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Us trameto, adjunt, l'informe original ~mès per la Direcció General de Pressupostos en 
relació amb l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, perquè l'incorporeu al vostre expedient. 

El director general 

Barcelona, 10 de juny de 2014 

Rambla de Catalunya. 19-21 
08007 Barcelona 
Telèfon 93 316 20 00 
Telefax 93 316 2141 
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INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICiÓ 

Disposició: Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives 

Departament: Interior 

Sense impacte pressupostari addicional 

Fets 

1. L'actual normativa d'espectacles públics i activitats recreatives és molt àmplia, 
heterogènia i connexa amb altres àmbits d'intervenció regulats per normativès 
específiques, motiu pel qual el Departament d'Interior consiqera necessari tramitar 
una nova regulació que implicarà un nou marc jurídic de funcionament de les 
activitats d'espectacles públics i recreatives, derogant la vigent Llei 11/2009, de 6 
de juliol. 

2. L'objectiu de la iniciativa és reforçar els valors inspiradors de 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 als governs locals, la 
coordinació de les polítiques públiques autonòmiques i locals, i l'estructuració d'un 
règim d'inspecció i sancionador rigorós i precís. 

3. Aquesta nova regulació ha de permetre: 
• Facilitar l'exercici de la llibertat de prestació i d'establiment de serveis, en el 

sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives, d'acord amb els 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa. 

• Garantir la seguretat i la salut dels espectadors, usuaris i participants de les 
activitats i dels establiments regulats per aquesta llei, i també la indemnitat 
dels béns públics i privats afectats. 

• Procurar la convivència pacífica entre els concurrents a les activitats i als 
establiments i la resta de la ciutadania. 

• Promoure la qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental de les 
activitats i els establiments regulats per aquesta llei. 

• Protegir els menors d'edat. 
• Evitar qualsevol mena de discriminació personal o social. 

4. En el marc de la simplificació administrativa, la novetat que introdueix aquest 
Avantprojecte és la determinació 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 es preveuen en aquest 
Avantprojecte, 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. 
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5 . . EnI' data 15 de maig 'de 2014, la Direcció General d'Administració' de Seguretat fa 
constar en la memòria d'avaluació que l'aplicació d'aquesta norma no suposarà 
cap augment de recursos personals ni materials ni cap nova despesa 
suplementària en el seu pressupost, si bé s'indica que es preveu un augment 
d'ingressos extraordinaris a l'establir modificacions en les taxes existents per les 
tramitacions de diferents procediments d'habilitació i d'autorització i la taxa 
d'acreditació de personal de control d'accés que incorporaria un import addicional 
pel dret. 

6. Tanmateix en la memòria d'avaluació esmentada es presenten els càlculs efectuats 
en relació amb les càrregues administratives que suposa l'aplicació de la llei, 
quantificat en 5.733.507,17 €, l'estalvi en la càrrega administrativa. 

Conclusions 

Aquest centre directiu, des de la vessant estrictament pressupostària, informa 
favorablement sobre la proposta d'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 

Barcelona, 28 de maig de 2014 

La subdirectora general de Gestió Pressupostària 
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