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Observacions a 1''AVa.,tpr:Qjec,~e ., del ' llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreativès ' ,'" ~ ; 

Un cop analitzat l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives, des de la Direcció General de Comerç es considera necessari 
modificar els articles 3, 4, 34 i 39, per tal d'incorporar els establiments comercials dins 
de l'àmbit d'aplicació d'aquest avantprojecte de llei, discriminant el nivell d'intervenció 
administrativa en funció dels mateixos paràmetres de superfície i aforament que es 
preveu aplicar a les activitats de restauració, per la qual cosa es proposa el següent: 

1. Addició d'un nOu apartat a l'article 3 de l'avantprojecte de Llei 

Text que es proposa: 

Article 3 
Àmbit d'aplicació 

1. ( ... ). 

2. ( .. . ). 

3. Aquesta llei és d'aplicació als establiments comercials, sense perjudici de la 
normativa sectorial específica. . 

J .. ) 

2. Addició d'un nou apartat a l'article 4 dins les activitats de risc important 

Text que es proposa: 

Article 4 
Definicions 

1. Als efectes d'aquesta llei s'entén per: 

Activitats d'espectacles públics: ( ... ) 

Activitats recreatives: ( ... ) 

Activitats de risc important: ( ... ) 

a) ( ... ) 

b) ( ... ) 

c) Establiments comercials fixos amb una superfície igualo superior a 501m2 o 
. amb un aforament igualo superior 501 persones 

d) ( ... ) 
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3. Addició d'un nou apartat a l'article 34 

Text que es proposa: 

Article 34 
Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia 

,. 

1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents: 

a) ( ... ) 

b ( ... ) 

c) ( ... ) 

d) Establiments comercials que no estiguin considerats de risc important 

( ... ) 

4. Addició d'un nou apartat a l'article 39 

Text que es proposa: 

Article 39 
Llicència municipal per establiments oberts al públic fixos 

Resten sotmesos a llicència municipal, d'acord amb els requisits i condicions que 
s'estableixin per reglament, els establiments oberts al públic fixos destinats a: 

a) ( ... ) 

b ( ... ) 

c) Activitats comerCials considerats de risc important . 

( ... ) 

Justificació: 

Les raons imperioses d'interès general en què es fonamenten els nivells d'intervenció . 
. administrativa previstos en aquesta norma concorren en els establiments comercials 
oberts al públic, tant pel que fa a la superfície coma l'aforament d'aquests 
establiments, que comporten els mateixos riscos i demanden les mateixes 
prevencions en matèries com: ordre públic, seguretat, dret d'admissió salubritat, 
higiene, ... 
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