fa 
a les funcions d'informar i fer propostes en relació amb aquest projecte de llei, queda 
degudament complida. 

2. Observació realitzada respecte a l'exposició de motius de l'avantprojecte de 
llei: 

Redactat actual preàmbul: 

( ... ) 
Pel que fa a la disposició.derogatòria, es deroga, espeCíficament, la Llei 11/2009, del 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 
i l'article 51.2. del Text refós de la Llei de protecció dels. animals; aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril. 

Proposta 
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Pel que fa a la disposició derogatòria, es deroga, específicament, la Llei 11/2009, del 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públ ics i les activitats recreatives. 

Justificació: 

'Tenint en consideració que, de conformitat amb la darrera versió del text principal ja 
no es deroga l'article 51.2 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, us demanem que reviseu la informació que 
es recull en el mateix. " 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

3. Observació realitzada respecte l'article 4 de l'avantprojecte de llei: 

Proposta 

"Valorar la conveniència de numerar les definicions que s'hi contenen" 

Valoració 

Aquesta observació es DESESTIMA, atès que es considera que al tractar-se de 
definicions és més convenient realitzar una diferenciació mitjançant espais i forma de 
lletra. 

4. Observació realitzada respecte l'article 9.1 .c) de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual ar:ticle 9: 

Article 9 
Protecció de les persones menors d'edat 
( .. . ) . 
c) De, les persones menors de 14 anys i majors de 18 d'anys a les discoteques de 
joventut. 

Proposta 

Article 9 
Protecció de les persones menors d'edat 
(. . .) 
c) De les persones menors de 14 anys i de les majors de 18 anys a les discoteques 
de joventut. 
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Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

-.. 

5. Observació realitzada respecte l'article 14 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 14: 

Article 14 
Horaris 

., 

1. Per ordre de la conselleria del departament competent en la matèria, un cop escoltat 
el Consell Assessor d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, s'ha de determinar 
l'horari general dels establiments i activitats regu lades per aquesta llei. 
( ... ) 

Proposta 

"Article 14 
Horaris 

Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent fm matèria 
d'espectacles públics i recreatives, un cop escoltat el Consell Assessor d'Activitats 
d'Espectacles Públics i Recreatives, s'ha de determinar l'horari general dels 
establiments i activitats regulades per aquesta llei. 
(.) 

Justificació: 

L'apartat primer estableix "Per ordre de la conselleria del departament competent en la 
matèria, ... ". Us suggerim de precisar la matèria . . 

Així mateix, us suggerim de simplificar la redacció de la . forma següent: "Mitjançant 
_.ordre del titular del departament competent en matèria del d' ( .. )" 

Valoració: 

Aquestes observacions s'ESTIMEN en la seva totalitat. 

6. Observació realitzada respecte l'article 20 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 20: 
Qualificació de les activitats i establiments 
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4. L'atorgament de la denominació de qualitat Q10 s'ha de formalitzar per resolució de 
la conselleria del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives, escoltats els ajuntaments i d'acord amb les previsions que s'establiran 
reglamentàriament. 

Proposta 

"Redactat actual article 20: 
Qualificació de les activitats i establiments 

( .. .) 
4. L'atorgament de la denominació de qualitat Q1'O s'ha de formalitzar per resolució 
de la persona titular del departament competent en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives, escoltats els ajuntaments i d'acord amb les 
previsions que s'establiran reglamentàriament. 

Justificació: 

Suggeriment de modificar l'expressió " .. . per resolució de la conselleria del departament 
competent en matèria d'espectacles públics ... " per " .. . per resolució del titular del 
departament competent en matèria d'espectacles públics ... ". 

Valoració 

. ~Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

7. Observació realitzada respecte l'article 32 de l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual article 32: 

Article 32 
. Mesures sense caràctersancionador 
1. No tenen caràcter sancionador: 
a) El tancament d'un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d'una 
activitat d'espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicència o 
de l'autorització corresponents, no s'hagi ·formalitzat la comunicació prèvia, o no s'hagi 
contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es restableixi la 
legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l'administració competent per 
a atorgar la llicència o l'autorització o per a rebre la comunicació prèvia i també, de 
forma subsidiària, per l'administració competent en matèria sancionadora. 
b) La declaració d'extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les 
comunicacions prèvies, d'acord amb l'article 50.1. 
c) La revocació i la declaraèió de caducitat de les llicències o autoritzacions, d'acord 
amb l'article 50.2. 

Proposta 
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"Article 32 

Mesures sense caràcter sancionador 
No tenen caràcter sancionador: 
a) El tancament d'un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d'una 
activitat d'espectacle públic o recreativa, en e/cas que, no es disposi de la llicència o 
de l'autorització corresponents, no s'hagi formalitzat la comunicació prèvia, o no s'hagi 
contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es restableixi la 
legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l'administració competent per 
a atorgar la llicència o l'autorització o per a rebre la comunicació prèvia i també, de 
forma subsidiària, per l'administració competent en matèriasancionadora. 
b) La declaració d'extinció i la ' declaració de caducitat dels efectes de les 
comunicacions prèvies, d'acord amb l'article ,50.1. 
c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, d'acord 
amb l'article 50.2." 

Justificació: 

Atès que aquest precepte únicament es compon d'un apartat, us demanem que 
elimineu el numeral que precedeix el contingut de l'article. " 

Valoració 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

8. Observacions realitzades respecte la Disposició Transitòria Sa de 
l'avantprojecte de llei: 

Redactat actual Disposició Transitòria Sa: 

Règim transitori per a les proves d'habilitació del personal de control d'accés 
( ... ) 
2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final primera 
d'aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l'Annex V del 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 
públics i activitats recreatives, en tot allò que no s'oposi a la present Llei. 
( ... ) 

Proposta 

Disposició Addicional Sa 
Règim transitori per a les proves çfhabilitació del personal de control d'accés 
( ... ) 
2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final segona 
d'aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l'Annex V del 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel Decret 
112/2010, de 31 d'agost, en tot allò que no s'oposi a la present Llei. 
( ... ) 
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Valoració 

' .. 

En primer lloc, hem d'aclarir que hi ha un error en identificar la disposició a la qual es 
realitza l'oportuna observació, atès que es fa referència a la Disposició Addicional 5a 
quan en realitat és la Disposició Transitòria 5a. 

Tenint en compte aquesta confusió, s'ESTIMA l'observació en la seva totalitat, 
quedant redactada de la forma següent: 

Redactat actual Disposició Transitòria 5a: 

Règim transitori per a les proves d'habilitació del personal de control d'accés 
( ... ) 
2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final segona 
d'aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l'Annex V del 
Decret 112/2010, de 31 d'agost, del Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, en tot allò que no s'oposi a 
la present Llei. 
( ... ) 

9. Observacions realitzades respecte a la supresslo de la Comissió 
d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives de l'avantprojecte de llei: 

Justificació: 

"Aquest òrgan de col'laboració entre l 'Administració de la Generalitat i els ajuntaments 
amb l'objecte de coordinar l'exercici de les competències de la Generalitat i les dels 
ajuntaments es va crear per l'article 16 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, que ara es 
proposa derogar. . 

La seva regulació es completa amb les previsions dels articles 17 i següents del 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per Decret 112/2010, 
de 31 d'agost. 

Es constata que la nova regulació legal que es projecte no conté cap referència a 
aquest òrgan, a diferència del que succeeix amb el Consell Assessor d'Espectacles 
Públics i d'Activitats Recreatives (òrgan de deliberació, consulta i assessorament que 
facilita la participació dels departaments de la Generalitat, les administracions locals, 
els ciutadans i els sectors directament interessats), al qual, a diferència del que 
succeeix amb la regulació legal actualment en vigència, l'avantprojecte de Llei dedica 
un article re collin t'la regulació mínima legal i remetent al desplegament reglamentari 
~~ . 

Sense entrar a valorar l'opció de no recollir cap previsió al respecte en l'avantprojecte 
de Llei que es tramita, sí considerem que potser fóra oportú que la memòria general 
recollís un pronunciament al respecte, tenint en consideració, d'una banda, que fou 
creat per la Llei 11/2009, del 6 de juliol, que es proposa derogar, i que la regl:Jlació 
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reglamentària parteix de la seva configuració legal. Per la qual cosa, us demanem que 
valoreu la conveniència de completar-la." 

Valoració: 

Atès que la justificació de la desaparició de la Comissió d'Espectacles Públics i 
d'Activitats Recreatives s'ha realitzat en la Memòria d'Avaluació d' Impacte de les 
Mesures Proposades (dins l'informe d'impacte normatiu), amb el text literal següent: 
"En ares a la no duplicitat de funcions i d'òrgans consultius, aquest avantprojecte 
regula únicament l'existència del Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i 
Recreatives, coma 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 locals, 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 no s'ha de modificar la Memòria 
general. 

Barcelona, 30 de maig de 2014 
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