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Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics 

recreatives 

L'avantprejecte regula . en l'àmbit de les cempetències de la Generalitat els règims 

d'intervenCió administrativa aplicable a les activitats d'espectacles públics i recreatives 

així cem del règim dels establiment si espais .oberts en es duen a terme. 

Denada l'extensió i cemplexitat de l'avantprejecte, es precedeix a una anàlisi qrticle 

per article per tal de facilitar-ne la cemprensió. 

En qualsevel cas, amb caràcter general s'hauria de revisar l'ús del futur en tet 

l'articulat, ja que en català ne és cerrecte cem a ferma per expressar una .obligació. 

També caldria revisar l'article 4 relatiu a les definiCiens, ja que l'estructura és melt 

cenfusa, i tam pec queda clar el criteri d'inclusió d'alguns cenceptes i d'altres ne. Per 

exemple, perquè definir cemunicació prèvia, però ne llicència (en el benentès que ne 

s'ha de definir ni una ni altra en la llei d'espectacles · perquè ja tenen la seva pròpia 

regulació en la 26/2010 i les nermes d'àmbit lecal) 

1 ) Objecte. Sense ebservaciens 

2) Finalitats. sensè ebservaciens 

3) Àmbit d'aplicació. S'estableix l'aplicació de la llei a activitats i espectacles 

recellides en el Çatàleg que s'aprevarà per reglament i també sebre els 

. establiments i espais .oberts al' públic en es duguin a terme. D'entrada ne 

sembla que aquesta remissió al reglament sigui gaire cempatible amb ' la 

seguretat jurídica. D'altra banda, pel que faa les exclusions que s'estableixen: 

a. Les activitats de restauració es regeixen per la seva nermativa (nemés 

prèveu supletòriamentl'aplicació de l'avantprojecte). Ara bé, l'article 

4.1 .b incleu les activitats de restauració fixe~ amb superfície igual e 

superier a 501 m2 e amb aferament superier a 501 persenes cem 

. activitats extraerdinàries de risc impertant. Les activitats extraerdinàries 

de risc impertant estan setmeses a un règim de llicència municipal e 

auteritzaéió segens els supòsits específics. . Per tant, cal revisar la 

redacció perquè ne és del tet precisa. 

b. Manifestaciens festives que censten .al Catàleg de Patrimeni Festiu de 

Catalunya, així cem actes i celebraciens de caràcter veïnal. En ambdós 
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supòsits s'estableix que estan excloses d'aplicació de l'avantprojecte 

sens perjudici del que estableixin les ordenances municipals. Això vol 

dir que les ordenances poden sotmetre aquestes activitats a 

l'avantprojecte o que han de regular-les? Caldria precisar-ho. 

Les activitats que tinguin per objecte principal l'ús d'animals seran 

regulades per llur normativa específica. Cal dir que aquesta previsió ja 

ha estat objecte d'observacions per part del OMM en relació a que la 

remissió deixa sense regulació aquest tipus d'espectacles ja que el DL 

2/2008 de protecció dels animals només estableix la prohibició de 

maltractament i d'altres previsions sobre benestar animal. Caldria ' 

doncs, revisar aquest punt perquè no es pot deixar un buit legal 

respecte dels espectacles amb animals. De fet, no haurien de restar 

exclosos d'aplicació de la Llei d'espectacles sinó que. cumulativament 

s'haurien de sotmetre també a la normativa específica de protecció dels 

animals pel que fa als animals, però quant a l'espectacle aquest ha de 

ser sotmès a la normativa d'espectacles. 

4) Definicions: Caldria revisar tot l'article quant a l'estructura i el contingut. 

5) Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels 

organitzadors de les activitats regulades per aquesta llei. Sense observacions 

més enllà de remetre en l'apartat 2.d) adequadament a la norma corresponent 

en matèria publicitària com es fa en altres articles 

6) Deures i obligacions dels espectadors i els participants de les activitats i dels 

usuaris dels establiments regulats per aquesta llei. Sense observacions. 

7) Drets i obligacions dels artistes, ' intèrprets o executants i de la resta del 

personal al serveis dels establiments i de les activitats regulades per aquesta 

llei. 

8) Drets de les persones interessades. Aquest article planteja un problema 

interessant en relació a quines accions poden realitzar aquells que ostenten un 

interès legítim. Caldria considerar revisar l'article ja que no acaba de resoldre el 

problema barrejant aquells que poden intervenir en el procediment, amb 

aquells que poden rebre informació sobre els procediments o aquest que 

denunciïn molèsties. No resulta clar quina serà l'actuació de l'Administració 
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davant les denúncies dels particulars més enllà d'acudir amb aparells de 

mesura sonomètrica. Resulta evident que es poden 'produir altres incidències 

més enllà del soroll que poden afectar a l'Administració que és la que 

permet/autoritza l'activitat. 

9) Protecció de les persones menors d'edat. Remet a la normativa de protecció 

dels menors quant a la intervenció d'artistes, executants menors d'edat. 

D'acord amb la lògica de l'avantprojecte hauria de constar a l'article 3 en l'àmbit 

d'exclusions. 

10) Ubicació i construcció. Sense observacions 

11) Prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de protecció civil. És un article 

sense contingut ja que només estableix que els e~tabliments han de complir 

amb la. normativa corresponent. 

12) Higiene i salut pública. assistència sanitària i compatibilitat acústica, Aquest 

article preveu el compliment de les normes corresponents establertes per 

reglament o per les ordenances municipals. Per tant, en aquest punt es deixa 

oberta la possibilitat que els ordenances regulin aquest aspecte (i que puguin 

. afegir requisits o procediments) 

13)Assegurances, Sense observacions 

14) Horaris, Sense observacions 

15) Venda d'entrades, Sense observacions 

16) Publicitat. Sense Qbservacions 

17) Personal de control d'accés i sistemes de control d'aforaments. Estableix · 

essencialment que serà el reglament el que determinarà els establiments 

. iactivitats que han de disposar de personal de control d'accés, També per 

reglament es regularà els cursos i les proves de selecció, Cal destacar que es 

preveu un 'regim transitori per a les proves d'habilitació del personal de control 

d'accés, ja que s'anuncia que les proves de selecció per obtenir l'habilitació 

professional de controlador d'accés seran realitzades per la direcció general 
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competent en matèria d'espectacles. Vist doncs que ja es té clar quin serà el 

procediment potser no caldria relegar-lo al reglament (que previsiblement 

tardarà uns mesos a elaborar-se i aprovar-se) 

18) Personal de seguretat privada. Sense observacions 

19) Foment públic de la qualitat de les activitats els establiments. Sense 

observacions.-

20) Qualificació de les activitàts i establiments. 'S'estableix la denominació de 

qualitat Q10 que es pot concedir a qualsevol establiment d'espectacles o 

,activitats recreatives. En aquest punt, cal destacar les múltiples observacions 

·del departament de benestar en relació a la necessitat que el segell de qualitat 

sigui només per aquells establiment~ que siguin també accessibles. 

21) Carta de qualitat. És un nou document que pot realitzar l'establiment enumerant 

les condicions i garanties que es comprometen a complir i que exposaran en 

lloc visible i llegible. 

22) Competències administratives d'intervenció. S'enumeren les competències de 

la Generalitat i dels ajuntaments. Cal destacar la previsió de l'apartat 2.a) que 

explicita que les ordenances municipals no poden modificar els règims 

d'intervenció regulats per aquesta llei ni poden establir requisits dels fixats per 

la normativa en aquesta matèria. Potser seria adequat limitar també que pugin 

modificar el procediment (com que ja s'ha vist la seva ordenança tipus, ja 

sabem que són capaços d'introduir múltiples informes' en els procediments). 

'.' 
23) Competències administratives sancionadores. Sense observacions 

24) Consell Assessor d'activitats d'Espectacles públics i Recreatives. Donades les 

funcions d'aquest òrgan (informar sobre els reglaments de la Generalitat i 

elaborar recomanacions i impulsar la quàlificació dels establiments), cal 

plantejar-se la necessitat del mateix i per tant si és possible' la seva supressió. 

25) Relacions de col'laboració i cooperació. Sense observacions 

26) Registre d'establiments oberts al públic i de ' persones organitzadores. La 

finalitat d'aquest registre és ser un cens, i potser seria més adequat que 
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adoptés aquest nom. En qualsevol cas, vist que és un fitxer de dades personals 

cal tenir en compte sempre la LOPD i també l'informe de l'ACPD. 

27) Règim general (dels règims d'intervenció). s'estableix la comunicació prèvia ~.: . 

com a règim general aplicable, establint que només es preveu la llicència i .... 

l'autorització en aquells supòsits previstos especialment per la llei i atesa la 

presència de RIG. Si bé l'article és correcte , potser es podria suprimir l'últim 

incís del segon apartat totes elles prou rellevants per justificar el manteniment 

d'un règim de control previ a l'activitat i que impedeixen l'adopció de mesures 

menys restrictives a l'accés a les activitats i a llur exercici. A part que no és cert 

(perquè preveuen control inicial en comunicacions prèvies) la terminologia pot 

induir a confusió sobre el que son mesures menys restrictives. 

28) Establiments de titularitat pública i activitats d'espectacles públics i recreatives 

organitzades per l'Administració. Sense observacions 

29)Ac.tivitats sotmeses al règim d'intervenció. Sense observacions ' 

30) Finestreta única i tramitació telemàtica. Sense observacions 

31) Controls. Aquest article hauria de ser objecte de revisió. No podem regular 

diversos tipus de controls. La distinció hauria de ser entre els controls previs 

que s'han d'efectuar en algunes activitats com circs , carpes i envelats i la 

resta seran controls posteriors. Aquests, controls posteriors poden ser iniciats 

d'ofici ( i aquests periòdics o no) o bé a instància de denúncies presentades. 

Els controls de verificació han de desaparèixer i en consonància també les 

actes de verificació. Cal doncs, revisar tot l'article. 

32) Mesures de caràcter sancionador. Aquest article no acaba de lligar amb l'article 

57 i els següents. Cal revisar-ho 

33) Entitats col' laboradores de l'Administració. Es preveu la regulació per 

reglament. 

34)Activitats sotmeses a comunicació prèvia. Caldria realitzar algunes precisions 

en l'article, com per exemple quan es refereix a activitats que no siguin 

considerades de risc important, fora bo remetre a l'article 3 de definicions. 
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Perquè d'una altra manera no queda clar qui decideix quin és el risc important. 

Respecte a l'apartat 2, que preveu comunicació prèvia amb control inicial per 

carpes envelats o tendals, cal dir que aquesta previsió desvirtua la figura de la 

comunicació prèvia i que per tant, el més adequat es preveure un règim que 

s'ajusti a les necessitats d'aquest tipus d'establiments. Així que proposem un 

canvi de règim per aquests establiments que haurien de passar al règim de 

llicència o autorització d'acord amb els paràmetres de la llei. 

35) Formalització de la comunicació prèvia i de la documentació. El problema 

principal és preveure que la comunicació ha d'anar acompanyada de tanta 

documentació: projecte tècnic; certificació del compliments dels requisits 

;d'incendis, protecció civil, higiene i salubritat, compatibilitat acústica, personal 
, 

. de control d'accés; certificació ambiental i justificant de la contractació d'una 

pòlissa. Cal estudiar si aquesta és la solució més adequada per l'Administració 

i per l'empresari, que comporti la menor càrrega i la major seguretat (tenint en 

compte, a més, que, d'acord amb la Llei 26/2010, en principi la comunicació 

prèvia no s'acompanya de documentació, que només cal presentar, si escau). 

Cal que es presenti tota la documentació? O seria . suficient una declaració 

responsable. I en qualsevol cas, no es tracta de molta documentació? És tota 

estrictament necessària? 

36) Formalització de la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no 

fixos en estructures desmuntables i itinerants i l'inici de l'activitat. Mateixes 

observacions que a l'article anterior. 

37) Formalització de la comunicació prèvia de les fires d'atraccions i inic d'activitat 

En aquest cas es requereix, novament , una comunicació prèvia amb control 

inicial. Cal replantejar-se el règim d'intervenció, considerant més adequat una 

llicència o autorització segons correspongui. 

38) Inexactitud, falsedat o omissió. Aq~esta regulació potser és sobrera 

considerant que ja es regula a la 26/2010. 

39) Llicència per a establiments oberts al públics fixos. Sense observacions 

40) Llicencia municipal per a establiments no fixos en estructures desmuntables i 

itinerants. Sense observacions 
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41) Llicència o autorització per activitats extraordinàries. Sense observacions 

42) Llicència o autorització per règim d'horari especial. Sense observacions 

43) Modificacions substancials. Sens,e observacions 

44) Contingut i condicions tècniques. Sense observacions 

45) Informes tècnics i certificacions. Aquest article dicta que els reglaments que 

regulen la tramitació de llicències, comunicacions prèvies i autoritzacions 

poden requerir la remissió d'informes, certificacions, actes de verificació i actes 

de control. D'acord amb aquest incís cal reformular l'article perquè clarament 

no es pot deixar oberta la possibilitat a que els reglaments modifiquen el règim 

d'intervenció, estableixin nous requisits i informes i desvirtuïn les previsions de 

la Llei que simplifiquen els tràmits. A més aquesta previsió entra en 

contradicció amb la prohibició que les ordenances modifiquin els règims 

d'intervenció establerts a la llei. 

46) Termini per resoldre i silenci administratiu. Caldria redactar de nou l'article 

perquè no resulta clar, sobretot pel que fa als supòsits de silenci 

47) Concurrència de llicències i autoritzacions. Sense observacions 

48) Vigència. Sense· observacions 

49) Transmissió. Sense observacions 

50) Extinció Sense observacions 

51) Règim d'inspecció. Com ja hem anunciat en l'àmbit dels controls, caldria 

revisar la regulació dels controls i de la inspecció. Cal determinar de forma 

clara en quins casos es duran a terme controls ,inicials o posteriors, i si seran 

periòdics segons el tipus d'activitat o no. 

52) Coordinació d'inspeccions. Sense observacions 
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53) Infraccions i sancions Sense observacions 

54) Faltes molt greus Sense observacions 

I 55) Faltes greus Sense observacions 

56) Faltes lleus Sense observacions 

57) Sancions per la comissió de faltes molt greus S'haurien de revisar algunes 

previsions que potser provener;¡ de l'antiga normativa en que si es feien 

decomisos en matèria de joc. 

58) Sancions per la comissió de faltes greus Sense observacions ( a part del dit en 

l'anterior article) 

59) Sancions per la comissió de faltes lleus Sense observacions ( a part del dit en 

l'anterior article) 

60) Multes coercitives Sense observacions 

61) Publicitat de la conducta infractora. Caldria tenir en compte la normativa en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

62) Graduació de les sancions Sense observacions 

63) Persones responsables Sense observacions 

64) Prescripció i caducitat Sense observacions 

65) Registre d'infraccions i :sancions. Sense observacions 

66) Òrgans sancionadors Sense observaçions 

67) Obertura del procediment sancionador Sense observacions 

68) Mesures provisionals. Sense observacions 
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69) Mesures grovisi?na.ls prèvies. Aquestes mesures són prèvies a l'obertura de " tI. 
. . .... ' ... ';, "', r 

rexpedient i potser per aquest motiu caldria plantejar-se un canvi de 

terminologia, ja que pot ser seria més adequat que es referissin mesures 

cautelars. 

70) Tipus de mesures provisionals prèvies. El mateix comentari que a l'article 

anterior. 

71) Procediment i resolució. 

72) Mesures provisionals immediates. No s'acaba de veure la diferència amb els 

mesures de l'article 69. De fet només és el moment en que s'acorden i qui les 

du a terme. Crec que caldria revisar-ho i fer una reordenació homogènia de les 

mesures cautelars. 

Disposició addicional primera. És relativa al règim especial del municipi de Barcelona 

Disposició addicional segona sobre les activitats en recintes d'entitats associatives 

d'interès sociocultural. Aquesta disposició podria ser considerada també trànsitòria ja 

que conté un període d'adaptació d'aquests recintes a la nova normativa. 

Disposicions transitòries. Sense observacions ( sens perjudici del que ja s'ha 

comentat sobre le$ proves del personal d'accés) 

Disposició derogatòria: llei 11/2009 i article 51.2 de la Llei 2/2008 del text refós de la 

llei de protecció dels animals 

Disposicions finals. 

Modificació de la Llei 34/2010 en relació als òrgans sancionadors. Sense observacions 

Desenvolupament reglamentari 

Entrada ~n vigor 3 mesos 




