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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Economia i Coneixement 
Direcció General.de Tributs i Joc o O 3f¡1) i O. 09. l!. ff , 1 8~~222 N-CT 6/14 

Informe CT 6/14 

Oficina de tramitació i seguiment de disposicions 
Departament d'Economia i Coneixement 

Assumpte: Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives (CT 
3/06/2014) 

L'avantprojecte de llei té per objecte, segons disposa l'article l, establir el règim jurídic i la 
intervenció administrativa aplicable a les activitats d'espectacles públics i recreatives, incloses en el 
Catàleg - previst en reglament-, així com als establ iments i als espais oberts al públic on aquestes 
activitats es duen a terme. La norma busca compatibilitzar el principi de llibertat en la realització de 
l'activitat amb les necessàries condicions de seguretat que han de complir el~ establiments i les 
activitats regulats, i compatibilitzar els drets de les persones concurrents a les activitats i als 
establiments amb els de les terceres persones. 

Des del punt de vista tributari, cal fer avinent el se~üent: 

- En la memòria d'avaluació d'impacte, concretament en l'informe d'impacte pressupostari, que 
acompanya l'avantprojecte, es diu que: "es pot preveure l'augment d'ingressos extraordinaris en 
aquest pressupost, en establir-ne modificacions de les taxes d'autorització (centres de formació, 
personal de control d'accés, activitats extraordinàries, ampliacions d'horaris, activitats de règim 
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.( .. .) Així mateix, els 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." 

\ 

Això no obstant, en l'articulat de l'avantprojecte no es recull cap modificació de la taxa vigent a data 
d'avui regulada en el capítol 11 del títol xv del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual 
s'aprova la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya; actualment, aquesta taxa per 
la prestació de serveis en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, grava: 

- Les autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 
- L'autorització d'establiments de règim especial 
- L'expedició i renovació del carnet i distintiu professional del pèrsonal de control d'accés 
- L'expedició de duplicats 
- Les proves per a obtenir l'acreditació de controlador o controladora d'accés 
- L'autorització d'espectacles de correbous 
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Per tant, en relació amb allò exposat en l'informe d'impacte pressupostari, val a dir que: 

- La taxa per la realització de les proves per a obtenir l'acreditació de controlador o 
controladora d'accés, ja existeix; caldria doncs veure en quines modificacions està pensant el 
Departament proposant de l'avantprojecte, que, en qualsevol cas, s'han de regular per una norma 
amb rang de llei. 

- Quant a la taxa que han de satisfer els centres de formació que vulguin ser habilitats per 
impartir els mòduls de formació de personal de control d'accés, de no tenir cabuda en cap de les 
taxes actualment vigents, cal aprovar-ne una d'específica. 

Direcció General de Tributs i Joc 

Barcelona, 2 de juny de 2014 
SP/sp 
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Direcció General 
d'Administració de Segúretat 
Subdirecció Geljleral d'Espectacles Públics 
i Activitats Recreatives 

~ ... 

NOTA SOBRE LES OBSERVACIONS FORMULADES PER LA DIRECCiÓ 
GENERAL DE TRIBUTS I JOC 

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, per tal que els Departaments de la Generalitat de Catalunya puguin 
presentar les observacions que considerin oportunes a l'avantprojecte esmentat. . . 

Sihan efectuat les observacions següents: 

1. Observació realitzada respecte .a l'article 1 de l'avantprojecte de llei. 

Literalment s'exposa: 

"L'avantprojecte de llei té per objecte, segons disposa l'article 1, establir el règim jurídic 
i la intervenció administrativa aplicable a les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, incloses en el Catàleg - previst en reglament-, així com als establiments i 
als espais oberts al pPblic on aquestes activitats es duen a terme. La norma busca 
compatibilitzar ,el principi de llibertat en la realització de l'activitat amb les necessàries 
condicions de seguretat que han de complir els establiments i/es activitats regulats, i 
compatibilitzar els ' drets de les persones concurrènts a les activitats i als establiments 
amb els de les terceres persones. 

Des del punt de vista tributari, cal fer avinent el següent: 

- En la memòria d'avaluació d'impacte, concretament en l'informe d'impacte 
pressupostari, que acompanya l'avantprojecte, es diu que: "es pot preveure l'augment 
d'ingressos extraordinaris en aquest pressupost, en establir Ine modificacions de les 
taxes d'autorització (centres de formació, personal de control d'accés, activitats 
extraordinàries, ampliacions d 'horaris, activitats de règim 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. (. .. ) Així mateix, els 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." . . 

Això no obstant, en l'articulat de l'avantprojecte no es recull cap modificació de la taxa 
vigent a data d'avui regulada en el capítol 11 del títol XV del Decret legislatiu 3/2008, dé 
25 de juny, pel qual s'aprova la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya; actualment, aquesta taxa ' per la prestació de serveis en matèria 
d 'espectacles públics i activitats recreatives, grava: 
- Les autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari 
- L'autorització d'establiments de règim especial 
- L'expedició i renovació del carnet i distintiu professional del personal de control 
d'accés 
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- L'expedició de duplicats 

.. ' 

- Les proves per a obtenir l'acreditació de controlador o controladora d'accés 
- L'autorització d'espectacles de correbous 
Per tant, en relació amb allò exposat en l'informe d'impacte pressupostari, val a dir 
que: 
- La taxa per la realització de les proves per a obtenir l'acreditació de controlador o' 
controladora d'accés, ja existeix; caldria doncs veure en quines modificacions està 
pensant el Departament proposant de l'avantprojecte, que, en qualsevol cas, s'han de 
regular per una norma amb rang de llei. 
- Quant a la taxa que han de satisfer els cefJtres de formació que vulguin ser habilitats 
per impartir els mòduls de formació de personal de control d'accés, de no tenir cabuda , 
en cap de les taxes actualment vigents, cal aprovar-ne una d'específica." ' 

Valoració 

En primer lloc, pel que fa a l'observació sobre la taxa per a la realització de les proves 
per obtenir l'acreditació de controlador o controladora d'accés, cal significar que 
malgrat l'article 24.2 de la Llei 11/2009, de 6de juliol, de regulació dels espectacles 
públics i activitats recreatives, en relació amb l'Annex VI del Reglament d'espectacles i 
activitats recreatives, aprovat per , Decret 112/2010, de 31 d'agost, preveia que les 
proves de selecció les realitzaria el Departament competent en matèria d'espectacles i 
activitats recreatives, amb la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i 
millorament de la regulació normativa, es va modificar l'article 24.2 esmentat, afegint 
un paràgraf que establia que aquest personal havia d'assistir a cursos de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció que 
aquest centre dugués a terme" . Per tant, el Departament competent en matèria 
d'espectacles i activitats recreatives, va deixar de cobrar la taxa de dret d'examen. 

En aquest sentit, s'ha comprovat 'que, efectivament, d'acord amb el 'capítol II del títol 
XV del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova la llei de taxes i preus 
públics de la Generalitat de Catalunya, l'OrdreINT/63/2014, de 10 de març, per la qual 
es dóna publicitat a les taxes vigents que gestionà el Departament d'Interior durant 
l'any 2014, estableix a l'Annex 3 article 15.2-4 , apartat 1.5, la taxa per a la realització 
de les proves per obtenir l'acreditació de controlador d'accés. Per tant, al continuar 
vigent la taxa esmentada, es pot recuperar sense fer cap referència a l'avantprojecte. 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

En segon lloc, respecte a la taxa que han de satisfer els centres de formació que 
vulguin ser habilitats per impartir els mòduls de formació de personal de control 
d'accés, no tindria cabuda en cap de les taxes actualment vigents, per tant cal 
aprovar-ne una d'específica a la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, , 

Aquesta observació s'ESTIMA. 
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Assumpte: Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives 

Segons s'exposa en la nota emesa per la Subdirecció General d'Administració de Seguretat en 
resposta a les observacions efectuades per aquest centre directiu el passat 2 de juny, es constata el 
següent: 

- L'avantprojecte de llei "recupera" per a l'Administració de la Generalitat la competència per 
a realitzar les proves de selecció per a obtenir l'acreditació de controlador o ,controladora 
d'accés (funció que la Llei 10/2011, de 29 de desembre, havia atribuït a centres habilitats). La 
taxa per a la realització d'aquestes proves es va aprovar amb anterioritat a la Llei 10/2011, 
per la qual cosa, i des del moment en què sigui la Generalitat la que de nou les organitzi, 
podrà tornar a exigir el seu pagament. La taxa continua vigent amb la seva redacció actual, 
sense ésser necessari, segons es diu, efectuar cap modificació. 

- Quant a la taxa que h¿m de satisfer els centres de formació que vulguin ser habilitats per 
impartir els mòduls de formació de personal de control d'accés, es confirma per part del 
Departament d'Interior que no té cabuda en cap de les taxes actualment vigents, i per tant, 
cal aprovar-ne una d'específica. 

Ana litzades les consideracions efectuades pel Departament proposant de la disposició, aquest centre 
directiu no formula cap objecció a la seva tramitació. 

Direcció General de Tributs i Joc 

Barcelona, 16 de juny de 2014 
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