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20. NOTA DE VALORACiÓ OBSERVACIONS 
GABINET JURíDIC 
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NOTA SOBRE LES OBSERVACIONS FORMULADES PEL GABINET JURíDIC DEL 
DEPARTAMENT DE 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, per tal que els Departaments de la Generalitat de Catalunya puguin 
presentar les observacions que considerin oportunes a l'avantprojecte esmentat. 

S'han efectuat les observacions següents: 

1.0bservació realitzada respecte a l'article 3 de l'avantprojecte de llei 

Literalment s'exposa: 

"3. Àmbit d'aplicació. S'estableix l'aplicació de la llei a activitats i espectacles recollides 
en el Catàleg que s'aprovarà per reglament i també sobre els establiments i espais 
oberts al públic on es duguin a terme. D'entrada no sembla que aquesta remissió al 
reglament sigui gaire compatible amb la seguretat jurídica. D'altra banda, pel que fa a 
les exclusions que s'estableixen: 

Valoració 

a. Les activitats de restauració es regeixen per la seva normativa (només 
preveu supletòriament l'aplicació de l'avantprojecte). Ara bé, l'article 
4.1.b inclou les · activitats de restauració fixes amb superfície igualo 
superior a 501 m2 o amb aforament superior a 501 persones com 
activitats extraordinàries de risc important. Les activitats extraordinàries 
de risc important estan sotmeses a un règim de llicència municipal o 
autorització segons els supòsits específics. Per tant, cal revisar la 
redacció perquè no és del tot precisa. 

b. Manifestacions festives que consten al Catàleg de Patrimoni Festiu de 
Catalunya, així com actes i celebracions de caràcter veïnal. En ambdós 
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. 

c. 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 DAAM 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". 

En primer lloc, Fobservació que fa referència Ci : "D'entrada no sembla que àquesta 
remissió al reglament sigui gaire còmpatible amb la seguretat jurídica ", cal significar 
que aquesta remissió reglamentària només afecta a la classificació dels diferents tipus 
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d'activitats d'espectacles públics i recreatives, i en la memona preliminar d'aquest 
avantprojecte ja es van exposar les raons per les quals el Catàleg no es podia incloure 
en aquesta norma legal. 

En segon lloc, respecte a la referència dels punts a) i c), s'ha de manifestar que 
l'article 3 ja ha estat modificat en la versió de l'avantprojecte del 29 de maig de 2014 
que consta al SIGOV, en el sentit que: 

. - Les activitats de restauració ara per ara no tenen normativa específica i, per tant, 
malgrat l'aplicació supletòria de l'avantprojecte, el règim d'intervenció administrativa al 
-qual han de estar sotmeses s'ha d'establir en base a l'aforament o la superfície de 
l'establiment, com la resta d'activitats regulades en aquesta norma. 

- S'ha suprimit el criteri de risc important en les activitats de caràcter extraordinari, de 
manera que totes resten sotmeses al règim de llicència o autorització. 

- Quant als espectacles en què s'utilitzin animals queden dins de l'àmbit d'aplicació 
d'aquesta norma legal. 

Pel que fa a l'apartat c)en relació a les festes incloses en .el Catàleg del Patrimoni 
Festiu de Catalunya i les celebracions veïnals, en quedar excloses de l'aplicació de 
l'avantprojecte sens perjudici d'allò que estableixin les ordenances municipals, només 
indica que es deixa a criteri municipal la potestat de requerir si ho consideren oportú la 
presentació d'una comunicació en funció de l'activitat a realitzar, però no la 
consideració d'activitat de caràcter extraordinari sotmesa a llicència o autorització. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

2. Observació realitzada respecte a l'article 4 de l'avantprojecte de llei 

Literalment s'exposa: 

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

Valoració 

Aquest article s'ha modificat per fer-lo més entenedor, en el sentit de realitzar una 
diferenciació mitjançant espais i forma de lletra, i ja s'havia revisat el seu contingut per 
tal que sigui totalment entenedor" a més a l'observació no s'especifica que és el que 
s'ha de revisar, per tant es DESESTIMA en la seva totalitat. 

3. Observació realitzada respecte a l'article 5 de l'avantprojecte de llei 

Literalment s'exposa: 

"Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels 
organïtzadors de les activitats regulades per aquesta l/ei. Sense observacions més 
enI/à de remetre en l'apartat 2. d) adequadament a la norma corresponent en matèria 
publicitària com es fa en altres articles" 
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Valoració ' 

Aquesta observació s'ESTIMA, quedant l'article 5.2.d) redactat de la manera següent. 

Article 5 ' 
Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels organitzadors 
de les activitats regulades per aquesta llei 
( ... ) , 
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
( ... ) 
d) Que la publicitat efectuada no sigui discriminatòria, que no inciti als menors a 
l'adquisició d'un bé o servei aprofitant la seva condició de menor i que no sigui 
subliminal ni enganyosa, d'acord amb la legislació en matèria publicitària. 

4. Observació realitzada respecte a l 'article 8 de l'avantprojecte de llei 

Literalment s'exposa: 

"Drets de les persones interessades. Aqüest article planteja un problema interessant 
en relació a quines accions poden realitzar aquells què 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 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". 

Valoració 

Aquest article regula la condició de persona interessada en els procediments 
administratius ' derivats de l'aplicació d'aquest avantprojecte, així com els seus drets 
d'informació . . 

Igualment estableix .obligacions a les administracions públiques per tal que aquests 
drets es puguin exercir (atendre queixes i reclamacions, serveis de mediació, 
realització de proves per acreditar les denúncies), de manera que per tal d'exercir 
aquests drets en el cas de les denúncies relatives a molèsties per. soroll a l'interior dels 
edificis, que són bàsicament les que alteren la convivència entre les persones, 
s'estableix la condició de permetre la realització de la prova sonomètrica a l'interior de 
l'edifici com a única forma per a què l'Administració pugui compli~ amb la seva 
obligació d'actuar davant una denúncia, . tot tenint en compte que en la realitat, el propi 
denunciant no permet l'entrada enel seu domicili als tècnics que han de fer la medició, 
impossibilitant la prova de la seva denuncia. 

Les altres incidències, l'Administració les controla per mitjà de les inspeccions dutes a 
terme pels agents de l'autoritat. . 

En conseqüència, no es considera que calgui revisar aquest article per tant, es 
DESESTIMA aquesta observació en la seva totalitat. 
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5. Observació realitzada respecte a ,l'article 9 de l'avantprojecte de llei 

Literalment s'exposa: 

"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", 

Valoració: 

L'avantprojecte de llei en llur article 2.e) estableix com una de les seves finalitats la de 
Protegir la integritat física, psíquica i moral de les persones menors d'edat. En aquest 
sentit, la nova norma és molt garant quant a la protecció dels menors ja siguin com a 
usuaris de les activitats d'oci que regula o com a partícips o actuants. Es poden donar 
situacions en què un menor sigui actuant i usuari al mateix temps, en coincidir 
aquestes dues circumstàncies en un mateix establiment en el qual tingui l'entrada 
prohibida precisament per ser menor, és a dir, que actuï en una discoteca com a dj , 
tocant algun instrument o ballant, i en acabar aquesta actuació com a artista continuï 
en la mateixa discoteca com a usuari, quan d'acord amb aquesta norma legal ha 
d'abandonar el local 'per ser menor. Així, els menors artistes no poden quedar exclosos 
de l'aplicació d'aquest avantpròjecte perquè menor ho seguirà sent tant quan actuï 
com quan sigui usuari, per tant, no es pot excloure però es deixa la seva intervenció 
com a artista a la regulació de protecció de menors. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

6. Observació realitzada respecte a l'article 11 de l'avantprojecte de llei 

Literalment exposa: 

"Prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de protecció civil. ' És un article sense 
contingut ja que només estableix que els establiments han de complir amb la 
normativa corresponent". 

Valoració 

Es considera que la inclusió d'aquest article en l'avantprojecte és perfectament 
adequat a les finalitats que persegueix la norma en relació a garantir la seguretat de 
les persones, per això s'estableix que totes íes activitats d'espectacles públics i 
recreatives han de complir amb les normes en matèria de prevenció i seguretat 
d'incendis d'acord amb la normativa tècnica d'aplicació i amb el desenvolupament 
reg lamentari d'aquest avantprojecte, per tant no és un article buit sinó que remet les 
condicions a una norma reglamentària . 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

7. Observació realitzada respecte l'article 12 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 
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"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 
les ordenances regulin aquest aspecte (i que puguin afegir requisits o procediments)". 

Valoració 

No es pot considerar aquesta observació ja que l'article 22.2.a) de l'avantprojecte que 
ens ocupa estableix que els ajuntaments tenen atribuïdes les competències següents: 

"a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aquesta llei i la normativa de 
desenvolupament. Les ordenances municipals no poden modificar els règims 
d'intervenció de l'administració regulats per aquesta llei, ni poden establir requisits 
diferents dels fitxats per la normativa en aquesta matèria". 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

8. Observacions realitzades respecte l'article 17 de l'avantprojecte de Uei: 

Literalment s'exposa: 

"Personal de control d'accés i sistemes de control d'aforaments. Estableix 
esséncialment que serà el reglament el que determinarà els establiments i activitats 
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 règim 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 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 m~sos a elaborar-se i aprovar-se)". 

Valoració 

Es considera que en una norma legal no es poden establir requisits específics de 
classificació dels establiments i activitats en base a llurs aforaments per regular si han 
de disposar d'un servei determinat i molt menys establir procediments d'habilitació 
professionals que inclouen programes de curs, proves de selecció i altres requisits. 

En el Reglament vigent ja es troba regulat el procediment de selecció de personal de 
control d'accés. 

Per tant, aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

9. Observacions realitzades respecte a l'article 20 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

, ((Qualificació de les activitats i establiments. S'estableix la denominació de qualitat Q10 
que es pot concedir a qualsevol establiment d'èspectacles o activitats recreatives. En 
aquest punt, cal destacar les múltiples observacions del departament de benestar en 
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relació a la necessitat que el segell de qualitat sigui només per aquells establiments 
que siguin també accessibles". 

Valoració: 

Atès que s'han tingut en compte les observacions formulades pel Departament de 
Benestar i Família en el nou text de l'avantprojecte de llei publicat el 29 de maig 
d'aquest anyal SIGOV, no procedeix cap pronunciament al respecte. 

Per tant, aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

10. Observacions realitzades respecte a l'article 21 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'e~posa: 

"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". 

Valoració 

No s'entén que es vol manifestar amb aquesta observació, per tant, es DESESTIMA 
en la seva totalitat. 

11. Observacions realitzades respecte a l'article 22 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"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)". 

Valoració 

S'entén que amb el mandat als ajuntaments que no poden modificar el regim 
d'intervenció ni el requisits establerts per aquesta llei i per la seva normativa 
reglamentària, ja inclou els procediments, per tant, es DESESTIMA aquesta 
observació en la seva totalitat. 

12. Observacions realitzades respecte a l'article 24 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Consell Assessor d'activitats d'Espectacles públics i Recreatives. Donades les 
funcions d'aquest òrgan (informar sobre els reglaments de la Generalitat i elaborar 
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recomanacions i impulsar la qualificació dels establiments), cal plantejar-se la 
necessitat del mateix i per tant si és possible la seva supressió". 

Valoració 

Es considera pertinent mantenir l'existència d'aquest òrgan, que ve funciona~t amb 
eficàcia des de la seva creació l'any 1991, i més tenint en compte que s'han eliminat 
les dues comissions creades l'any 2009 i 2010, per tant, es DESESTIMA aquesta 
observació en la seva totalitat. 

13. Observacions realitzades respecte a l'article 26 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"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 adoptés aquest nom. 
En qualsevol cas, vist que és un fitxer de dades personals cal tenir en compte sempre 
la LOPD i també /'informe de l'ACPD''. 

Valoració 

Es considera oportú mantenir el nom de Registre d 'activitats d'espectacles públics i 
recreatives, a més a més, aquest nom i el seu contingut han estat consensuats amb la 
Finestreta Única Empresarial (FUE), ara bé, s'accepta l'observació plantejada en el 
sentit de tenir en compte la normativa de protecció de dades personals, per tant, 
l'article queda redactat de la manera següent: 

Article 26 
Registre d'establiments d'activitats d'espectacles públics i recreatives i de persones 
organitzadores 
1. El Departament competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives 
ha de disposar d'infòrmació en relació amb els establiments i amb les persones 
organitzadores d'aquestes activitats. Per això, i mitjançant la finestreta única 
empresarial, s'han d'establir els mecanismes de coordinació entre les administracions 
públiques catalanes per facilitar que les dades relatives a les llicències, a les 
autoritzacions i a les comunicacions prèvies dels establiments i de les activitats ubicats 
en el territori, estiguin en disposició tant del municipi en el qual s'instal' la l'activitat com 
del Departament competent en la seva regulació: La tipologia d'aquestes dades es 
determinarà per Reglament, d'acord amb la normativa sobre protecció de dades 
de caràcter personal. 

2. Les persones inscrites tenen dret a conèixer les dades qUe les afecten i a 
promoure'n llur modificació per adequar-les a la realitat, si escau. 
3. Qualsevol persona interessada pot accedir a aquesta informació, tret de les dades 
que s'han de reservar en aplicació de la normativa sobre protecció de dades de 
caràcter personal. ' 

Per tant, aquesta observació s'ESTIMA parcialment. 
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14. Observacions realitzades respecte a l'article 27 de 'l'avantprojecte de llei : 

Literalment s'exposa: 

"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 ~s podria suprimir l'últim incís del segon apartat totes el/es 
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 
l/ur exercici. A part que no és cert (perquè preveuen control inicial en comunicacions 
prèvies) la terminologia pot induir a confusió sobre el que són mesures menys 
restrictives". 

Valoració 

S'ESTIMA aquesta observació, quedant l'article 27.2 redactat.de la manera següent: 

Article 27 
Règim general 
( ... ) 
2. Els règims de llicència o d'autorització s'apliquen als supòsits previstos 
especialment per aquesta llei , atesa la presència de raons imperioses d'interès general 
com ara l'ordre públic, la seguretat pública, la salut públ ica, la protecció del medi 
ambient i de l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni 
històric artístic, totes elles prou rellevants per a justificar el manteniment d'un règim 
d'intervenció previ a l' inici de l'activitat. . 

15. Observacions realitzades respecte a l'article 31 de l'avantprojecte de llei:. 

Literalment s'exposa: 

"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". 

Valoració 

Aquest article , per una part, regula els controls periòdics de funcionament de les 
activitats d'espectacles públics i recreatives que, com el propi nom indica, serveix per 
controlar que el funcionament de l'activitat s'ajusta al règ im d'intervenció administrativa 
que l'empara. 

Per altre part, regula els controls de verificació que, no solament es' realitzen amb 
motiu de denúncies, sinó també, abans d'atorgar la llicència o l'autorització per part de 
l'òrgan competent, per tal verificar els req uisits exigits per la concessió de dita llicència 
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o autorització. Així mateix, també s'efectuen per la comprovació de les comunicacions 
prèvies presentades, per tal que l'Administració competent verifiqui d'ofici si aquestes 
comunicacions donen compliment a la seva normativa d'aplicació. 

En conseqüència aquests controls no es poden suprimir, no obstant això, s'ha procedit 
a revisar el redactat d'aquest article per a una millor interpretació, quedant de la 
manera següent: 

Article 31 
Controls 
( .. . ) 
2. Els establiments oberts al públic poden ser objecte de controls de verificació per part 
dels serveis tècnics de les administracions públiques competents en la matèria o per 
les entitats col'laboradores legalment habilitades per l'Administració, que tenen per 
objecte verificar, per mitjà de certificacions, que aquestes activitats compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i el reglament que 
la desenvolupi i, específicament, les assenyalades en la autorització, llicència o 
comunicació prèvia. 
( ... ) 
5. Si com a conseqüència dels actes de control es proposa, l'òrgan competent per a 
rebre la comunicació prèvia o per a atorgar la llicència o l'autorització pot modificar 
llurs condicions específiques o afegir-ne de noves, de conformitat amb la normativa 
vigent d'aplicació. Aquestes modificacions no generen dret a indemnització per als 
titulars si les noves condicions tenen per objecte el compliment de l'article 44.2, o bé si 
són necessàries per raó de l'impacte que l'activitat pugui tenir en la seguretat de les 
persones i els béns, la convivència entre els ciutadans i el medi ambient. 

Per tant, aquesta observació s'ESTIMA parcialment. 

16. Observacions realitzades respecte a l'article 32 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Mesures de caràcter sancionador. Aques.t article no acaba de IIígar amb l'article 57 i 
els següents. Cal revisar-ho". 

Valoració 

Aquest article no pot lligar amb els articles 57 i següents, que és el capítol del règim 
sancionador, ja que fa referència El mesures sense caràcter sancionador. El títol .de 
l'article 32 és: Mesures sense caràcter sancionador, per tant, aquesta observació es 
DESESTIMA en la seva total itat. 

17. Observacions realitzades respecte a l'article 34 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"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. Perquè d'una altra manera no 
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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". 

Valoració 

Per a què una activitat recreativa sigui considerada de risc important caldrà atendre 
exclusivament al seu aforament o a la superfície de l'establiment on es desenvoluparà 
l'activitat, de manera que la consideració no és cap decisió d'una administració sinó 
unes condicions objectives establertes pel Codi Tècnic d'Ediftcació, les quals són 
determinants per considerar si una activitat és o no de risc important. 

En relació amb l'altra qüestió, sobre la proposta d'efectuar un canvi de règim per a les 
activitats sotmeses a comunicació prèvia amb control inicial, s'ha de significar que 
aquests són supòsits molt específics que per raó del tipus d'establiments no fixos en 
estructures desmu'ntables i itinerants com són les carpes, envelats o tendals i els circs, 
i les fires d'atraccions; requereixen d'un control inicial i no a posteriori per garantir la 
seguretat de les persones, per això es requereix una sèrie de documentació a 
presentar abans de l'inici d'aquestes activitats. 

Per tant, aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

18. Observacions realitzades respecte a l'article 35 ~e l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"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 ?". 

Valoració 

Aquest article ha quedat modificat en la nova versió del avantprojecte del 29 de maig. 
El redactat actual és el següent: 

Article 35 
Presentació de la comunicació prèvia i obertura de l'establiment i inici de l'activitat 

1. En tots els supòsits previstos per l'article 34.1, l'interessat ha de presentar una 
comunicació prèvia, en la qual posa en coneixement de l'ajuntament corresponent les 
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seves dades identificatives i les de l'activitat que pretén iniciar o de l'establiment que 
pretén obrir, amb les condicions i els requisits generals que estableix aquesta llei, així 
com les que es fixin per reglament. 
2. Si és el cas, la comunicació prèvia s'ha de presentar un cop acabades les obres i ' 
,les instal'lacions necessàries, les quals han d'estar emparades per la llicència 
urbanística o per la comunicació prèvia d'obres, en els termes que s'estableixin per la 
normativa urbanística. Si es volen utilitzar per a un ús concret edificacions existents i 
construïdes sense ús específic, cal fer-ho constar expressament en la comunicació 
prèvia. 
3. En tot cas, la comunicació prèvia haurà de ser presentada pbans d'iniciar l'activitat 
o d'obrir l'establiment. 
4. Un cop presentada la comunicació, l'exercici de l'activitat o l'obertura de 
l'establiment es pot iniciar sota la responsabilitat exclusiva dels titulars, organitzadors o 
explotadors~ 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

19. Observacions realitzades respecte a l'article 36 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"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". 

Valoració 

Aquest és un dels supòsits específics que per raó del tipus d'establiments no fixos en 
estructures desmuntables i itinerants com són les carpes, envelats o tendals i els circs, 
requereixen d'un control inicial i no a posteriori per garantir la seguretat de les 
personés, per això es requereix una sèrie de documentació a presentar abans de l'inici 
d'aquestes activitats. . 

Per tant, aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat, de conformitat am~ 
la valoració de l'observació del punt 17. 

20. Observacions realitzades respecte a l'article 37 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Formalització de la comunicació prèvia de les fires d'atraccions i inic d'activitat. En 
aquèst 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". . 

Valoració 

Aquest és un altre dels supòsits específics que per raó del tipus d'establiments no fixos 
en estructures desmuntables i itinerants com són les fires d'atraccions, requereixen 
d'un control inicial i no a posteriori per garantir la seguretat de les persones, ' per això 
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es requereix una sèrie de documentació a presentar abans de l'¡nici d'aquestes 
activitats. 

Per tant, aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat, de conformitat amb 
la valoració de l'observació dels punts 17 i 19. 

21. Observacions realitzades respecte a l'article 38 de l'avantprojecte de lIèi: 

Literalment s'exposa: 

"Inexactitud, falsedat o omissió. Aquesta regulació potser és sobrera consIderant que 
ja es regula ala 26/2010". 

Valoració 

Malgrat es regulin aquestes circumstàncies en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, es considera 
necessari regular aquests incompliments perquè estan tipificats com a tals en aquest 
avantprojecte i es sar)cionen d'acord amb la tipificació i graduació que s'estableix en 
aquesta nova norma legal. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

22. Observacions realitzades respecte a l'article 45 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"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". 

Valoració 

Tal com regula aquest article en llur apartat 1 ), la finalitat d'aquests informes tècnics i 
certificacions nó és altre que la de d'acreditar la veracitat i la idoneïtat tècnica de les 
sol, licituds, dels projectes i de les construccions i els equipaments. En cap cas obre la 
possibilitat que un reglament pugui modificar per mitjà d'aquests informes i 
certificacions el règim d'intervenció, ja que l'objectiu és de verificar que es compleix 
amb la normativa. 

No obstant això, aquesta observació s'ESTIMA parcialment en el sentit de donar-li a 
aquest apartat una interpretació més aclaridora, quedant el redactat de la manera 
següent: 
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Article 45 
Informes tècnics i certificacions 

. . 

1. Durant la tramitació de llicències, comunicacions prèvies i autoritzacions es poden 
sol· licitar l'emissió d'informes, certificacions, actes de verificació i actes de control, 
amb la finalitat d'acreditar la veracitat i la idoneïtat tècnica de les sol , licituds, dels 
projectes i de les construccions i els equipaments. 

23. Observacions realitzades respecte a l'article 46 de l'avantprojectè de llei : 

Literalment s'exposa: 

"Termini per resoldre i silenci administratiu. Caldria redactar de nou l'article perquè no 
resulta clar, sobretot pel que fa als supòsits de silenci". 

Valoració 

Es valora que els supòsits del sentit de silenci en relació a l'obligació administrativa de 
resoldre és prou entenedora, no obstant això es pot modificar en el sentit de: 

Article 46 
Termini per a resQldre i silenci administratiu 
( ... ) 
2. La manca de resolució expressa dins els termin is establerts té l'efecte següent: 

a) Estimatoris de la sol' licitud presentada amb caràcter general. 

b) Denegatori de la sol , licitud presentada en els casos següents: 

b.1 Les llicències. 
b.2 Els establiments de règim d'horari especial. 
b.3 Les activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari. 

Per tant, aquesta observació s'ESTIMA parcialment. 

24. Observacions realitzades respecte a l'article 51 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: . 

"Règim d'inspecció. Com ja hem anunciat en l'àmbit dels controls, caldria revisar Ja 
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 ". 

Valoració 

Aquest article estableix les condicions en les quals s'han d'efectuar les inspeccions i 
qui té la legitimitat per realitzar-les. Aquestes inspeccions tenen la finali tat de 
comprovar que els establiments compleixen amb la normativa que els regu la, per tant, 
han de ser amb posterioritat a l'obertura de l'establiment o a l'inici de l'activitat, bé sigui 
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com a conseqüència de denúncies o de planificació de la labor inspectora de 
l'Administració. 
S'ha de significar que, els controls inicials s'efectuen pels tècnics i per les entitats 
col 'laboradores de l'Administració en el cas dels municipis (comunicacions prèvies 
específiques). L'Administració de la Generalitat no efectua cap tipus de control inicial. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

25. Obsèrvacions realitzades respecte a l'article 57 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Sancions per la comissió de faltes molt greus: S'haurien de revisar algunes previsions 
que potser provenen de l'antiga normativa en que si es feien decomisos en matèria de 
joc". 

Valoració 

Les sancions establertes per aquest avantprojecte estan molt revisades i ajustadés a 
les tipificacions, en aquest sentit, quan l'article 57 en llur apartat f) estableix: "El comís 
durant un període entre sis i dotze mesos o la destrucció, si escau, dels. béns 
relacionats amb l'activitat. En cas d'activitats d'espectacles públics o recreatives dutes 
a terme sense comunicació prèvia, llicència o autorització en què no sigui possible 
aplicar les sancions establertes per les lletres b, e, d i h, el comís pot tenir caràcter 
indefinit, especialment si no s'identifiquen els explotadors o organitzadors o si aquests 
no es fan càrrec de la sanció pecuniària establerta", està fent referència al comís 
d'entrades per la venda il · legal d'aquestes i dels diners obtinguts amb aquestes 
vendes, o al comís dels aparells electrònics en festes no autoritzades, com per 
exemple les festes rave. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

26. Observacions realitzades respecte a l'article 58 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Sancions per la comissió de faltes greus Sense obseçvacions ( a part del dit en 
l'anterior article)" 

Valoració 

Es fa la mateixa valoració que la realitzada en relació amb l'article 57. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

27. Observacions realitzades respecte a l'article 58 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 
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"Sancions per la comissió de faltes lleus Sense observacions ( a part del dit en 
l'anterior article) ". 

Valoració 

Es fa la mateixa valoració que les realitzades en relació amb els articles 57 i 58. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

28. Observacions realitzades respecte a l'article 61 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Publicitat de la conducta infractora. Caldria tenir en compte la normativa en matèria 
de protecció de dades de , caràcter personal". 

Valoració 

S'accepta aquesta observació pel que fa al punt 2 de l'article 61, que quedaria redactat 
de la manera següent: 

Article 61 
Publicitat de la conducta infractora 
( ... ) 
2. La publicitat de la conducta infractora, d'acord amb la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, s'ha de fer per mitjà de la publicació, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el butlletí oficial de la província 
corresponent i en els mitjans de comunicació que es considerin adequats, d'un text 
que ha d'indicar la classe d'infracció comesa, la sanció acordada, el nom de la persona 
o de les persones responsables i el nom de l'establiment o de l'activitat d'espectacles 
públics o recreativa. 

Aquesta observació s'ESTIMA en la seva totalitat. 

29. Observacions realitzades respecte a l'article 69 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Mesures provisionals prèvies. Aquestes mesures són prevles a l'obertura de 
l'expedient i potser per aquest motiu cald ria plantejar-se un canvi de terminologia, ja 
que pot ser seria més adequat que es referissin mesures cautelars" . 

Valoració 

Es considera que la terminologia utilitzada és correcta. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

CI Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Telèfon 93 551 2000 

15 

000306 



mm Generalitat de Catalunya 
~ Departament d'Interior ' 

, Direcció General 
d 'Administració de Seguretat 

•• 

30. Observacions realitzades respecte a l'article 70 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Tipus de mesures provisionals prèvies. El mateix comentari que a l'article anterior". 

Valoració 

Es considera que la terminologia utilitzada és correcta, igual que en relació amb 
l'article 69. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

31. Observacions realitzades respecte a l'article 72 de l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"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". 

Valoració 

La diferència entre una mesura provisional prèvia i una mesura provisional immediata 
és notòria, ja que aquesta última tal com ho estableix l'article 72 de l'avantprojecte 
s'acorda davant de situacions que comportin un risc immediat d'afectar greUment la 
seguretat de les persones, dels béns o la convivència entre els ciutadans, i en les 
mesures provisionals prèvies no cal que es doni aquesta circumstància extrema, es 
poden acordar davant d'un incompliment que no té perquè comportar necessàriament 
risc immediat per a les persones. El moment i qui acorda la mesura provisional 
immediata és decisiu : el perill immediat i la Policia de Catalunya. 

Aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

32. Observacions realitzades respecte a la Disposició addicional segona de 
l'avantprojecte de llei: 

Literalment s'exposa: 

"Disposició addicional segona sobre les activitats en recintes d'entitats associatives 
d'interès sociocultural. Aquesta disposició podria ser considerada també transitòria ja 
que conté un període d'adaptació d'aquests recintes a la nova normativa". 

Valoració 

Malgrat que aquesta disposició contingui un període d'adaptació per a les activitats en 
recintes d'entitats associatives d'interès sociocultural, el seu contingut va més enllà de 
dit termini , en el sentit que estableix que per reglament es determinarà el procediment 
d'adaptació i els requisits que han de compli r per tal d'iniciar aquest procediment 
d'adaptació. 
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Per tant, aquesta observació es DESESTIMA en la seva totalitat. 

33. Observació realitzada respecte a la Disposició derogatòria de l'avantprojecte 
de llei: 

Literalment s'exposa: 

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

Valoració 

Atès que ja s'han tingut en compte les observacions formulades pel Departament 
d'agricultura, ramaderia, pesca,alimentació i medi natural en el nou text de. 
l'avantprojecte del 29 de maig que consta al SIGOV, no procedeix cap pronunciament 
al respecte. 

Aquesta disposició ha quedat redactada de la manera següent: 

Disposició derogatòria 
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei resta derogada la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

Per tant, aquesta observació es DESESTIMA en la sevà totalitat. 

Barcelona, 13 de juny de 2014 
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