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A~u~elsl DE LA\GEN.Ea~LlT A.if petCATALU.NYA 

DEPARTAMENT D'INTERIOR 

EDICTE de 17 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei d'ordenació 
de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

D'acord amb la normativa vigent, el Departament d'Interior està tramitant l'elaboració de l'Avantprojecte de 
llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració de l'Avantprojecte de llei esmentat, 
d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, se sotmet a informació pública l'Avantprojecte esmentat, durant el 
termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al DOGC. 

L'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives eS pot examinar, per 
formular-hi les a I· legacions que es considerin adequades, al Tauler electrònic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya ( https://tauler.seu.cat¡inici.do?idens=l&lang=ca) i al web del Departament d'Interior 
( http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/).a l'apartat El Departament, Normativa i convenis, Normativa, 
Projectes de normativa en tràmit d'informació pública. 

Barcelona, 17 de juny de 2014 

Josep Martínez Melgares 

Secretari general 
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Avéntprt;jecte de llei .o'òfdenació de les activitàts d'espectacles públics i recreatives' 

Preàmbul 

I. Els títols competencials estatutaris permeten l'afirmació; en mans del legislador 
català, d'un ampli ventall de possibilitats d'ordenació del sector de les activitats 
d'espectacles i recreatives i dels establiments oberts al públic. Amb caràcter general, i 
segons' estableix l'artiCle 141.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats recreatives, 
que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció administrativa i el 
control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics. 

AI costat d'aquest títol competencial genèric, destaquen altres previsions estatutàries 
que hi estan directament vinculades, també de caràcter exclusiu, en matèria de cultura 
(article 127 EAC), de prevenció i extinció d'incendis i de protecció civil (article 132.1 
EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 162 EAC), seguretat pública 
(article 164) i seguretat privada (article 163 EAC). I tot això sense oblidar, a més, 
l'existència de títols competencials diversos sobre un ampli conjunt de matèries 
relacionades amb les activitats d'espectacles i recreatives, com són el consum (article 
123 EAC), la joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 144), l'urbanisme i 
l'ordenació del territori (article 149 EAC) i la protecció de menors (article 166.3 EAC), 
entre altres. 

Pel que fa a les competències dels governs locals de Catalunya, l'article 84.2 de 
l'Estatut d'Autonomia es ' refereix a les matèries sobre les quals disposaran de 
competències pròpies, sempre en els termes que determinin les lleis. Entre altres, 
destaquen l'urbanisme i la conservació dels béns de domini públic local (lletra a), les 
condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais i en locals de 
concurrència pública (lletra e), la protecció civil i la prevenció d'incendis (lletra f) i 
l'establiment d'autoritzacions de tot tipus d'activitats econòmiques (lletra i). 

Segons l'article 160.1 de l'Estatut, i respectant el principi d'autonomia local, correspon 
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, que inclou la 
determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres 
ens locals, en els àmbits especificats per l'article 84 EAC. 

11. Fent ara referència als antecedents normatius, en la regulació autonòmica de la 
matèria destaca la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle; les 
activitats recreatives i els establiments públics, en exercici dels títols competencials 
previstos per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. Ja aleshores, el legislador 
català va voler respondre a la necessitat de garantir la seguretat del públic i dels 
participants en les activitats i dels usuaris dels establiments regulats, d'evitar molèsties 
a tercers, de protegir els menors i d'utilitzar els cossos policials per a preservar l'ordre 
públic. 

La Llei 4/2003, de 7 d'abril, del sistema de seguretat pública de Catalunya, també 
s'inspira en uns principis generals, com són els de la prevenció dels riscos, proximitat 
amb el ciutadans, coordinació i cooperació entre autoritats, administracions i serveis 
que concorren en l'àmbit de la seguretat, amb el benentès d'assegurar l'eficàcia i 
l'eficiència de l'acció pública en interès dels ciutadans, fet que dóna lloc a què, en 
l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives, les diferents administracions 
cooperin per ajustar conjuntament la seva acció a l'interés públic. 

Més recentment, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles ,públics i les activitats recreatives, pretén afrontar la profunda 
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123 EAC), la joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 144), l'urbanisme i 
l'ordenació del territori (article 149 EAC) i la protecció de menors (article 166.3 EAC), 
entre altres. 

Pel que fa a les competències dels governs locals de Catalunya, l'article 84.2 de 
l'Estatut d'Autonomia es refereix a les matèries sobre les quals disposaran de 
competències pròpies, sempre en els termes que determinin les lleis. Entre altres, 
destaquen l'urbanisme i la conservació dels béns de domini públic local (lletra a), les 
condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais i en locals de 
concurrència pública (lletra e), la protecció civil i la prevenció d'incendis (lletra f) i 
l'establiment d'autoritzacions de tot tipus d'activitats econòmiques (lletra i). 

Segons l'article 160.1 de l'Estatut, i respectant el principi d'autonomia local, correspon 
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, que inclou la 
determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres 
ens locals, en els àmbits especificats per l'article 84 EAC. 

11. Fent ara referència als antecedents normatius, en la regulació autonòmica de la 
matèria destaca la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics, en exercici dels títols competencials 
previstos per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. Ja aleshores, el legislador 
català va voler respondre a la necessitat de garantir la seguretat. del públic i dels 
participants en les activitats i dels usuaris dels establiments regulats, d'evitar molèsties 
a tercers, de protegir els menors i d'utilitzar els cossos policials per a preservar l'ordre 
públic. 

La Llei 4/2003, de 7 d'abril, del sistema de seguretat pública de Catalunya, també 
s'inspira en uns principis generals, com són els de la prevenció dels riscos, proximitat 
amb el ciutadans, coordinació i cooperació entre autoritats, administracions i serveis 
que concorren en l'àmbit de la seguretat, amb el benentès d'assegurar l'eficàcia i 
l'eficiència de l'acció pública en interès dels ciutadans, fet que dóna lloc a què, en 
l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives, les diferents administracions 
cooperin per ajustar conjuntament la seva acció a l'interés públic. 

Més recentment, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, pretén afrontar la profunda 
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on hi tenen lloc. Així, amb un intent especialment manifestat de conciliar les activitats 
de lleure amb el descans, incorpora una regulació exhaustiva dels drets i deures de les 
principals persones concurrents a les activitats i establiments, atribueix àmplies ' 

potestats d'intervenció i de control als municipis i estableix un règim d'inspecció 
sancionador detallat i exhaustiu. 

La Llei actual recull i integra els dos antecedents normatius referits. Malgrat l'alteració 
del règim d'intervenció que ara s'efectua, i que tot seguit es motivarà, la Llei evidencia 
la preocupació del legislador català per a seguir garantint la seguretat i la salut dels 
espectadors, participants i usuaris, la convivència pacífica entre els drets d'aquestes 
persones concurrents a les activitats i els de la resta de la ciutadania, així com altres 
finalitats habituals en l'ordenació del sector, com ara la protecció dels menors. 

III. Aquesta llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc 
normatiu dels nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 
configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. És per això que els 
tractats fundacionals de la Comunitat Econòmica Europea ja preveien de manera 
decidida el reconeixement de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis. 

En els darrers anys, aquests principis en!Jnciats genèricament s'han traslladat auna 
norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, bo i 
recollint la jurisprudència del Tribunal de Justícia deia Unió. Per tal de fomentar un 
mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, aquesta Directiva fixa uns objectius 
de simplificació administrativa procedimental i per via electrònica (finestreta única), 
determina un règim comú ' de mínima intervenció per a l'exercici de la llibertat 
d'establiment i la lliure prestació dels serveis, i vetlla per la promoció de llur qualitat. 

Les afirmaéions al voltant de la simplificació administrativa i de la intervenció mínima 
certament no són noves i han estat presents en la nostra legislació administrativa. Les 
comunicacions prèvies o les declaracions responsables no són alienes al dret 
administratiu tradicional, per bé que és igualment cert que cobren una transcendència 
extraordinària amb l'impuls decidit de la Directiva de Serveis. La postergació a un 
segon plànol dels règims d'autorització administrativa, només admissibles si són 
proporcionals i necessaris, i no discriminatoris, és a dir, justificats en raons imperioses 
d'interès general, situa els instruments del règim de comunicació com a mecanismes 
primaris de l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques. 

La legislació administrativa aprovada en els darrers temps respon a l'afirmació 
decidida d'aquests principis, en el marc estàtutari del reconeixement a la ciutadania de 
drets d'accés als serveis públics i a una bona administració (article 30 EAC). En aquest 
sentit, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, assenyala clarament la submissió de 
l'Administració pública al principi d'intervenció mínima (article 31), obligant-la a escollir 
la mesura menys restrictiva a l'activitat dels particulars i a motivar-ne la seva 
necessitat per a la protecció de l'interès general. De la mateixa manera (article 32), la 
simplificació administrativa es considera essencial per a assolir un funcionament 
adequat d'una bona administració pública. 

IV. L'assoliment d'una intervenció administrativa mlnlma i proporcional amb les 
finalitats d'interès públic que es persegueixen i la simplificació administrativa es 
consideren essencials per a afavorir el creixement econòmic, l'ocupació, la innovació, 
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on hi tenen lloc. Així, amb un intent especialment manifestat de conciliar les activitats 
de lleure amb el descans, incorpora una regulació exhaustiva dels drets i deures de les 
principals persones concurrents a les activitats i establiments, atribueix amplies 

potestats d'intervenció i de control als municipis i estableix un règim d'inspecció 
sancionador detallat i exhaustiu. 

La Llei actual recull i integra els dos antecedents normatius referits. Malgrat l'alteració 
del règim d'intervenció que ara s'efectua, i que tot seguit es motivarà, la Llei evidencia 
la preocupació del legislador català per a seguir garantint la seguretat i la salut dels 
espectadors, participants i usuaris, la convivència pacífica entre els drets d'aquestes 
persones concurrents a les activitats i els de la resta de la ciutadania, així com altres 
finalitats habituals en l'ordenació del sector, com ara la protecció dels menors. 

III. Aquesta llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc 
normatiu dels nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 
configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. És per això que els 
tractats fundacionals de la Comunitat Econòmica Europea ja preveien de manera 
decidida el reconeixement de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis. 

En els darrers anys, aquests principis enunciats genèricament s'han traslladat a una 
norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, bo i 
recollint la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió. Per tal de fomentar un 
mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, aquesta Directiva fixa uns objectius 
de simplificació administrativa procedimental i per via electrònica (finestreta única), 
determina un règim comú de mínima intervenció per a l'exercici de la llibertat 
d'establiment i la lliure prestació dels serveis, i vetlla per la promoció de llur qualitat. 

Les afirmacions al voltant de la simplificació administrativa i de la intervenció mínima 
certament no són noves i han estat presents en la nostra legislació administrativa. Les 
comunicacions prèvies o les declaracions responsables no són alienes al dret 
administratiu tradicional, per bé que és igualment cert que cobren una transcendència 
extraordinària amb l'impuls decidit de la Directiva de Serveis. La postergació a un 
segon plànol dels règims d'autorització administrativa , només admissibles si són 
proporcionals i necessaris, i no discriminatoris, és a dir, justificats en raons imperioses 
d'interès general, situa els instruments del règim de comunicació com a mecanismes 
primaris de l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques. 

La legislació administrativa aprovada en els darrers temps respon a l'afirmació 
decidida d'aquests principis, en el marc estatutari del reconeixement a la ciutadania de 
drets d'accés als serveis públics i a una bona administració (article 30 EAC). En aquest 
sentit, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, assenyala clarament la submissió de 
l'Administració pública al principi d'intervenció mínima (article 31), obligant-la a escollir 
la mesura menys restrictiva a l'activitat dels particulars i a motivar-ne la seva 
necessitat per a la protecció de l'interès general. De la mateixa manera (article 32), la 
simplificació administrativa es considera essencial per a assolir un funcionament 
adequat d'una bona administració pública . 

IV. L'assoliment d'una intervenció administrativa mlnlma i proporcional amb les 
finalitats d'interès públic que es persegueixen i la simplificació administrativa es 
consideren essencials per a afavorir el creixement econòmic, l'ocupació, la innovació, 
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l'obtenció de novel? oportunitats de negoci per a les empreses. 

Pel que fa a les activitats d'espectacles i de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica i social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui, la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de 
l'interès general, representat essencialment pel principi de seguretat, al costat de la 
resta de béns jurídics especialment protegits, com ara la convivència entre els 
subjectes concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels serveis. 

I 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu actual, aquesta llei pretén 
fer compatible el principi de llibertat amb les necessàries condicions de seguretat que 
han d'observar els 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. 

Aquesta finalitat requereix l'acomodació i l'ajust de mentalitats" tant des de 
l'Administració pública com des de les persones privades implicades. Des de la 
perspectiva de l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase 
de control previ de les activitats, sinó més aviat en les fases posteriors de control, la 
qual cosa exigeix una revisió d'objectius, així com la implantació d'una externalització 
parcial ' de l'activitat administrativa. Des de la perspectiva de l'operador econòmic, 
caldrà assumir les conseqüències jurídiques de les noves formes de comportament, 
amb l'assumpció de les responsabilitats que dimanen de l'exercici de les activitats. 

V. En definitiva, aquesta Llei pretén aplicar al sector de l'oci, els canvis obrats en el 
dret europeu i en el dret intern, al voltant dels principis d'intervenció mínima i de 
simplificació administrativa. Canvis tendens a què les administracions públiques, 
adoptin, amb caràcter general, un sistema de controls a posteriori, orientat a la 
preservació dels interessos públics, que fins ara s'efectuava mitj¡mçant el control 
preventiu 

En el cas de les activitats d'espectacles i recreatives, la presència de raons imperioses 
d'interès general permet el manteniment de supòsits dè llicència i d'autorització 
administrativa, d'acord amb la Directiva ' de Serveis, que recull principalment, sense 
exhaurir-les, les raons reconegudes en la jurisprudència del Tribunal de Justícia dels 
articles 43 i 49 del Tractat de Roma. En el nostre cas, estaríem en presència d'un 
conjunt d'àmbits principalment prescrits per la Directiva, com ara la seguretat i la salut 
pública, l'ordre públic, la protecció de l'entorn urbà i, en alguns casos d'una manera 
especial, la protecció dels menors d'edat. 

Malgrat elm~ntenimenf d'algunes llicències i autoritzacions, aquesta llei estableix, per 
primer cop, un règim de comunicació prèvia amb caràcter general, a diferència deia 
llei que deroga, que simplement el permetia per via reglamentària o per ordenança. 
D'acord amb la normativa de prevenció i extinció d'incendis, s'estableixen diferents 
gradacions d'intervenció administrativa, en funció del risc important de les activitats, 
molt lligat amb l'aforament de les activitats i dels establiments públics. 

També es pretén amb aquesta regulació incrementar la seguretat jurídica de la 
normativa sectorial, mitjançant un règim legal de caràcter general, per a l'àmbit 
territorial català, en matèria d'establiments i activitats d'espectacles i recreatives, en 
relació <::lI principi de reserva de llei, de transparència i de predictibilitat de les normes. 

Pel que fa en concret a la reserva de llei, l'article 53.1 de la Constitució espanyola la 
preveu respecte a la llibertat d'empresa (article 38 CE). Això significa que les 
limitacions a l'activitat econòmica de les persones han de tenir el suport legal 
necessari, de manera que la llei assenyali els supòsits d'intervenció sobre aquesta 
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l'obtenció de noves oportunitats de negoci per a les empreses. 

Pel que fa a les activitats d'espectacles i de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica i social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui, la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de 
l'interès general, representat essencialment pel principi de seguretat, al costat de la 
resta de béns jurídics especialment protegits, com ara la convivència entre els 
subjectes concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels serveis. 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu actual, aquesta llei pretén 
fer compatible el principi de llibertat amb les necessàries condicions de seguretat que 
han d'observar els 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. 

Aquesta finalitat requereix l'acomodació i l'ajust de mentalitats, tant des de 
l'Administració pública com des de les persones privades implicades. Des de la 
perspectiva de l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase 
de control previ de les activitats, sinó més aviat en les fases posteriors de control, la 
qual cosa exigeix una revisió d'objectius, així com la implantació d'una externalització 
parcial de l'activitat administrativa . Des de la perspectiva de l'operador econòmic, 
caldrà assumir les conseqüències jurídiques de les noves formes de comportament, 
amb l'assumpció de les responsabilitats que dimanen de l'exercici de les activitats. 

V. En definitiva, aquesta Llei pretén aplicar al sector de l'oci, els canvis obrats en el 
dret europeu i en el dret intern, al voltant dels principis d'intervenció mínima i de 
simplificació administrativa. Canvis tendens a què les administracions públiques, 
adoptin, amb caràcter general, un sistema de controls a posteriori, orientat a la 
preservació dels interessos públics, que fins ara s'efectuava mitjançant el control 
preventiu 

En el cas de les activitats d'espectacles i recreatives, la presència de raons imperioses 
d'interès general permet el manteniment de supòsits de llicència i d'autorització 
administrativa, d'acord amb la Directiva de Serveis, que recull principalment, sense 
exhaurir-les, les raons reconegudes en la jurisprudència del Tribunal de Justícia dels 
articles 43 i 49 del Tractat de Roma. En el nostre cas, estaríem en presència d'un 
conjunt d'àmbits principalment prescrits per la Directiva, com ara la seguretat i la salut 
pública, l'ordre públic, la protecció de l'entorn urbà i, en alguns casos d'una manera 
especial, la protecció dels menors d'edat. 

Malgrat el m~nteniment d'algunes llicències i autoritzacions, aquesta llei estableix, per 
primer cop, un règim de comunicació prèvia amb caràcter general, a diferència de la 
llei que deroga, que simplement el permetia per via reglamentària o per ordenança. 
D'acord amb la normativa de prevenció i extinció d'incendis, s'estableixen diferents 
gradacions d'intervenció administrativa, en funció del risc important de les activitats, 
molt lligat amb l'aforament de les activitats i dels establiments públics. 

També es pretén amb aquesta regulació incrementar la seguretat jurídica de la 
normativa sectorial , mitjançant un règim legal de caràcter general, per a l'àmbit 
territorial català, en matèria d'establiments i activitats d'espectacles i recreatives, en 
relació al principi de reserva de llei, de transparència i de predictibilitat de les normes. 

Pel que fa en concret a la reserva de llei, l'article 53.1 de la Constitució espanyola la 
preveu respecte a la llibertat d'empr:esa (article 38 CE). Això significa que les 
limitacions a l'activitat econòmica de les persones han de tenir el suport legal 
necessari, de manera que la llei assenyali els supòsits d'intervenció sobre aquesta 
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resta és funció dels reglaments. : . 

Quant als principis d~ transparència i predictibilitat, propis de la idea de seguretat 
jurídica, el coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà - i als poders públics
la previsió de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels actes de tercers, així 
com la confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les situacions creades 
a l'empara de l'ordenament jurídic. Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial 
català , aquesta llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura que els 
operadors econòmics no estaran sotmesos a la incertesa respecte la seva possible 
implantació i actuació econòmica en els diversos municipis. 

VI. El Títol I recull les disposicions generals d'aquesta llei. Tot i partir del mateix 
objecte que la llei anterior, a les finalitats de seguretat, convivència, qualitat i altres, 

s'afegeix la de facil itar l'exercici de la llibertat de prestació en el sector de les activitats 
i els establiments que es regulen, donant compliment a la normativa europea. 

La llei es declara únicament supletòria per a les activitats de restauració, a diferència 
. I 

de les normes anteriors que l'establien també per a les activitats esportives i les 
relacionades amb els jocs i apostes. El desenvolupament normatiu d'aquests sectors 
fa recomanable evitar una supletorietat excessiva d'aquesta llei, a fi i efecte de no 
dificultar l'aplicació de les respectives normes. 

Quant a les definicions recollides en aquesta llei, s'incorporen novet~ts importants que 
defineixen conceptes que faciliten la seva interpretació. 

VI I. El Títol II es refereix a l'organització i realització de les activitats regulades en 
aquesta llei, així com al funcionament dels establiments oberts al públic. Es tracta 
d'una regulació unitària, entre les activitats i els establiments on aquestes es duen a 
terme, amb diferències segons llur caràcter fix o eventual, ordinari o extraordinari. 

L'ordenació efectuada es refereix inicialment als drets i obligacions de les persones 
que intervenen en els establiments i les activitats d'espectacles i recreatives que es 
regulen. L'ordenació actual dota de rang I~gal a determinades prohibicioñs d'accés 
per a les persones menors, en un sentit protector de la seva integritat física i moral. 

Pel que fa a les condicions i requisits generals de les activitats i els establiments, la llei 
segueix la pauta marcada per la legislació anterior, si bé incorpora a la legalitat 
algunes previsions, fins al moment contingudes en la normativa reglamentària . 

Aquesta llei dedica un capítol sencer al foment de la . qualitat de les activitats i 
establiments objecte d'ordenació, promou l'adopció de cartes de qualitat i recull la 
denominació de qualitat Q10, anteriorment creada en l'àmbit reglamentari. Com s'ha 
dit anteriorment, estem en presència d'una idea especialment moderna, emparada per 
diverses normes, sobretot en l'àmbit europeu. En aquest sentit, la llei considera la 
promoció de la qualitat una de les principals línies de futur del sector de les activitats 
d'espectacles i recreatives, plenament d'acord amb la normativa de serveis europea i 
interna. 

S'ha d'assenyalar que la nova llei modifica un dels supòsits que, amb l'entrada en 
vigor de la Llei 10/2011, del 29 de desem bre, havia estat incorporat ~ la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, i que feia referència a què les proves de selecció per aconseguir 
l'habilitació com a personal de control d'accés, es durien a ' terme pels propis centres 
que impartien els cursos de formació. ' 

d'aquests anys ha demostrat unes grans 

. [ 

l 
l 

L'experiència constatada en el decurs 
diferències entre els diversos centres de formació alhora d'impartir els cursos l 
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activitat dels particulars i fixi els objectius de l'actuació 6~i~i5tr~~<ta 'i'\ef)ürEf i~la 
resta és funció dels reglaments. \J 

Quant als principis de transparència i predictibilitat, propis de la idea de seguretat 
jurídica, el coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà -i als poders públics
la previsió de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels actes de tercers, així 
com la confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les situacions creades 
a l'empara de l'ordenament jurídic. Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial 
català, aquesta llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura que els 
operadors econòmics no estaran sotmesos a la incertesa respecte la seva possible 
implantació i actuació econòmica en els diversos municipis. 

VI. El Títol I recull les disposicions generals d'aquesta llei. Tot i partir del mateix 
objecte que la llei anterior, a les finalitats de seguretat, convivència, qualitat i altres, 

s'afegeix la de facilitar l'exercici de la llibertat de prestació en el sector de les activitats 
i els establiments que es regulen, donant compliment a la normativa europea. 

La llei es declara únicament supletòria per a les activitats de restauració, a diferència 
de les normes anteriors que l'establien també per a les activitats esportives i les 
relacionades amb els jocs i apostes. El desenvolupament normatiu d'aquests sectors 
fa recomanable evitar una supletorietat excessiva d'aquesta llei, a fi i efecte de no 
dificultar l'aplicació de les respectives normes. 

Quant a les definicions recollides en aquesta llei, s'incorporen novet~ts importants que 
defineixen conceptes que faciliten la seva interpretació. 

VII . El Títol li es refereix a l'organització i realització de les activitats regulades en 
aquesta llei, així com al funcionament dels establiments oberts al públic. Es tracta 
d'una regulació unitària, entre les activitats i els establiments on aquestes es duen a 
terme, amb diferències segons llur caràcter fix o eventual, ordinari o extraordinari. 

L'ordenació efectuada es refereix inicialment als drets i obligacions de les persones 
que intervenen en els establiments i les activitats d'espectacles i recreatives que es 
regulen. L'ordenació actual dota de rang legal a determinades prohibicions d'accés 
per a les persones menors, en un sentit protector de la seva integritat física i moral. 

Pel que fa a les condicions i requisits generals de les activitats i els establiments, la llei 
segueix la pauta marcada per la legislació anterior, si bé incorpora a la legalitat 
algunes previsions, fins al moment contingudes en la normativa reglamentària. 

Aquesta llei dedica un capítol sencer al foment de la qualitat de les activitats i 
establiments objecte d'ordenació, promou l'adopció de cartes de qualitat i recull la 
denominació de qualitat Q10, anteriorment creada en l'àmbit reglamentari. Com s'ha 
dit anteriorment, estem en presència d'una idea especialment moderna, emparada per 
diverses normes, sobretot en l'àmbit europeu. En aquest sentit, la llei considera la 
promoció de la qualitat una de les principals línies de futur del sector de les activitats 
d'espectacles i recreatives, plenament d'acord amb la normativa de serveis europea i 
interna. 

S'ha d'assenyalar que la nova llei modifica un dels supòsits que, amb l'entrada en 
vigor de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, havia estat incorporat a la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, i que feia referència a què les proves de selecció per aconseguir 
l'habilitació com a personal de control d'accés, es durien a terme pels propis centres 
que impartien els cursos de formació. 

d'aquests anys ha demostrat unes grans L'experiència constatada en el decurs 
diferències entre els diversos centres de formació alhora d'impartir els cursos l 
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formatius, fèt .que.:ha supqsat una dinàmica divergent de 'funcionament, tant en là 
mateixa formació com 'en les proves de selecció que realitzen els a'spirants per 
aconseguir l'habilitació com a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa 
referència a l'àmbit del coneixement tant teòric com pràctic. 

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllar per a què els 
alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les funcions 
que estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les 
proves de selecció i revertir en l'Administració de la Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves de selecció per tal de garantir que dit personal disposa de la 
formació requerida. 

VIII. Quant a les competències de les Administracions públiques i a llurs relacions 
interadministratives, el Títol III de la llei estableix les competències pròpies de cada 
administraCió així com a les delegades en matèria sancionadora. 

En l'àmbit municipal, els ajuntaments segueixen disposant d'un paper essencial en 
relació al règim d'intervenció, en l'atorgament de llicències administratives i en els 
nous àmbits oberts a la comunicació prèvia. Normativament, els ajuntaments podran 
dictar ordenances, les quals no podran contradir, en cap cas, el règim d'intervenció 
previst per la nova llei i pel seu desenvolupament reglamentari, i urbanísticament 
podran determinar les mesures adients per a l'emplaçament adequat dels establiments 
i llur accessibilitat, sempre d'acord amb la normativa de serveis. 

És justament per mitjà del planejament urbanístic que cada municipi pot constituir el 
seu propi model de ciutat i no establint requisits o limitacions addicionals, els quals 
fàcilment podrien esdevenir restrictius i injustificats per a la llibertat d'establiment i de 
prestació de serveis. 

Aquesta llei atribueix de manera flexible les competències de control , i deixa, en mans 
de cada ajuntament, la decisió de que li sigui delegada la competència de la potestat 
sancionadora. 

IX. El Títol IV fa referència al règim d' intervenció administrativa sobre les activitats 
regulades per aquesta llei. Com s'ha dit abans de manera general, estem davant d'una 
de les seves principals novetats i, d'un nou repte per a les administracions públiques i 
els operadors implicats, en la mesura que s'hauran d'adaptar als canvis que comporta 
aquesta nova ordenació. 

Amb caràcter de novetat, la llei determina 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 previstes. Per tant, i a l'inrevés del sistema 
vigent fins ara, el règim 'de lIicència.o autorització no té un caràcter general, sinó que 

, només es podrà aplicar als supòsits previstos especialment per aquesta llei. 

Com requereix la normativa europea i interna, la llei efectua una diversa consideració 
dels supòsits, atenent a la presència de raons imperioses d'interès general com ara la 
seguretat pública, l'ordre públic, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic. 

És en aquest sentit que s'estableix un règim de comunicació prèvia general, que 
abasta sobretot els establiments regulats per aquesta, sempre que no es tracti de 
locals o parts d'un edifici de risc important segons la normativa tècnica existent. En 
aquest àmbit seran principalment rellevants els requisits que exigeix l'Administració per 
a poder realitzar l'activitat, la qual cosa s'haurà de plantejar de manera objectiva, 
transparent i no discriminatòria. Per tant, no es pot parlar en aquest context de 
discrecionalitat administrativa quant ala conveniència o no de l'exercici d'una activitat. 
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formatius, fètque, ,ha supo¡sat una dinàmica divergent de 'funcionament, tant en la 
mateixa formaCió com 'en ' Ies proves de selecció que realitzen els a'spirants per 
aconseguir l'habilitació com a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa 
referència a l'àmbit del coneixement tant teòric com pràctic. 

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllar per a què els 
alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les funcions 
que estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les 
proves de selecció i revertir en l'Administració de la Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves de selecció per tal de garantir que dit personal disposa de la 
formació requerida. 

VIII. Quant a les competències de les Administracions públiques i a llurs relacions 
interadministratives, el Títol III de la llei estableix les competències pròpies de cada 
administraCió així com a les delegades en matèria sancionadora. 

En l'àmbit municipal, els ajuntaments segueixen disposant d'un paper essencial en 
relació al règim d'intervenció, en l'atorgamentde llicències administratives i en els 
nous àmbits oberts a la comunicació prèvia . Normativament, els ajuntaments podran 
dictar ordenances, les quals no podran contradir, en cap cas, el règim d'intervenció 
previst per la nova llei i pel seu desenvolupament reglamentari, i urbanísticament 
podran determinar les mesures adients per a l'emplaçament adequat dels establiments 
i llur accessibilitat, sempre d'acord amb la normativa de serveis. 

És justament per mitjà del planejament urbanístic que cada municipi pot constituir el 
seu propi model de ciutat i no establint requisits o limitacions addicionals, els quals 
fàcilment podrien esdevenir restrictius i.injustificats per a la llibertat d'establiment i de 
prestació de serveis. 

Aquesta llei atribueix de manera flexible les competències de control, i deixa, en mans 
de cada ajuntament, la decisió de que li sigui delegada la competència de la potestat 
sancionadora. 

IX. El Títol IV fa referència al règim d'intervenció administrativa sobre les activitats 
regulades per aquesta llei. Com s'ha dit abans de manera general, estem davant d'una 
de les seves principals novetats i, d'un nou repte per a les administracions públiques i 
els operadors implicats, en la mesura que s'hauran d'adaptar als canvis que comporta 
aquesta nova ordenació. 

Amb caràcter de novetat, la llei determina 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 previstes. Per tant, i a l'inrevés del sistema 
vigent fins ara, el règim 'de llicència o autorització no té un caràcter generai, sinó que 
només es podrà aplicar als supòsits previstos especialment per aquesta llei. 

Com requereix la normativa europea i interna, la llei efectua una diversa consideració 
dels supòsits, atenent a la presència de raons imperioses d'interès general com ara la 
seguretat pública, l'ordre públic, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic. 

És en aquest sentit que s'estableix un règim de comunicació prèvia general, que 
abasta sobretot els establiments regulats per aquesta, sempre que no es tracti de 
locals o parts d' un edifici de risc important segons la normativa tècnica existent. En 
aquest àmbit seran principalment rellevants els requisits que exigeix l'Administració per 
a poder real itzar l'activitat, la qual cosa s'haurà de plantejar de manera objectiva, 
transparent i no discriminatòria. Per tant, no es pot parlar en aquest context de 
discrecionalitat administrativa quant a la conveniència o no de l'exercici d'una activitat. 
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El règim de comunicació prevla s'estableix per als ~stalJiimeY,~~'" destinats 'a 
espectacles teatrals, cinematogràfics i musicals, així com d'activitats recreatives que 
no estiguin considerades de risc important, d'acord ,amb la definició establerta. : , 

La llei determina els efectes jurídics de la presentació o formalització de la 
comunicació prèvia, per tal d'enfortir la consideració d'un règim d'intervenció 
transparent i previsible, que eviti els inconvenients d'un control previ generalitzat i el 
limiti per alguns establiments no fixos destinats a determinades activitats. En ' 
conseqüència, les llicències i les autoritzacions administratives ocupen els espais no 
coberts pel règim de comunicació. 

Es produeix un canvi remarcable amb relació als efectes jurídics de la manca 
d'activitat de l'administració, A diferència de la legislació fins ara vigent, aquesta llei 
opta, per una mesura menys restrictiva, i considera, en general, el silenci positiu, 
motivant els casos concrets en què pugui ser necessari i proporcionat establir un 
silenci negatiu. Això succeeix clarament en els supòsits dels establiments que estiguin 
sotmesos al règim de llicències, als de règim d'horari especial i en les activitats de . 
caràcter extraordinari, atès el seu impacte potencial sobre l'entorn urbà i la convivència 
ciutadana, sobre la seguretat, la salut i la integritat de les persones, especialment si es 
tracta de menors d'edat, on excepcionalment s'afirma el seu caràcter negatiu. 

X. Finalment, el Títol V de la llei es dedica als règims d'inspecció i de sanció. 
S'efectuen precisions rellevants pel que fa a la tipificació de les infraccions i les 
sancions, així com en relació amb les mesures provisionals. Cal destacar la 
incorporació de les infraccions i les sancions relatives a les comunicacions prèvies 
previstes, i també la possibilitat que els òrgans competents en matèria sancionadora 
puguin imposar multes coercitives, amb el previ requeriment d'execució dels actes i de 
les resolucions de caràcter administratiu, destinades al compliment d'allò que determini 
aquesta Llei i les altres disposicions relatives al sector d'activitats d'espectacles públics 
i recreatives. 

El règim inspector i sancionador és de gran importància si tenim en compte la gran 
transcendència dels valors i dels interessos que es poden veure afectats pel 
desenvolupament de les matèries regulades. És per això que es mantenen algunes 
institucions jurídiques especialment rellevants, amb la voluntat de garantir eficaçment 
el compliment efectiu de la normativa aplicable, com ara el comís d'instrum~nts i 
aparells o, entre altres, les mesures provisionals, incloses les de caràcter previ a 
l'obertura de l'expedient sancionador o les de caràcter immediat. 

La importància d'un règim de control i de sanció especialment elaborats no fa sinó 
veure's reforçada per l'ampliació del règim de comunicació que s'efectua en aquesta 
llei. Com s'ha afirmat anteriorment, la substitució del règim de llicència o d'autorització 
pel de comunicació prèvia operada per la normativa de serveis ha traslladat en bona 
part l'actuació administrativa a un moment posterior, on ocupen un lloc primordial les 
funcions de verificació, control, inspecció i sanció. 

XI. En les disposicions transitòries, destaquen, d'una banda, en la quarta el règim 
transitori de l'assumpció de les competències per part dels ajuntaments', que amb 
l'entrada en vigor d'aquesta llei, disposaran d'un termini per sol'licitar la delegació de la 
competència assumida en base a l'anterior legislació. D'altra banda, en la cinquena 
disposició s'estableix el règim transitori per la realització de les proves d'habilitació del 
personal de control d'accés, que recuperarà l'òrgan competent en la matèria que 
regula aquesta llei. 

Pel que fa a la disposició derogatòria, es deroga, específicament, la Llei 11/2009, d~1 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
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El règim de comunicació prevla s'estableix per als " t:iS\fimey,'t~·¡¡ àestlnatsa 
espectacles teatrals, cinematogràfics i musicals, així com d'activitats recreativès que 
no estiguin considerades de risc important, d'acord amb la definició establerta. ' 

La llei determina els efectes jurídics de la presentació o formalització de la 
comunicació prèvia, per tal d'enfortir la consideració d'un règim d'intervenció 
transparent i previsible, que eviti els inconvenients d'un control previ generalitzat i el 
limiti per alguns establiments no fixos destinats a determinades activitats. En 
conseqüència, les llicències i les autoritzacions administratives ocupen els espais no 
coberts pel règim de comunicació. 

Es produeix un canvi remarcable amb relació als efectes jurídics de la manca 
d'activitat de l'administració, A diferència de la legislació fins ara vigent, aquesta llei 
opta, per una mesura menys restrictiva, i considera, en general, el silenci positiu, 
motivant els casos concrets en què pugui ser necessari i proporcionat establir un 
silenci negatiu. Això succeeix clarament en els supòsits dels establiments que estiguin 
sotmesos al règim de llicències, als de règim d'horari especial i en les activitats de 
caràcter extraordinari, atès el seu impacte potencial sobre l'entorn urbà i la convivència 
ciutadana, sobre la seguretat, la salut i la integritat de les persones, especialment si es 
tracta de menors d'edat, on excepcionalment s'afirma el seu caràcter negatiu. 

X. Finalment, el Títol V de la llei es dedica als règims d'inspecció i de sanció. 
S'efectuen precisions rellevants pel que fa a la tipificació de les infraccions i les 
sancions, així com en relació amb les mesures provisionals. Cal destacar la 
incorporació de les infraccions i les sancions relatives a les comunicacions prèvies 
previstes, i també la possibilitat que els òrgans competents en matèria sancionadora 
puguin imposar multes coercitives, amb el previ requeriment d'execució dels actes i de 
les resolucions de caràcter administratiu, destinades al compliment d'allò que determini 
aquesta Llei i les altres disposicions relatives al sector d'activitats d'espectacles públics 
i recreatives. 

El règim inspector i sancionador és de gran importància si tenim en compte la gran 
transcendència dels valors i dels interessos que es poden veure afectats pel 
desenvolupament de les matèries regulades. És per això que es mantenen algunes 
institucions juridiques especialment rellevants, amb la voluntat de garantir eficaçment 
el compliment efectiu de la normativa aplicable, com ara el comís d'instrum~nts i 
aparells o, entre altres, les mesures provisionals, incloses les de caràcter previ a 
l'obertura de l'expedient sancionador o les de caràcter immediat. 

La importància d'un règim de control i de sanció especialment elaborats no fa sinó 
veure's reforçada per l'ampliació del règim de comunicació que s'efectua en aquesta 
llei. Com s'ha afirmat anteriorment, la substitució del règim de llicènCia o d'autorització 
pel de comunicació prèvia operada per la normativa de serveis ha traslladat en bona 
part l'actuació administrativa a un moment posterior, on ocupen un lloc primordial les 
funcions de verificació, control, inspecció i sanció. 

XI. En les disposicions transitòries, destaquen, d'una banda, en la quarta el règim 
transitori de l'assumpció de les competències per part dels ajuntaments, que amb 
l'entrada en vigor d'aquesta llei, disposaran d'un termini per sol, licitar la delegació de la 
competència assumida en base a l'anterior legislació. D'altra banda, en la cinquena 
disposició s'estableix el règim transitori per la realització de les proves d'habilitació del 
personal de control d'accés, que recuperarà l'òrgan competent en la matèria que 
regula aquesta llei. 

Pel que fa a la disposició derogatòria, es deroga, específicament, la Llei 11/2009, del 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
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Quant à le.$ disi1)osicions fiQàls, la primera modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 
d'oCtubre, de rêgulaci6 ~èíes festes tradicionals amb bous, la segor:la fa· referència al· .-. 

- . desenvolupament reglamentari i la tercera a l'entrada en vigor. 

Títol I 
Disposicions Generals 

Article 1 
Objecte 

. . 

Aquesta llei estableix, en el marc de les competències de la Generalitat, el règim 
jurídic i la intervenció administrativa aplicable a les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, incloses en el Catàleg establert per reglament, així com als establiments i 
als espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme. 

Article 2 
Finalitats 
Les finalitats d'aquesta llei són: 
a) Facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment i de la . lliure prestació de serveis ~n el 
sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives, d'acord amb els principis de 
mínima intervenció i de simplificació administrativa. 
b) 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. 
c) Procurar la convivència pacífica entre els concurrents a les activitats i als 
establiments i la resta de la ciutadania, especialment les persones que viuen a l'entorn 
dels llocs on es duen a terme o s'ubiquen . . 
d) Promoure la qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental de les activitats i els 
establiments regulats per aquesta llei. 
e) Protegir la integritat física, psíquica i moral de les persones menors d'edat. 
f) Evitar qualsevol mena de discriminació per raó de naixement,sexe, raça, 
discapacitat, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Article 3 
Àmbit d'aplicació 
1. Aquesta llei s'aplica a les activitats d'espectacles públics i recreatives i als 
establiments i espais oberts al públic on aquestes es . duen a terme, incloses en el 
Catàleg establert per reglament, independentment del caràcter públic o privat de les 
persones titulars, explotadores o organitzadores, de la finalitat lucrativa o gratuïta i, 
amb independència també de la titularitat pública o privada de l'establiment o de 
l'espai obert al públic on es duen a terme les activitats, i de llur caràcter ordinari o 
extraordinari. . 
2. Aquesta llei és aplicable supletòriament a les ,activitats de restauració, que es 
regeixen per llur normativa específica. 
3. Aquesta llei és d'aplicació a les activitats d!espectacles públics en què s'utilitzin 
animals. 
4. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei: 
a) Els actes i celebracions de caràcter privat sense ànim de lucre, o familiar, que no es 
duen a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per 
reglament, i que, per llurs característiques, no comporten cap risc per a la seguretat de 
les persones, per a la integritat dels espais públics, per a la convivència entre els 
ciutadans. 
b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal, amb un aforament baix, que no es duen 
a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per reglament, 
sempre que no comportin cap risc per a la seguretat de les persones, per als drets de 
tercers o per a la integritat dels espais públics, sens perjudici del que estableixin les 
ordenances municipals. 
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Quant a le$ dis¡;!osicions fil1Pls, la primera modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 
d'oCtubre, de regulaciÓ ~è fes festes tradicionals amb bous, la segor:l.a fa · refer-ència al 

- desenvolupament reglamentari i la tercera a l'entrada en vigor. 

Títol I 
Disposicions Generals 

Article 1 
Objecte 

, t , 

Aquesta llei estableix, en el marc de les competències de la Generalitat, el règim 
jurídic i la intervenció administrativa aplicable a les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, incloses en el Catàleg establert per reglament, així com als establiments i 
als espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme. 

Article 2 
Finalitats 
Les finalitats d'aquesta llei són: 
a) Facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis en el 
sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives, d'acord amb els principi's de 
mínima intervenció i de simplificació administrativa. 
b) 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. 
c) Procurar la convivència pacífica entre els concurrents a les activitats i als 
establiments i la resta de la ciutadania, especialment les persones que viuen a l'entorn 
dels llocs on es duen a terme o s'ubiquen. 
d) Promoure la qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental de les activitats i els 
establiments regulats per aquesta llei. 
e) Protegir la integritat física, psíquica i moral de les persones menors d'edat. 
f) Evitar qualsevol mena de discriminació per raó de naixement, sexe, raça, 
discapacitat, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Article 3 
Àmbit d'aplicació 
1. Aquesta llei s'aplica a les activitats d'espectacles públics i recreatives i als 
establiments i espais oberts al públic on aquestes es duen a terme, incloses en el 
Catàleg establert per reglament, independentment del caràcter públic o privat de les 
persones titulars, explotadores o organitzadores, de la finalitat lucrativa o gratuïta i, 
amb independència també de la titularitat pública o privada de l'establiment o de 
l'espai obert al públic on es duen a terme les activitats, i de llur caràcter ordinari o 
extraordinari. 
2. Aquesta llei és aplicable supletòriament a les activitats de restauració, que es 
regeixen per llur normativa específica. 
3. Aquesta llei és d'aplicació a les activitats d'espectacles públics en què s'utilitzin 
animals. 
4. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei: 
a) Els actes i celebracions de caràcter privat sense ànim de lucre, o familiar, que no es 
duen a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per 
reglament, i que, per llurs característiques, no comporten cap risc per a la seguretat de 
les persones, per a la integritat dels espais públics, per a la convivència entre els 
ciutadans. 
b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal, amb un aforament baix, que no es duen 
a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per reglament, 
sempre que no comportin cap risc per a la seguretat de les persones, per als drets de 
tercers o per a la integritat dels espais públics, sens perjudici del que estableixin les 
ordenances municipals. 
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c) Totes aquelles manifestacions festives que consten 9r\\'I" (f)atêrtg:tJ~IOpa1~~i 
Festiu de Catalunya, sens perjudici del que estableixin les ordenances municipals. 
d) Les activitats que constitueixen exercici dels drets · fonamèntals de reunió i de 
manifestació. ' . 
e) Les activitats esp,9rtives, i les del joc i apostes, que seran regulades per llur 
normativa específica. 
f) Qualsevol altre acte o celebració que no es trobi inclòs en el Catàleg establert per 
reglament. 
5. En cas de conflicte, les lleis sectorials aplicables prevalen sobre aquesta llei. 

Article 4 
Definicions 
1. Als efectes d'aquesta llei s'entén per: 
Activitats d'espectacles públics: activitats adreçades al lleure o l'entreteniment, 
consistents en representacions, actuacions, projeccions, o altres similars, que són 
ofertes per un titular, explotador o organitzador i realitzades per actors, artistes o altres 
executants, i que congreguen a un públic que acudeix amb l'objecte de contemplar-les. 
Activitats recreatives: activitats que congreguen a un públic amb l'objectiu principal de 
fer-lo participar en l'activitat o d'oferir-li el consum de productes o serveis amb finalitats 
d'oci, entreteniment o diversió. 
Aquestes dues activitats poden ser: 
a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitualment en establiments oberts al 
públic, fixos o no permanents desmuntables, que disposen d'autorització, llicència o 
comunicació prèvia per les activitats que es volen realitzar. 
b) Extraordinàries:. activitats que es desenvolupen esporàdicament en establiments 
oberts al públic que disposen d'autorització, llicència o comunicació prèvia per a una 
activitat diferent de la que es vol realitzar o en espais oberts al públic o en altres 
establiments no regulats per aquesta llei. 
Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l'espai on es 
desenvolupa i de l'ocupació prevista, comporta un perill perles persones presents i 
precisa d'un control preventiu per part de l'Administració de la Generalitat, respecte de 
les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, conforme a la 
normativa específica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc 
important les següents: 
a) Activitats recreatives musicals fixes amb una superfície igualo superior a 501 m2 o 
amb un aforament igualo superior a' 501 persones. 
b) Activitats de restauració fixes amp una superfície igualo superior a 501 m2 o amb 
un aforament igualo superior a 501 persones. 
c) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin 
a terme en establiments oberts al públic, o en edificis o locals 
d) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin 
a terme en espais oberts al públic . 

. e) Activitats d'espectacles públics i recreatives no fixos que es duguin a · terme en 
estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, amb 
un aforament igualo superior a 1001 persones . . 
Aforament: Nombre màxim de persones autoritzades per l'Administració a romandre 
dins d'un establiment o recinte durant el desenvolupament de l'activitat autoritzada en 
la seva llicència o document administratiu equivalent, sempre i quan no afecti al càlcul 
de l'ocupació segons els valors del ·Codi Tècnic de l'Edificació, o altra normativa que 
ho reguli expressament. 
Classificació. d'aforament: 
a) D'aforament baix, quan aquest no supera les 150 persones. 
b) D'aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones. 
c) D'aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones. 
d) D'aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones. 
Catàleg: classificació i definició dels diversos tipus d'activitats d'espectacles i 
recreatives i dels establiments on aquestes es duen a terme, sotmesos a aquesta llei i 
establert per reglament. 
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c) Totes aquelles manifestacions festives que consten ~r\l ' I" <f)attrt~J~IUpa1rmi 
Festiu de Catalunya, sens perjudici del que estableixin les ordenances municipals. 
d) Les activitats que constitueixen exercici dels drets · fonamentals de reunió i de 
manifestació. 
e) Les activitats esp,9rtives, i les del joc i apostes, que seran regulades per llur 
normativa específica. 
f) Qualsevol altre acte o celebració que no es trobi inclòs en el Catàleg establert per 
reglament. 
5. En cas de conflicte, les lleis sectorials aplicables prevalen sobre aquesta llei. 

Article 4 
Definicions 
1. Als efectes d'aquesta llei s'entén per: 
Activitats d'espectacles públics: activitats adreçades al lleure o l'entreteniment, 
consistents en representacions, actuacions, projeccions, o altres similars, que són 
ofertes per un titular, explotador o organitzador i realitzades per actors, artistes o altres 
executants, i que congreguen a un públic que acudeix amb l'objecte de contemplar-les . 
Activitats recreatives: activitats que congreguen a un públic amb l'objectiu principal de 
fer-lo participar en l'activitat o d'oferir-li el consum de productes' o serveis amb finalitats 
d'oci , entreteniment o diversió. 
Aquestes dues activitats poden ser: 
a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitualment en establiments oberts al 
públic, fixos o no permanents desmuntables, que disposen d'autorització, llicència o 
comunicació prèvia per les activitats que es volen realitzar. 
b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen esporàdicament en establiments 
oberts al públic que disposen d'autorització, llicència o comunicació prèvia per a una 
activitat diferent de la que es vol realitzar o en espais oberts al públic o en altres 
establiments no regulats per aquesta llei. 
Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l'espai on es 
desenvolupa i de l'ocupació prevista, comporta un perill per les persones presents i 
precisa d'un control preventiu per part de l'Administració de la Generalitat, respecte de 
les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, conforme a la 
normativa específica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc 
important les següents: 
a) Activitats recreatives musicals fixes amb una superfície igualo superior a 501 m2 o 
amb un aforament igualo superior a' 501 persones. 
b) Activitats de restauració fixes amp una superfície igualo superior a 501 m2 o amb 
un aforament igualo superior a 501 persones. 
c) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin 
a terme en establiments oberts al públic, o en edificis o locals 
d) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin 
a terme en espais oberts al públic. 
e) Activitats d'espectacles públics i recreatives no fixos que es duguin a · terme en 
estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, amb 
un aforament igualo superior a 1001 persones. 
Aforament: Nombre màxim de persones autoritzades per l'Administració a romandre 
dins d'un establiment o recinte durant el desenvolupament de l'activitat autoritzada en 
la seva llicència o document administratiu equivalent, sempre i quan no afecti al càlcul 
de l'ocupació segons els valors del Codi Tècnic de l'Edificació, o altra normativa que 
ho reguli expressament. 
Classificació d'aforament: 
a) D'aforament baix, quan aquest no supera les 150 persones. 
b) D'aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones. 
c) D'aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones. 
d) D'aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones. 
Catàleg: classificació i definició dels diversos tipus d'activitats d'espectacles i 
recreatives i dels establiments on aquestes es duen a terme, sotmesos a aquesta llei i 
establert per reglament. 
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coneixement de l'Administració pública competent fets o elements relatius a l'inici de 
les activitats, a l'obertura dels establiments o llurs modificacions, d'acord amb les 
previsions d'aquesta llei o reglamentàries, i, si escau, que s'acompanya de la 
documentació necessària per al seu compliment, de conformitat amb el , règim 
d'intervenció que s'estableixi reglamentàriament. 
Entrades: localitats, tiquets, abonaments i d'altres, expedits pels titulars, explotadors o 
organitzadors de les activitats d'espectacles públics i recreatives, que permeten l'accés 
del públic espectador, usuari i participant. Aquestes entrades poden ser amb suport 
físic o amb dispositius tecnològics. 
Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, inclosa la via pública, o de propietat 
privada on es duen a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, i que no 
disposen d'infraestructures estables per a fer-ho. 
Establiments oberts al públic: qualsevol infraestructura estable on es du a terme' una 
activitat d'espectacle o recreativa. Poden ser: 
a) Establiments oberts al públic fixos o permanents: els edificis i els locals o recintes 
no desmuntables, tancats i coberts totalment o parcialment. 
b) Establiments oberts al públic no fixos o no permanents: les instal'lacions i 
estructures desmuntables o portàtils, amb independència que estiguin cobertes o 
tancades. ; 
c) Complexos d'establiments oberts al públic: Agrupacions d'establiments diversos, 
tant fixos com no. 
Explotadors: les persones, ffsiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de gestionar, en benefici propi, les activitats d'espectacles públics 
i recreatives que es duen a terme en els establiments oberts al públic. Poden ser, al 
mateix temps, titulars d'establiments, de llicències, de comunicacions prèvies o 
d'autoritzacions. 
Modificacions substancials: qualsevol alteració significativa de les característiques o 
del . funcionament de les activitats d'espectacles públics i recreatives, o dels 
establiments i espais públics, que pugui afectar als béns jurídics, especialment 
protegits per aquesta llei i per la normativa tècnica aplicable, com l'ordre públic, la 
seguretat de les persones i dels béns, la protecció dels menors, la salut pública, la 
protecció del medi ambienti de l'entorn urbà i la conservació 'del patrimoni històric 
artístic. 
Sens perjudici del que s'estableixi per reglament, en tot cas es considera modificació 
substancial de l'activitat la modificació de les vies d'evacuació i l'ampliació o la 
reducció de la superfície destinada al públic. 
Ocupació: capacitat total de cabuda de persones d'un recinte destinat a les activitats 
regulades per aquesta llei, mesurada d'acord amb els valors d'ocupació que s'indiquen 
en el Codi Tècnic de l'Edificació, o altra normativa que ho reguli expressament. 
Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de promoure, preparar, ordenar, coordinar i desenvolupar les 

. activitats d'espectacles públics i recreatives. Poden ser, al mateix temps, titulars o 
explotadors. 
Policia de Catalunya: la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies dels 
ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o 
altres de tradicionals, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya, 
d'acord amb la normativa d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
Raons imperioses d'interès general: raons reconegudes com a tals per la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i recollides per la normativa 
comunitària i per l'ordenament jurídic, que permeten el manteniment de règims 
d'intervenció particularment intensos sobre les activitats econòmiques dels ciutadans, 
especialment els consistents en règims de llicència, d'autorització. 
Recinte: espai d'un edifici o un espai obert al públic delimitat per tancaments, 
particions o qualsevol altre element separador. 
Règim d'intervenció administrativa: qualsevol procediment en virtut del qual les 
persones responsables estan obligades a efectuar un tràmit davant de l'administració 
competent per obtenir un document oficial o una decisió implícita sobre l'exercici d'una 
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coneixement de l'Administració pública competent fets o elements relatius a l'inici de 
les activitats, a l'obertura dels establiments o llurs modificacions, d'acord amb les 
previsions d'aquesta llei o reglamentàries, i, si escau, que s'acompanya de la 
documentació necessària per al seu compliment, de conformitat amb el règim 
d'intervenció que s'estableixi reglamentàriament. 
Entrades: localitats, tiquets, abonaments i d'altres, expedits pels titulars, explotadors o 
organitzadors de les activitats d'espectacles públics i recreatives, que permeten l'accés 
del públic espectador, usuari i participant. Aquestes entrades poden ser amb suport 
físic o amb dispositius tecnològics. 
Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, inclosa la via pública , o de propietat 
privada on es duen a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, i que no 
disposen d'infraestructures estables per a fer-ho. 
Establiments oberts al públic: qualsevol infraestructura estable on es du a terme una 
activitat d'espectacle o recreativa. Poden ser: 
a) Establiments oberts al públic fixos o permanents: els edificis i els locals o recintes 
no desmuntables, tancats i coberts totalment o parcialment. 
b) Establiments oberts al públic no fixos o no permanents: les instal·lacions i 
estructures desmuntables o portàtils, amb independència que estiguin cobertes o 
tancades. 
c) Complexos d'establiments oberts al públic: Agrupacions d'establiments diversos, 
tant fixos com no. 
Explotadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de gestionar, en benefici propi, les activitats d'espectacles públics 
i recreatives que es duen a terme en els establiments oberts al públic. Poden ser, al 
mateix temps, titulars d'establiments, de llicències, de comunicacions prèvies o 
d'autoritzacions. 
Modificacions substancials: qualsevol alteració significativa de les característiques o 
del funcionament de les activitats d'espectacles públics i recreatives, o dels 
establiments i espais públics, que pugui afectar als béns jurídics, especialment 
protegits per aquesta llei i per la normativa tècnica aplicable, com l'ordre públic, la 
seguretat de les persones i dels béns, la protecció dels menors, la salut pública, la 
protecció del medi ambient i de l'entorn urbà i la conservació del patrimoni històric 
artístic. 
Sens perjudici del que s'estableixi per reglament, en tot cas es considera modificació 
substancial de l'activitat la modificació de les vies d'evacuació i l'ampliació o la 
reducció de la superfície destinada al públic. 
Ocupació: capacitat total de cabuda de persones d'un recinte destinat a les activitats 
regulades per aquesta llei, mesurada d'acord amb els valors d'ocupació que s'indiquen 
en el Codi Tècnic de l'Edificació, o altra normativa que ho reguli expressament. 
Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de promoure, preparar, ordenar, coordinar i desenvolupar les 
activitats d'espectacles públics i recreatives. Poden ser, al mateix temps, titulars o 
explotadors. 
Policia de Catalunya : la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies dels 
ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o 
altres de tradicionals, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya, 
d'acord amb la normativa d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
Raons imperioses d'interès general: raons reconegudes com a tals per la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i recollides per la normativa 
comunitària i per l'ordenament jurídic, que permeten el manteniment de règims 
d'intervenció particularment intensos sobre les activitats econòmiques dels ciutadans, 
especialment els consistents en règims de llicència, d'autorització. 
Recinte: espai d'un edifici o un espai obert al públic delimitat per tancaments, 
particions o qualsevol altre element separador. 
Règim d'intervenció administrativa: qualsevol procediment en virtut del qual les 
persones responsables estan obligades a efectuar un tràmit davant de l'administració 
competent per obtenir un document oficial o una decisió implícita sobre l'exercici d'una 
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. ~cti~itat regulada per ~questa llei. Aquest inclou els proc ' ~~e~I~¿I~ra ~!n'ct!l, 
d'autorització de la Generalitat i de comunicació prèvia. 
Responsables: les persones físiques o jurídiques, de' caràcter públic o privat, amb , 
ànim de lucre o sense, que tenen la condició de titulars, explotadors o d'organitzadors, 
el personal al seu càrrec i els espectadors i usuaris. 
Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, responsables 
legals dels establiments públics ,on es duen a terme les activitats d'espectacles públics 
i recreatives. Ostenten també la condició d'explotadors, tret que expressament consti 
una altra persona. 
Aquests titulars poden ser: 
a) Dels establiments públics, en qualitat de propietaris, arrendataris o qualsevol altre 
títol que li atribueixi aquesta condició. 
b) De les llicències, comunicacions prèvies o autoritzacions; atorgades per 
desenvolupar les activitats incloses en el Catàleg establert per reglament. 

Títol 11, 
De l'organització i realització de les activitats d'espectacles públics i recreatives i del 
funcionament dels establiments oberts al públic ' 

Capítol 1 
Drets i obligacions deies persones 

Article 5 
Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels organitzadors 
de le.s activitats regulades per aquesta llei 
1. En el marc de la llibertat d'empresa, els titulars, els explotadors i els organitzadors 
tenen els drets següents: 
a) Dur a terme l'activitat, sense altres limitacions que les dèrivades del règim 
d'intervenció administrativa que correspongui. 

. b) Fixar els preus que considerin pertinents i que estiguin exposats o publicitats. 
c) Rebre el SUP9rt de la Policia de Catalunya per a garantir l'ordre a l'exterior de 
l'establiment o l'espai obert al públic i, en el cas que es produeixin incidents que 
puguin posar en perill la seguretat de les persones, també a l'interior de l'establiment. 
d) Exercir el dret d'admissió als establiments o als espais oberts al públic, d'acord amb 
el que s'estableixi per reglament, sense comportar , cap mena de discriminació de les 
persones per raó de naixement, sexe, raça, discapacitat, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. 
e) Participar en la planificació, la programació i l'adopció de les decisions de les 
administracions públiques, per mitjà de les associacions o de les organitzacions en 
que s'integrin. 
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
a) Complir els requisits i les condicions de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic, segons les disposicions 
previstes per aquesta llei i per la resta de la normativa aplicable. 
b) Disposar de la comunicació, llicència o autorització que sigui necessària per a l'inici, 
el desenvolupament o la modificació de l'activitat o de les instal'lacions dels 
establiments, i comunicar a l'administració competent els canvis que es produeixin en 
les dades facilitades . 

. c) Realitzar l'activitat d'espectacle públic o recreativa d'acord amb les condicions que 
s'hagin anunciat i ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força major. 
d) Que la publicitat efectuada no sigui discriminatòria, que no inciti als menors a 
l'adquisició d'un bé o servei aprofitant la seva cóndició de menor i que no sigui 
subliminal ni enganyosa, d'acord amb la legislació en matèria publicitària. 
e) Informar justificadament, amb una antelació suficient, de les variacions que afectin 
la data o el contingut de l'activitat, en els llocs on habitualment s'efectua la publicitat i 
on es venen les entrades. 
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activitat regulada per aquesta llei. Aquest inclou els proc 
d'autorització de la Generalitat i de comunicació prèvia. 
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Responsables: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, amb 
ànim de lucre o sense, que tenen la condició de titulars, explotadors o d'organitzadors, 
el personal al seu càrrec i els espectadors i usuaris. 
Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, responsables 
legals dels establiments públics .on es duen a terme les activitats d'espectacles públics 
i recreatives. Ostenten també la condició d'explotadors, tret que expressament consti 
una altra persona. 
Aquests titulars poden ser: 
a) Dels establiments públics, en qualitat de propietaris, arrendataris o qualsevol altre 
títol que li atribueixi aquesta condició. 
b) De les llicències, comunicacions prèvies o autoritzacions, atorgades per 
desenvolupar les activitats incloses en el Catàleg establert per reglament. 

Títol II 
De l'organització i realització de les activitats d'espectacles públics i recreatives i del 
funcionament dels establiments oberts al públic 

Capítol 1 
Drets i obligacions de les persones 

Article 5 
Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels organitzadors 
de le.s activitats regulades per aquesta llei 
1. En el marc de la llibertat d'empresa, els titulars, els explotadors i els organitzadors 
tenen els drets següents: 
a) Dur a terme l'activitat, sense altres limitacions que les derivades del règim 
d'intervenció administrativa que correspongui. 
b) Fixar els preus que considerin pertinents i que estiguin exposats o publicitats. 
c) Rebre el sup<;>rt de la Policia de Catalunya per a garantir l'ordre a l'exterior de 
l'establiment o l'espai obert al públic i, en el cas que es produeixin incidents que 
puguin posar en perill la seguretat de les persones, també a l'interior de l'establiment. 
d) Exercir el dret d'admissió als establiments o als espais oberts al públic, d'acord amb 
el que s'estableixi per reglament, sense comportar cap mena de discriminació de les 
persones per raó de naixement, sexe, raça, discapacitat, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. 
e) Participar en la planificació, la programació i l'adopció de les decisions de les 
administracions públiques, per mitjà de les associacions o de les organitzacions en 
que s'integrin. 
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
a) Complir els requisits i les condicions de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic, segons les disposicions 
previstes per aquesta llei i per la resta de la normativa aplicable. 
b) Disposar de la comunicació, llicència o autorització que sigui necessària per a l'inici, 
el desenvolupament o la modificació de l'activitat o de les instal 'lacions dels 
establiments, i. comunicar a l'administració competent els canvis que es produeixin en 
les dades facilitades. 
c) Realitzar l'activitat d'espectacle públic o recreativa d'acord amb les condicions que 
s'hagin anunciat i ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força major. 
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. 
e) Informar justificadament, amb una antelació suficient, de les variacions que afectin 
la data o el contingut de l'activitat, en els llocs on habitualment s'efectua la publicitat i 
on es venen les entrades. 
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f) Retornar els imports' abonats als espectadors o participants de les activitats que se 
suspenguin, es modifiquin de manera essencial" o hagin estat anunciades 
incorrectament provocant confusió, tret dels casos en que s'hagi anunciat de manera 
expressa i clara, que els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret de 
modificar la programació, o dels casos en què la suspensió o la modificació essencial 
es produeixin un cop iniciada l'activitat i siguin degudes a causes de força major. 
g) Permetre l'entr.ada al públic, tret dels supòsits establerts per lIeLo per reglament. 
h) Garantir l'accessibilitat als establiments i activitats a les persones amb discapacitat, 
d'acord amb la normativa vigent, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres i d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència. 
i) Tenir a disposició del püblic els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia així com 
disposar del rètol corresponent en què s'informi de la disponibilitat d'aquests fulls. 
j) Disposar en un lloc accessible la informació i els rètols que s'estableixi per 
reglament, tant a l'exterior com a l'interior del local o recinte. . 
k) No cobrar pels serveis, per les entrades o els abonaments, un preu superior al que 
s'hagi anunciat en la publicitat corresponent i comunicar-ne o denunciar-ne la venda o 
revenda en llocs o plataformes tecnològiques no autoritzades. 
I) Respectar l'aforament màxim permès per als establiments oberts al públic i abstenir
se de vendre entrades i abonaments en un nombre que l'excedeixi. 
m) Complir els horaris d'inici i acabament de les activitats i d'obertura i tancament dels 
establiments. 
n) Disposar d'uns serveis de vigilància i de personal de control d'accés, d'acord amb la 
normativa aplicable. ' 
o) Vetllar perquè els espais urban~ i rurals que poden ser afectats per les activitats 
d'espectacles públics i recreatives es conservin d'acord amb la normativa de protecció 
del medi ambient. 
p) Respondre dels danys i perjudicis que es pugúin produir com a conseqüència de 
l'organització i la realització de l'activitat o del funcionament dels establiments oberts al 
públic. ' . 
q) Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d'assegurança 
corresponents, determinats per reglament. 
r) Comunicar ales administracions competents la identitat i el domicili dels titulars, dels 
explotadors, dels organitzadors, de llurs representants legals i dels responsables de 
dirigir els establiments oberts al públic i les activitats, i de les modificacions i els canvis 
que es produeixin. 
s) Faci litar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans informàtics i 
telemàtics accessibles. 
t) Facilitar l'accés a l'autoritat i els · seus agents, als serveis de protecció civil, de 
prevenció i d'extinció d'incendis i de sanitat, als funCionaris i a les entitats 
col'laboradores de l'Administració que exerceixen funcions de control, de vigilància, 
d'observació o d'inspecció, en els termes establerts per aquesta llei, i el reglament que 
la desenvolupi, així com col'laborar en l'exercici d'aquestes funcions i tenir a la seva 
disposició tota la documentació que s'estableixi per reglament. 
u) Adoptar les mesures de seguretat, higiene, salubritat, primers auxilis i assistència 
sanitària establertes amb caràcter general i, si és el cas, pel règim d'intervenció 
corresponent, de manera que els establiments oberts al públic funcionin en tot moment 
de manera adequada. 
v) Efectuar els controls tècnics periòdics de caràcter obligatori, segons la normativa 
vigènt. 
w) Complir les disposicions relatives al règim general dels artistes, intèrprets o 
executants i la resta de normativa aplicable. 
x) Adoptar les mesures necessàries per evitar èl consum il'legal o el tràfic de drogues 
tòxiques o de substàncies estupefaents o psicotròpiques en els establiments i espais 
oberts al públic, durant la realització de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 
y) , Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels 
establiments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius i informar la 
policia de Catalunya competent de qualsevol indici de conducta incívica a l'exterior i en 
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f) Retornar els imports' abonats als espectadors o participants de les activitats que se 
suspenguin, es modifiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades 
incorrectament provocant confusió, tret dels casos en que s'hagi anunciat de manera 
expressa i clara, que els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret de 
modificar la programació, o dels casos en què la suspensió o la modificació essencial 
es produeixin un cop iniciada l'activitat i siguin degudes a causes de força major. 
g) Permetre l'entr.ada al públic, tret dels supòsits establerts per lIeLo per reglament 
h) Garantir l'accessibilitat als establiments i activitats a les persones amb discapacitat, 
d'acord amb la normativa vigent, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres i d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència. 
i) Tenir a disposició del públic els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia així com 
disposar del rètol corresponent en què s'informi de la disponibilitat d'aquests fulls. 
j) Disposar en un lloc accessible la informació i els rètols que s'estableixi per 
reglament, tant a l'exterior com a l'interior del local o recinte. 
k) No cobrar pels serveis, per les entrades o els abonaments, un preu superior al que 
s'hagi anunciat en la publicitat corresponent i comunicar-ne o denunciar-ne la venda o 
revenda en llocs o plataformes tecnològiques no autoritzades. 
I) Respectar l'aforament màxim permès per als establiments oberts al públic i abstenir
se de vendre entrades i abonaments en un nombre que l'excedeixi. 
m) Complir els horaris d'inici i acabament de les activitats i d'obertura i tancament dels 
establiments. 
n) Disposar d'uns serveis de vigilància i de personal de control d'accés, d'acord amb la 
normativa aplicable. 
o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals que poden ser afectats per les activitats 
d'espectacles públics i recreatives es conservin d'acord amb la normativa de protecció 
del medi ambient. 
p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de 
l'organització i la realització de l'activitat o del funcionament dels establiments oberts al 
públic. 
q) Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d'assegurança 
corresponents, determinats per reglament. 
r) Comunicar a les administracions competents la identitat i el domicili dels titulars, dels 
explotadors, dels organitzadors, de llurs representants legals i dels responsables de 
dirigir els establiments oberts al públic i les activitats, i de les modificacions i els canvis 
que es produeixin. 
s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans informàtics i 
telemàtics accessibles. 
t) Facilitar l'accés a l'autoritat i els seus agents, als serveis de protecció civil, de 
prevenció i d'extinció d'incendis i de sanitat, als funcionaris i a les entitats 
col·laboradores de l'Administració que exerceixen funcions de control, de vigilància, 
d'observació o d'inspecció, en els termes establerts per aquesta llei, i el reglament que 
la desenvolupi, així com col·laborar en l'exercici d'aquestes funcions i tenir a la seva 
disposició tota la documentació que s'estableixi per reglament. 
u) Adoptar les mesures de seguretat, higiene, salubritat, primers auxilis i assistència 
sanitària establertes amb caràcter general i, si és el cas, pel règim d'intervenció 
corresponent, de manera que els establiments oberts al públic funcionin en tot moment 
de manera adequada. 
v) Efectuar els controls tècnics periòdics de caràcter obligatori, segons la normativa 
vigent. 
w) Complir les disposicions relatives al règim general dels artistes, intèrprets o 
executants i la resta de normativa aplicable. 
x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el consum il·legal o el tràfic de drogues 
tòxiques o de substàncies estupefaents o psicotròpiques en els establiments i espais 
oberts al públic, durant la realització de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 
y) Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels 
establiments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius i informar la 
policia de Catalunya competent de qualsevol indici de conducta incívica a l'exterior i en 
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la proximitat dels seus establiments i dels ' espais on se celebren els espectacles 
públics o les activitats recreatives. 
z) Adoptar les mesures adequades per a garantir la qualitat de l'activitat i de 
l'establiment. 

Article 6 
Drets i obligacions dels espectadors i els participants de les activitats i dels usuaris 
dels establiments regulats per aquesta llei . 
1. A més dels que tinguin reconeguts per la normativa sobre defensa de consumidors i 
usuaris, els espectadors, els participants i els usuaris tenen els drets següents: 
a) Contemplar les activitats d'espectacles o participar en les recreatives, d'acord amb 
les condicions anunciades i ofertes aJ públic. 
b) Que es respectin els termes contractuals derivats de les entrades corresponents. 
c) Rebre la devolució total o parcial de l'import abonat, en el cas de suspensió, de 
modificació essencial ,de l'activitat o de publicitat que contravingui la normativa vigent, 
tret dels supòsits de força major, i sens perjudici de les reclamacions que puguin 
correspondre segons la legislació aplicable. 
d) Ésser admesos als establiments o als espais oberts al públic en les mateixes 
condicions objectives per a tots els assistents, sempre que ho permeti la capacitat 
d'aforament i que no es donf cap de les causes d'exclusió establertes per reglament, 
per raons d'ordre públic, de seguretat o en aplicació del dret d'admissió. 
e) Rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i les activitats. 
f) Tenir a llur disposició els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, pertinents, i 
formular les que considerin pertinents, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
g) Que la publicitat de 'les activitats i dels establiments sigui objectiva, veraç i suficient i 
no contingui informacions que els puguin induir a error ni que puguin generar frau, que 
no sigui discriminatòria o que sigui contrària a les prohibicions establertes per aquesta 
llei i la resta de la normativa aplicable . 

. h) Les persones amb discapacitats tenen el dret d'accedir als establiments i a les 
activitats i el dret a participar-hi en igualtat de condicions a les altres, d'acord, amb la 
normativa vigent de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres. 
2. Els espectadors, els participants i els usuaris tenen les obligacions següents: 
a) Ocupar llurs localitats o romandr~ en les zones assenyalades per al públic, sense 
envair l'espai destinat a altres finalitats, llevat que estigui previst especialment i formi 
part de l'activitat d'espectacle. 
b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotadors o els organitzadors i seguir les indicacions del personal de vigilància i de 
seguretat. 
c) Comportar-se cívicament i evitar accions que puguin crear situacions de perill o 
incomoditat per a la resta de persones concurrents, o que puguin impedir o dificultar la 
realització normal de l'activitat. 
d) Ésser respectuosos amb els artistes, intèrprets o executants i amb la resta de 
persones concurrents a l'activitat o a l'establiment. 
e) No dur armes de cap naturalesa ni altres instruments perillosos per a la integritat de 
les persones o dels béns. 
f) Complir els requisits d'accés i d'admissió disposats amb caràcter general pels 
titulars, els explotadors i els organitzadors, d'acord amb els criteris establerts per 
reglament. 
g) Respectar els horaris d'inici i acabament de les activitats i d'obertura i tancament 
dels establiments. 
h) Adoptar una conducta, a l'entrada i a la sortida de l'establiment, que garanteixi la 
convivència entre els ciutadans i np destorbi els descans dels veïns. No sortir amb 
begudes dels establiments d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
i) No malmetre el mobiliari urbà que es trobi a l'entorn de l'establiment o de l'activitat. 
j) Respectar les normes reguladores del subministrament i el consum de tabac i de 
begudes alcohòliques. 
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la proximitat dels seus establiments i dels espais on se celebren els espectacles 
públics o les activitats recreatives. 
z) Adoptar les mesures adequades per a garantir la qualitat de l'activitat i de 
l'establiment. " 

Article 6 OU \~~~ ~ tO,~Hdl ¡ 1 S,~ 
Drets i obligacions dels espectadors i els participants de les activitats i dels usuaris 
dels establiments regulats per aquesta llei . 
1. A més dels que tinguin reconeguts per la normativa sobre defensa de consumidors i 
usuaris, els espectadors, els participants i els usuaris tenen els drets següents: 
a) Contemplar les activitats d'espectacles o participar en les recreatives, d'acord amb 
les condicions anunciades i ofertes al públic. 
b) Que es respectin els termes contractuals derivats de les entrades corresponents. 
c) Rebre la devolució total o parcial de l'import abonat, en el cas de suspensió, de 
modificació essencial .de l'activitat o de publicitat que contravingui la normativa vigent, 
tret dels supòsits de força major, i sens perjudici de les reclamacions que puguin 
correspondre segons la legislació aplicable. 
d) Ésser admesos als establiments o als espais oberts al públic en les mateixes 
condicions objectives per a tots els assistents, sempre que ho permeti la capacitat 
d'aforament i que no es doni cap de les causes d'exclusió establertes per reglament, 
per raons d'ordre públic, de seguretat o en aplicació del dret d'admissió. 
e) Rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i les activitats. 
f) Tenir a llur disposició els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, pertinents, i 
formular les que considerin pertinents, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
g) Que la publicitat deies activitats i dels establiments sigui objectiva, veraç i suficient i 
no contingui informacions que els puguin induir a error ni que puguin generar frau, que 
no sigui discriminatòria o que sigui contrària a les prohibicions establertes per aquesta 
llei i la resta de la normativa aplicable. 
h) Les persones amb discapacitats tenen el dret d'accedir als establiments i a les 
activitats i el dret a participar-hi en igualtat de condicions a les altres, d'acord, amb la 
normativa vigent de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres. 
2. Els espectadors, els participants i els usuaris tenen les obligacions següents: 
a) Ocupar llurs localitats o romandre. en les zones assenyalades per al públic, sense 
envair l'espai destinat a altres finalitats, llevat que estigui previst especialment i formi 
part de l'activitat d'espectacle. 
b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotadors o els organitzadors i seguir les indicacions del personal de vigilància i de 
seguretat. 
c) Comportar-se cívica ment i evitar accions que puguin crear situacions de perill o 
incomoditat per a la resta de persones concurrents, o que puguin impedir o dificultar la 
realització normal de l'activitat. 
d) Ésser respectuosos amb els artistes, intèrprets o executants i amb la resta de 
persones concurrents a l'activitat o a l'establiment. 
e) No dur armes de cap naturalesa ni altres instruments perillosos per a la integritat de 
les persones o dels béns. 
f) Complir els requisits d'accés i d'admissió disposats amb caràcter general pels 
titulars, els explotadors i els organitzadors, d'acord amb els criteris establerts per 
reglament. 
g) Respectar els horaris d'inici i acabament de les activitats i d'obertura i tancament 
dels establiments. 
h) Adoptar una conducta, a l'entrada i a la sortida de l'establiment, que garanteixi la 
convivència entre els ciutadans i no destorbi els descans dels veïns. No sortir amb 
begudes dels establiments d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
i) No malmetre el mobiliari urbà que es trobi a l'entorn de l'establiment o de l'activitat. 
j) Respectar les normes reguladores del subministrament i el consum de tabac i de 
begudes alcohòliques. 
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k) Respectar les normes que estableixen l'edat mínima perO!t~ge/gc~Ytrtf~I¡8t;:2 
establiments i espais oberts al públic. 
I) Abstenir-se de dur i exhibir públicament símbols, indumentària o objectes i d'adoptar 
conductes que incitin a la violència o a qualsevol mena de discriminació personal, que 
puguiné,sserLconstitutives d?qlgun dels delictes d'apologia establerts pel Codi Penal, o 
siguin contràriesàls drets fo'namentals i a les llibertats públiques reconeguts per la 
Constitució. 
m) Respectar el medi ambient, l'espai públic, els béns culturals i el patrimoni de les 
administracions públiques. 

Article 7 
Drets i obligacions dels artistes, intèrprets o executants i de la resta del personal al 
servei dels establiments i de les activitats regulats per aquesta llei 
1. Els artistes, intèrprets o executants i la resta del personal tenen els drets següents: 
a) Dur a terme l'actuació contractada, d'acord amb les normes que la regulen i amb el 
programa o el guió pactat amb els responsables de l'activitat. Només es poden negar a 
efectuar l'actuació o a modificar-la per raons de força major o per una causa legítima, 
entesa com la manca o insuficiència de les mesures de seguretat, d'higiene i de 
salubritat, primers auxilis i assistència sanitària requerides. 
b) Ésser tractats amb respecte pels titulars, els explotadors i els organitzadors, el 
públic i els usuaris de l'establ iment o de l'activitat. 
c) Rebre la protecció necessària per a executar l'activitat, i per a accedir a l'establiment 
o a l'espai obert al públic i per a abandonar-lo. 
d) Els drets reconeguts per la legislació d'ordre sC?cial i, en particular, per la legislació 
de riscos laborals i per la normativà en matèria d'artistes, intèrprets o executants. 
2. Els artistes, intèrprets o executants i la resta de personal tenen les ' obligacions 
següents: 
a) Ésser respectuosos amb el públic. 
b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotadors i els organitzadors. 
c) Dur a terme l'actuació contractada, en els termes establerts per la lletra a de 
l'apartat 1. 

Article 8 
Drets de les persones interessades 
1. Tenen la condició de persones interessades en els procediments administratius 
regulats per aquesta llei, tret dels de caràcter sancionador i dels de mesures 
provisionals, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades i les entitats 
representatives d'interessos veïnals, econòmics i socials amb algun dret o interès 
legítim que pugui ésser afectat per la realització de les activitats o el funcionament dels 
establiments regulats per aquesta llei, en els termes que estableix la legislació 
administrativa. 
2. Les persones i les entitats interessades tenen el dret a rebre, en els termes 
establerts per les lleis i per reglament, informació general sobre les comunicacions 
presentades i les llicències i autoritzacions atorgades o en tramitació en un municipi 
determinat, incloent-hi les actuacions efectuades per l'Administració davant les queixes 
o reclamacions presentades. ' 
3. Les administracions competents han d'oferir actuacions i serveis de mediació entre 
els consumidors d'oci i els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats i 
les persones que hi viuen a prop, a fi d'evitar conflictes veïnals i de convivència. 
4. Les administracions competents han d'atendre, les queixes i reclamacions de les 
persones i entitats interessades sobre les molèsties ocasionades pels establiments 
oberts al públic ie'sobre les actuacions i la inactivitat administrativa amb relació amb 
aquestes molèsties. 
5. Les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i el 

. descans dels veïns provocades pels establiments o els espais oberts al públic tenen 
dret que l'Administració competent efectuï proves per tal d'acreditar-les i que actuï 
d'acord amb els resultats obtinguts, per tal d'impedir-les. 
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públic i els usuaris de l'establiment o de l'activitat. 
c) Rebre la protecció necessària per a executar l'activitat i per a accedir a l'establiment 
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a) Ésser respectuosos amb el públic. 
b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotadors i els organitzadors. 
c) Dur a terme l'actuació contractada, en els termes establerts per la lletra a de 
l'apartat 1. 

Article 8 
Drets de les persones interessades 
1. Tenen la condició de persones interessades en els procediments administratius 
regulats per aquesta llei, tret dels de caràcter sancionador i dels de mesures 
provisionals, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades i les entitats 
representatives d'interessos veïnals, econòmics i socials amb algun dret o interès 
legítim que pugui ésser afectat per la realització de les activitats o el funcionament dels 
establiments regulats per aquesta llei, en els termes que estableix la legislació 
administrativa. 
2. Les persones i les entitats interessades tenen el dret a rebre, en els termes 
establerts per les lleis i per reglament, informació general sobre les comunicacions 
presentades i les llicències i autoritzacions atorgades o en tramitació en un municipi 
determinat, incloent-hi les actuacions efectuades per l'Administració davant les queixes 
o reclamacions presentades. 
3. Les administracions competents han d'oferir actuacions i serveis de mediació entre 
els consumidors d'oci i els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats i 
les persones que hi viuen a prop, a fi d'evitar conflictes veïnals i de convivència. 
4. Les administracions competents han d'atendre les queixes i reclamacions de les 
persones i entitats interessades sobre les molèsties ocasionades pels establiments 
oberts al públic i sobre les actuacions i la inactivitat administrativa amb relació amb 
aq uestes molèsties. 
5. Les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i el 

. descans dels veïns provocades pels establiments o els espais oberts al públic tenen 
dret que l'Administració competent efectuï proves per tal d'acreditar-les i que actuï 
d'acord amb els resultats obtinguts, per tal d'impedir-les. 
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l'interior del domicili, els denunciants han de perme,tre que els inspectors i els tècnics 
de l'Administració competent en matèria de contaminació acústica, hi accedeixin per 
efectuar la mesura sonomètrica, en el cas que sigui necessària per a obrir l'expedient. 
En el cas que no se'ls permeti l'accés, s'han d'arxivar les actuacions. 

Article 9 
Protecció de les persones menors d'edat 
1. Sens perjudici de les limitacions establertes per la legislació sobre protecció de 
menors, es prohibeix l'accés: 
a) De les persones menors de 18 anys als establiments de règim d'horari especial i als 
establiments on s'exerceixen activitats de naturalesa sexual. 
b) De les persones menors de 16 anys a les activitats recreatives musicals llevat dels 
casos en què es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades dels progenitors, 
tutors o guardadors En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors de 16 
anys no poden romandre a l'establiment. . 
c) De les persones menors de 14 anys i de les majors de 18 anys a les discoteques de 
joventut. 
2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d'activitats d'espectacles · públics o 
recreatives que atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 
3. Els establiments i els espais oberts al públic d'espectacles i activitats recreatives, 
on estigui permesa l'entrada de menors d'edat, han de complir la normativa relativa a 
la protecció de la infància i la joventut, de la salut, i les limitacions d'horaris que afecten 
les persones menors d'edat. . 
4. En els supòsits d'activitats d'espectacles públics o recreatives de caràcter 
extraordinari, l'òrgan competent per a autoritzar-los pot prohibir-hi l'assistència als 
menors d'edat. 
5. La intervenció dels artistes, intèrprets o executants menors d'edat es regeix per la 
normativa de protecció de menors. . . 

Capítol 2 
Condicions i requisits generals de les activitats i els establiments 

Article 10 
Ubicació i construcció 
1. Els establiments i espais oberts al públic han de ser plenament compatibles amb 
l'ordenament urbanístic del lloc on s'ubiquen. 
2. Els establiments oberts al públic han de complir les prescripcions establertes per la 
normativa tècnica de l'edificació, per l'específica en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives i per les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres. 
3. Els estqbliments oberts al públic no permanents consistents en estructures 
desmuntables, s'han d'adequar a les normes tècniques que especialment s'estableixin 
per reglament. 

Article 11 
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de protecció civil 
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles i recreatives han de 
complir les condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi que estableix la 
normativa tècnica d'aplicació, i en el reglament de desenvolupament d'aquesta llei. 
2. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de disposar dels 
instruments d'autoprotecció establerts per la normativa sobre protecció civil i, si escau, 
de les mesures i dels instruments de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa corresponent. 

Article 12 
Higiene i salut pública, assistència sanitària i compatibilitat acústica 
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l'interior del domicili, els denunciants han de permetre que els insp~ctors i els tècnics 
de l'Administració competent en matèria de contaminació acústica, hi accedeixin per 
efectuar la mesura sonomètrica , en el cas que sigui necessària per a obrir l'expedient. 
En el cas que no se'ls permeti l'accés, s'han d'arxivar les actuacions. 
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1. Sens perjudici de les limitacions establertes per la legislació sobre protecció de 
menors, es prohibeix l'accés: 
a) De les persones menors de 18 anys als establiments de règim d'horari especial i als 
establiments on s'exerceixen activitats de naturalesa sexual. 
b) De les persones menors de 16 anys a les activitats recreatives musicals llevat dels 
casos en què es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades dels progenitors, 
tutors o guardadors En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors de 16 
anys no poden romandre a l'establiment. 
c) De les persones menors de 14 anys i de les majors de 18 anys a les discoteques de 
joventut. 
2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d'activitats d'espectacles públics o 
recreatives que atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 
3. Els establiments i els espais oberts al públic d'espectacles i activitats recreatives, 
on estigui permesa l'entrada de menors d'edat, han de complir la normativa relativa a 
la protecció de la infància i la joventut, de la salut, i les limitacions d'horaris que afecten 
les persones menors d'edat. 
4. En els supòsits d'activitats d'espectacles públics o recreatives de caràcter 
extraordinari, l'òrgan competent per a autoritzar-los pot prohibir-hi l'assistència als 
menors d'edat. 
5. La intervenció dels artistes, intèrprets o executants menors d'edat es regeix per la 
normativa de protecció de menors. . 

Capítol 2 
Condicions i requisits generals de les activitats i els establiments 

Article 10 
Ubicació i construcció 
1. Els establiments i espais oberts al públic han de ser plenament compatibles amb 
l'ordenament urbanístic del lloc on s'ubiquen. 
2. Els establiments oberts al públic han de complir les prescripcions establertes per la 
normativa tècnica de l'edificació, per l'específica en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives i per les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres. 
3. Els establiments oberts al públic no permanents consistents en estructures 
desmuntables, s'han d'adequar a les normes tècniques que especialment s'estableixin 
per reglament. 

Article 11 
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de protecció civil 
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles i recreatives han de 
complir les condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi que estableix la 
normativa tècnica d'aplicació, i en el reglament de desenvolupament d'aquesta llei. 
2. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de disposar dels 
instruments d'autoprotecció establerts per la normativa sobre protecció civil i, si escau, 
de les mesures i dels instruments de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa corresponent. 
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Higiene i salut pública , assistència sanitària i compatibilitat acústica 
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1 . . La r~alitzàc1ó dèAes ~a'Ctivitats d'espectacles públics i recreatives i el funcionament 
dels establiments i els espais oberts al públic han de complir les condicions i requisits 
d'higiene i salubritat pública necessàries, establertes per reglament o pel que 
determinin les pròpies ordenances. 
2 . Els establiments i els espais oberts al públic regulats per aquesta llei han de tenir els 
dispositius d'assistència sanitària que s'estableixin per reglament, per tal de facilitar els 
primers auxilis en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada. 
3. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de ser compatibles amb 
els requisits i les condicions que estableixen les normes i programes vigents per a 
evitar o reduir la contaminació acústica. 

Article 13 
Assegurances 
1. Els titulars o explotadors de les llicències dels establiments i els organitzadors de les 
activitats, han de subscriure un contracte d'assegurança que, d'acord amb el principi 
de proporcionalitat, cobreixi la responsabilitat civil en que puguin incórrer, amb l'abast i 
els requisits establerts per reglament. 
2. La subscripció d'aquests contractes d'assegurança és condició necessària per a 
l'atorgament de les llicències i de les autoritzacions i per al desplegament dels efectes 
de les comunicacions prèvies previstes per aquesta llei. 

. 3. Les assegurances han de mantenir la seva vigència mentre estigui en funcionament 
l'establiment obert al públic o es dugui a terme l'activitat d'espectacle públic o 
recreativa. 

Article 14 
Horaris 
1. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives, un cop escoltat el Consell Assessor 
d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives, s'ha de determinar l'horari general dels 
establiments i activitats regulades per aquèsta llei. 
2. L'ordre a què fa referència l'apartat 1 ha d'establir els criteris, els supòsits i les 
circumstàncies en què els òrgans competents de la Generalitat o dels municipis poden 
acordar, respectivament, ampliacions o reduccions de l'horari gener¡;il, sempre de 
manera motivada. 

Article 15 
Venda d'entrades 
1. En les activitats d'espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la venda 
d'entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d'habilitar les 
expenedories necessàries per a llur despatx presencial i directe al públic. A més 
podran establir plataformes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per 
reglament s'establiran les condicions i requ isits i prohibicions de la citada venda. 
2. Està prohibida la venda i revehda d'entrades per persones, llocs o plataformes 
tecnològiques constituïdes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, 
explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a 
mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte 
de la transacció, sens perjudici de la iniciació d'un procediment sancionador. 
3. La venda i revenda telemàtica d'entrades es regeix per la normativa en matèria de 
comerç electrònic. 
4. En els casos que l'activitat d'espectacle públic o recreativa se suspengui o es 
modifiqui de manera injustificada, els espectadors o participants i, si escau, 
l'Administració poden exigir als titulars, explotadors o als organitzadors la devolució de 
l'import de les entrades o dels abonaments. 

Article 16 
Publicitat 
1. La publicitat dels establiments i les activitats regulades per aquesta llei ha de ser 
objectiva, veraç i suficient i no pot contenir afirmacions que: 
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1. La nialitzàc1ó de 'les 'activitats d'espectacles públics i recreatives i el funcionament 
dels establiments i els espais oberts al públic han de complir les condicions i requisits 
d'higiene i salubritat pública necessàries, establertes per reglament o pel que 
determinin les pròpies ordenances. 
2. Els establiments i els espais oberts al públic regulats per aquesta llei han de tenir els 
dispositius d'assistència sanitària que s'estableixin per reglament, per tal de facilitar els 
primers auxilis en cas d'accident, malaltia o crisi sobtada. 
3. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de ser compatibles amb 
els requisits i les condicions que estableixen les normes i programes vigents per a 
evitar o reduir la contaminació acústica. 

Article 13 
Assegurances 
1. Els titulars o explotadors de les llicències dels establiments i els organitzadors de les 
activitats, han de subscriure un contracte d'assegurança que, d'acord amb el principi 
de proporcionalitat, cobreixi la responsabilitat civil en que puguin incórrer, amb l'abast i 
els requisits establerts per reglament. 
2. La subscripció d'aquests contractes d'assegurança és condició necessària per a 
l'atorgament de les llicències i de les autoritzacions i per al desplegament dels efectes 
de les comunicacions prèvies previstes per aquesta llei. 
3. Les assegurances han de mantenir la seva vigència mentre estigui en funcionament 
l'establiment obert al públic o es dugui a terme l'activitat d'espectacle públic o 
recreativa. 

Article 14 
Horaris 
1. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives, un cop escoltat el Consell Assessor 
d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives, s'ha de determinar l'horari general dels 
establiments i activitats regulades per aquesta llei. 
2. L'ordre a què fa referència l'apartat 1 ha d'establir els criteris, els supòsits i les 
circumstàncies en què els òrgans competents de la Generalitat o dels municipis poden 
acordar, respectivament, ampliacions o reduccions de l'horari general, sempre de 
manera motivada. 

Article 15 
Venda d'entrades 
1. En les activitats d'espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la venda 
d'entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d'habilitar les 
expenedories necessàries per a llur despatx presencial i directe al públic. A més 
podran establir plataformes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per 
reglament s'establiran les condicions i requisits i prohibicions de la citada venda. 
2. Està prohibida la venda i reve'nda d'entrades per persones, llocs o plataformes 
tecnològiques constituïdes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, 
explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a 
mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte 
de la transacció, sens perjudici de la iniciació d'un procediment sancionador. 
3. La venda i revenda telemàtica d'entrades es regeix per la normativa en matèria de 
comerç electrònic. 
4. En els casos que l'activitat d'espectacle públic o recreativa se suspengui o es 
modifiqui de manera injustificada, els espectadors o participants i, si escau, 
l'Administració poden exigir als titulars, explotadors o als organitzadors la devolució de 
l'import de les entrades o dels abonaments. 

Article 16 
Publicitat 
1. La publicitat dels establiments i les activitats regulades per aquesta llei ha de ser 
objectiva, veraç i suficient i no pot contenir afirmacions que: 
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a) Pugúin induir a error o generar frau o sigui subliminal o enganyosa. ,. 
b) Puguin produir problemes de seguretat i convivència (j~f1 ~c~~~t~ifl7~ID 
frustració d'expectatives generades pels anuncis. ..... .. . . 
2. D'acord amb la normativa específica, es prohibeix qualsevol forma de promoció o de 
publicitat il·lícites, especialment quan: 
a) Inciti, ' de manera directa o indirecta, a la violència, al sexisme, al racisme, a la 
xenofòbia i l'homofòbia, sigui vexatòria o faci apologia d'activitats contràries als drets 
fonamentals i les llibertats públiques. 
b) Inciti, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques, 
especialment si són dispensades d'una manera iI'limitada o incontrolada, o al consum 
de tabac o de qualsevol altra droga o substància estupefaent, d'acord amb la 
normativa d'aplicació a aquests supòsits. / 
c) Atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 

Article 17 
Personal de control d'accés i sistemes de control d'aforaments 
1. Per reglament es determinaran els establiments i les activitats regulades per 
aquesta llei que,en funció de l'aforament, han de disposar de personal de control 
d'accés, de sistemes de verificació i control d'aforament, i els requisits i les condicions 
d'aquests sistemes. 
2. El personal de control d'accés ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat 
establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 
impartits per un centre degudament · habilitat i superar les proves de selecció, 
realitzades per l'administració competent, en els termes i condicions que s'estableixin 
per reglament. Es garantirà que en aquest procés d'habilitació no es produeixin 
situacions contràries al principi d'igualtat de les persones aspirants. 

Article 18 
Personal de seguretat privada 
1. S'ha de determinar, per reglament, els establiments públics i les activitats 
d'espectacles i recreatives en què, en funció de l'aforament, hi ha d'haver personal de 
seguretat privada. 
2. Aquest personal ha d'estar degudament habilitat per al desenvolupament de les 
seves funcions, i actuar d'acord amb la normativa de seguretat privada. ' 

Capítol 3 
Qualitat de les activitats d'espectacles públics i recreatives i dels establiments oberts al 
públic. 

Article 19 
Foment públic de la qualitat de les activitats i els establiments 
En col'laboració amb els organismes competents de la Unió Europea i de qualsevol 
altra Administració, la Generalitat podrà fomentar la qualitat en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives, especialment per a la creació o ' reconeixement 
d'etiquetes i altres distincions de qualitat. 

Article 20 
Qualificació de les activitats i establiments 
1. Aquesta llei estableix la denominació de qualitat Q10, que es pot concedir a 
qualsevol establiment d'espectacles públics o activitats recreatives. 
2. Els titulars, explotadors o els organitzadors que obtinguin la denominació Q10 
podran fer-ho constar en la seva identificació i denominació. 
3. Les persones titula~s dels establiments oberts al públic, les persones explotadores i 
les organitzadores d'activitats d'espectacles públics i recreatives interessades a obtenir 
la denominació de qualitat Q10 han d'acreditar que compleixen els requisits especials 
de seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibilitat de les instal'lacions, valor 
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a) Puguin induir a error o generar frau o sigui subliminal o enganyosa . . '-' 
b) Puguin produir problemes de seguretat i convivència (j~t~corn~yt~ifi1~ID 
frustració d'expectatives generades pels anuncis. . . • ' . 
2. D'acord amb la normativa específica, es prohibeix qualsevol forma de promoció o de 
publicitat il-Iícites, especialment quan: 
a) Inciti, de manera directa o indirecta, a la violènCia, al sexisme, al racisme, a la 
xenofòbia i l'homofòbia, sigui vexatòria o faci apologia d'activitats contràries als drets 
fonamentals i les llibertats públiques. 
b) Inciti, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques, 
especialment si són dispensades d'una manera il · limitada o incontrolada, o al consum 
de tabac o de qualsevol altra droga o substància estupefaent, d'acord amb la 
normativa d'aplicació a aquests supòsits. 
c) Atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 

Article 17 
Personal de control d'accés i sistemes de control d'aforaments 
1. Per reglament es determinaran els establiments i les activitats regulades per 
aquesta llei que,en funció de l'aforament, han de disposar de personal de control 
d'accés, de sistemes de verificació i control d'aforament, i els requisits i les condicions 
d'aquests sistemes. 
2. El personal de control d'accés ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat 
establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, 
realitzades per l'administració competent, en els termes i condicions que s'estableixin 
per reglament. Es garantirà que en aquest procés d'habilitació no es produeixin 
situacions contràries al principi d'igualtat de les persones aspirants. 

Article 18 
Personal de seguretat privada 
1. S'ha de determinar, per reglament, els establiments públics i les activitats 
d'espectacles i recreatives en què, en funció de l'aforament, hi ha d'haver personal de 
seguretat privada. 
2. Aquest personal ha d'estar degudament habilitat per al desenvolupament de les 
seves funcions , i actuar d'acord amb la normativa de seguretat privada. 

Capítol 3 
Qualitat de les activitats d'espectacles públics i recreatives i dels establiments oberts al 
públic. 

Article 19 
Foment públic de la qualitat de les activitats i els establiments 
En col 'laboració amb els organismes competents de la Unió Europea i de qualsevol 
altra Administració , la Generalitat podrà fomentar la qualitat en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives, especialment per a la creació o reconeixement 
d'etiquetes i altres distincions de qualitat. 

Article 20 
Qualificació de les activitats i establiments 
1. Aquesta llei estableix la denominació de qualitat Q10, que es pot concedir a 
qualsevol establiment d'espectacles públics o activitats recreatives. 
2. Els titulars, explotadors o els organitzadors que obtinguin la denominació Q10 
podran fer-ho constar en la seva identificació i denominació. 
3. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les persones explotadores i 
les organitzadores d'activitats d'espectacles públics i recreatives interessades a obtenir 
la denominació de qualitat Q10 han d'acreditar que compleixen els requisits especials 
de seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibilitat de les instal'lacions, valor 
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· artístic, patrimonial o cultural, l'adhesió de l'establiment al sistel1'l~a arbitral de consum, 
od'éltres,!que ;~'~a~ d,e -.çJ~~e~fT1i.n~~ per regl~ment. 004 t ~ 10. -~14 fr. 7 8 ~-? ., 
4. L'atorgament de la denomlnaclo de qualitat Q10 s'ha de formalitzar per resoiuclo de 
la persona titular del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives, escoltats els ajuntaments i d'acord amb les previsions que 
s'establiran reglamentàriament. 

Article 21 
Ca.rtes de qualitat 
1. Els titulars, explotadors i els organitzadors podran elaborar una Carta de qualitat per 
al seu establiment o activitat, per tal de recollir les condicions i les garanties que es 
comprometen a complir, d'acord amb els drets dels espectadors, participants o clients 
recollits per aquesta llei i la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris. 
2. La Carta de qualitat serà exposada en un lloc de l'establiment perfectament llegible. 
3. Els titulars, explotadors i organitzadors també podran participar en cartes i etiquetes 
de qualitat elaborades per entitats empresarials o professionals, si escau. 

Títol III. 
De les competències de les Administracions públiques i de les relacions 
interadministratives en matèria d'establiments i d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives 

Capítol 1 
Competències de les Administracions públiques 

Article 22 
Competències administratives d'intervenció 
1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans competents en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives que s'estableixin per reglament, té atribuïdes les 
competències següents: 
a) Dictar les normes que siguin necessàries per al desenvolupament re,9lamentari 
d'aquesta lIei. _-
b) En els termes de la legislació urbanística i d'ordenació del territori, planificar 
territorialment, si escau, els establiments oberts al públic. 
c) Autoritzar les activitats d'espectacles i recreatives de caràcter extraordinari previstes 
per l'article 41 que no siguin de competència municipal. e 

d) Autoritzar els establiments de règim d'horari especial previstos per l'article 42 que 
no siguin de competència municipal. 
e) Ésser titulars d'establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic i les activitats dels 
espectacles públics i recreatives 
2. 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. 
b) Adoptar mesures de planificació urbanística que poden ésser vinculants per a la 
ubicació dels establiments oberts al públic regulats per aquesta llei. Tant els Plans 
d'Ordenació Urbanística Municipal com els Plans Especials i altres instruments, si 
escau, poden establir previsions i prescripcions per a què els establiments tinguin la 
localització més adequada possible, tenint en compte especialment criteris com 
l'adequació a l'entorn urbà i les relacions de convivència ciutadana, al medi ambient, a 
la protecció del patrimoni històric i artístic, a la protecció dels menors, a l'ordre públic i 
a la seguretat de les persones i els béns. En cap cas es podran tenir en compte criteris 
de planificació econòmica. 
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4. L'atorgament óe la dènominació de qualitat Q10 s'ha de formalitzar per resolUció de 
la persona titular del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives, escoltats els ajuntaments i d'acord amb les previsions que 
s'establiran reglamentàriament. 

Article 21 
Cartes de qualitat 
1. Els titulars, explotadors i els organitzadors podran elaborar una Carta de qualitat per 
al seu establiment o activitat, per tal de recollir les condicions i les garanties que es 
comprometen a complir, d'acord amb els drets dels espectadors, participants o clients 
recollits per aquesta llei i la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris. 
2. La Carta de qualitat serà exposada en un lloc de l'establiment perfectament llegible. 
3. Els titulars, explotadors i organitzadors també podran participar en cartes i etiquetes 
de qualitat elaborades per entitats empresarials o professionals, si escau. 

Títol III. 
De les competències de les Administracions públiques i de les relacions 
interadministratives en matèria d'establiments i d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives 

Capítol 1 
Competències de les Administracions públiques 

Article 22 
Competències administratives d'intervenció 
1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans competents en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives que s'estableixin per reglament, té atribuïdes les 
competències següents: 
a) Dictar les normes que siguin necessàries per al desenvolupament reglamentari 
d'aquesta llei. 
b) En els termes de la legislació urbanística i d'ordenació del territori, planificar 
territorialment, si escau, els establiments oberts al públic. 
c) Autoritzar les activitats d'espectacles i recreatives de caràcter extraordinari previstes 
per l'article 41 que no siguin de competència municipal. ' 
d) Autoritzar els establiments de règim d'horari especial previstos per l'article 42 que 
no siguin de competència municipal. 
e) Ésser titulars d'establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic i les activitats dels 
espectacles públics i recreatives 
2. 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. 
b) Adoptar mesures de planificació urbanística que poden ésser vinculants per a la 
ubicació dels establiments oberts al públic regulats per aquesta llei. Tant els Plans 
d'Ordenació Urbanística Municipal com els Plans Especials i altres instruments, si 
escau, poden establir previsions i prescripcions per a què els establiments tinguin la 
localització més adequada possible, tenint en compte especialment criteris com 
l'adequació a l'entorn urbà i les relacions de convivència ciutadana, al medi ambient, a 
la protecció del patrimoni històric i artístic, a la protecció dels menors, a l'ordre públic i 
a la seguretat de les persones i els béns. En cap cas es podran tenir en compte criteris 
de planificació econòmica. 
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c) Rebre i verificaries comunicacions prèvies previstes perl'arti@lt~'«· ,~ l O.09.1~fl ' , 7 8~ 2 
d) Ator'gar'· les 'fIicències preVistes pels articles 39, 40, 41 i 42 que no siguin de 
competència de la Generalitat. . 
e) Ésser titulars d'establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar els establiments oberts al públic i les activitats dels espectacles públics 
i recreatives. 
g) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa 
administrativa relatives als establiments oberts al públic i a les activitats d'espectacles 
públics i recreatives que aquesta llei o altres no atribueixen expressament a altres 
administracions públiques. 

Article 23 
Competències administratives sancionadores 
1. La Generalitat de Catalunya té atribuïdes les competències següents: 
a) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llur autorització. 
b) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació prèvia. 
2. Els ajuntaments poden sancionar els establiments oberts al públiG i les activitats 
d'espectacles públics i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació 
prèvia, quan aquesta competència els hi hagi estat delegada pels òrgans competents 
de la Generalitat, de conformitat amb els apartats següents: 
a) Els òrgans de la Generalitat que tinguin atribuïda la competència sancionadora en 
matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives, establerta al punt b) de l'apart 1 
d'aquest article, si s'escau, mitjançant resolució i amb la signatura del conveni 
corresponent, poden delegar aquesta competència als alcaldes dels ajuntaments que 
ho sol· licitin i sempre que els municipis tinguin més de 20.000 habitants. El conveni ha 
d'estar aprovat pel Ple municipal. 
Aquestes sol· licituds han d'anar acompanyades d'una memòria on s'acrediti que es 
disposa d'una capacitat de gestió tècnica suficient, d'acord amb el procediment i en els 
termes que s'estableixi per reglament. 
b) La delegació de la competència sancionadora serà efectiva a partir de l'endemà de 
la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
c) Quan un ajuntament que tingui delegada la competència sancionadora no 
l'exerceixi, s'excedeixi en el seu exercici, o com a conseqüència de l'exercici es posin 
en risc la seguretat, la salut o la convivència dels ciutadans, l'òrgan delegant pot 
revocar-la específicament per casos en concret o en la seva totalitat, així mateix la 
podrà avocar quan les circumstàncies ho aconsellin, d'acord amb el procediment i els 
requisits establerts reglamentàriament. 
d) Quan un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora i vulgui renunciar 
al seu exercici, ho ha de fer per mitjà d'un acord del ple municipal en què s'acordi el 
retorn de l'exercici d'aquesta competència a l'òrgan que la té originàriament atribuïda. 
Aquest acord s'ha de comunicar als òrgans delegants per tal que es resolgui deixar 
sense efecte la delegació. . 
e) La revocació o l'avocació de la competència delegada serà efectiva a partir de 
l'endemà de la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la 

. Generalitat de Catalunya. ' 
f) Un cop revocada la delegació de la competència sancionadora, aquesta no es podrà 
tornar a sol·licitar de nou, fins que hagin transcorregut dos anys des que la revocació 
sigui efectiva, llevat de causes excepcionals degudament acreditades, mitjançant 
l'acord del Ple municipal. 

Capítol 2 
Relacions interadministratives 
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c) Rebre i verificaries comunicacions prèvies previstes per l'artiOlt~~' d 10. Q3.1 ~fl' , 7 8 ~ 2 
d) Atorgar les 'llicències previstes pels articles 39, 40, 41 i 42 que no siguin de 
competència de la Generalitat. 
e) Ésser titulars d'establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar els establiments oberts al públic i les activitats dels espectacles públics 
i recreatives. 
g) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa 
administrativa relatives als establiments oberts al públic i a les activitats d'espectacles 
públics i recreatives que aquesta llei o altres no atribueixen expressament a altres 
administracions públiques. 

Article 23 
Competències administratives sancionadores 
1. La Generalitat de Catalunya té atribuïdes les competències següents: 
a) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llur autorització. 
b) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació prèvia . 
2. Els ajuntaments poden sancionar els establiments oberts al públic i les activitats 
d'espectacles públics i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació 
prèvia, quan aquesta competència els hi hagi estat delegada pels òrgans competents 
de la Generalitat, de conformitat amb els apartats següents: 
a) Els òrgans de la Generalitat que tinguin atribuïda la competència sancionadora en 
matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives, establerta al punt b) de l'apart 1 
d'aquest article, si s'escau, mitjançant resolució i amb la signatura del conveni 
corresponent, poden delegar aquesta competència als alcaldes dels ajuntaments que 
ho sol'licitin i sempre que els municipis tinguin més de 20.000 habitants. El conveni ha 
d'estar aprovat pel Ple municipal. 
Aquestes sol 'licituds han d'anar acompanyades d'una memòria on s'acrediti que es 
disposa d'una capacitat de gestió tècnica suficient, d'acord amb el procediment i en els 
termes que s'estableixi per reglament. 
b) La delegació de la competència sancionadora serà efectiva a partir de l'endemà de 
la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
c) Quan un ajuntament que tingui delegada la competència sancionadora no 
l'exerceixi, s'excedeixi en el seu exercici, o com a conseqüència de l'exercici es posin 
en risc la seguretat, la salut o la convivència dels ciutadans, l'òrgan delegant pot 
revocar-la específicament per casos en concret o en la seva totalitat, així mateix la 
podrà avocar quan les circumstàncies ho aconsellin, d'acord amb el procediment i els 
requisits establerts reglamentàriament. 
d) Quan un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora i vulgui renunciar 
al seu exercici, ho ha de fer per mitjà d'un acord del ple municipal en què s'acordi el 
retorn de l'exercici d'aquesta competència a l'òrgan que la té originàriament atribuïda. 
Aquest acord s'ha de comunicar als òrgans delegants per tal que es resolgui deixar 
sense efecte la delegació. . 
e) La revocació o l'avocació de la competència delegada serà efectiva a partir de 
l'endemà de la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. . 
f) Un cop revocada la delegació de la competència sancionadora, aquesta no es podrà 
tornar a sol' licitar de nou, fins que hagin transcorregut dos anys des que la revocació 
sigui efectiva, llevat de causes excepcionals degudament acreditades, mitjançant 
l'acord del Ple municipal. 

Capítol 2 
Relacions interadministratives 
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Article ,24 ' ,i ! ', . ' 

El Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recrea(Nl¡4 ~I '1; ,i 0.09: H. ~ ... 78 a 2 
1. El Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives és un òrgan de 
l'Administració de la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta i 
assessorament, per tal de facilitar la participació dels departaments de la Generalitat, 
de les administracions locals i dels ciutadans i dels sectors directament interessats en 
les matèries objecte d'aquesta llei. La seva composició, organització, règim de 
funcionament i ubicació orgànica s'han d'establir per reglament. 
2. En tot cas, el Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives ha 
de realitzar les funcions següents: 
a) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de reglament que ha de 
aprovar la Generalitat en desenvolupament i aplicació d'aquesta llei, i també sobre els 
que els ajuntaments acordin voluntàriament de sotmetre a la seva consideració. 
b) Elaborar recomanacions per a millorar l'actuació de l'Administració pública en la 
matèria objecte d'aquesta llei. 
c) Impulsar la qualificació de les activitats i els establiments regulats per aquesta llei. A 
tal fi ha de designar una Comissió qualificadora que proposi les mesures de foment i 
avaluació de la qualitat que siguin pertinents i l'atorgament de la denominació de 
qualitat Q1 O. 

Article 25 
Relacions de col'laboració i cooperació 
1. L'Administració de , la Generalitat i els aju'ntaments han d'exercir les competències 
que els atribueix aquesta llei d'acord amb el principi de lleialtat institucional, en els 
termes establerts per la legislació administrativa i la de règim local. 
2. Les administracions que exerceixen les competències que els 'atribueix aquesta llei 
s'han de facilitar recíprocament informació, col'laboració, cooperació i suport, per a 
garantir l'exercici eficaç i eficient de les competències respectives. 
3. Amb aquesta finalitat, les administracions interessades poden formalitzar convenis o 
altres acords de col'laboració i cooperació . basats en l'acord mutu, així mateix, 
s'utilitzaran les eines informàtiques existents plenament actualitzades. 
4. La direcció general competent en les matèries regulades per aquesta llei ha de 
prestar assessorament i suport als municipis que ho sol·licitin. 

Article 26 
Registre d'establiments d'activitats d'espectacles públics i recreatives i de persones 
organitzadores , 
1. El Departament competent en matèria d'adivitats d'espectacles públics i recreatives 
ha de disposar d'informació 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 
~utoritzacions 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 ' lal'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. 

Títol IV 
Dels règims d'intervenció 
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Article ,24 , :." .. ' 
El Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recrea~, ~i 'i : I o. m Tl~ 6 ,78 G 2 
1. El Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives és un òrgan de 
l'Administració de la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta i 
assessorament, per tal de facilitar la participació dels departaments de la Generalitat, 
de les administracions locals i dels ciutadans i dels sectors directament interessats en 
les matèries objecte d'aquesta llei. La seva composició, organització, règim de 
funcionament i ubicació orgànica s'han d'establ ir per reglament. 
2. En tot cas, el Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives ha 
de realitzar les funcions següents: 
a) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de reglament que ha de 
aprovar la Generalitat en desenvolupament i aplicació d'aquesta llei, i també sobre els 
que els ajuntaments acordin voluntàriament de sotmetre a la seva consideració. 
b) Elaborar recomanacions per a millorar l'actuació de l'Administració pública en la 
matèria objecte d'aquesta llei. 
c) Impulsar la qualificació de les activitats i els establiments regulats per aquesta llei. A 
tal fi ha de designar una Comissió qualificadora que proposi les mesures de foment i 
avaluació de la qualitat que siguin pertinents i l'atorgament de la denominació de 
qualitat Q10. 

Article 25 
Relacions de col 'laboració i cooperació 
1. L'Administració de la Generalitat i els ajuhtaments han d'exercir les competències 
que els atribueix aquesta llei d'acord amb el principi de lleialtat institucional, en els 
termes establerts per la legislació administrativa i la de règim local. 
2. Les administracions que exerceixen les competències que els atribueix aquesta llei 
s'han de facilitar recíprocament informació, col'laboració , cooperació i suport, per a 
garantir l'exercici eficaç i eficient de les competències respectives. 
3. Amb aquesta fincWtat, les administracions interessades poden formalitzar convenis o 
altres acords de col'laboració i cooperació . basats en l'acord mutu, així mateix, 
s'utilitzaran les eines informàtiques existents plenament actualitzades. 
4. La direcció general competent en les matèries regulades per aquesta llei ha de 
prestar assessorament i suport als municipis que ho sol·licitin. 

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'informació 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 
qutoritzacions 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'lal'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. 

Títol IV 
Dels règims d'intervenció 
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Disposicions com'unès' als règims d'intervenció 

Article 27 
Règim general 
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i recreatives 
incloses en el Catàleg establert per reglament resten subjectes al règim general de 
comunicació prèvia, segons les modalitats establertes per aquesta llei. 
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 pública, 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. 

Article 28 
Establiments de titularitat pública i activitats d'espectacles públics i recreatives 
organitzades per l'Administració 
Els establiments de titularitat pública i les activitats d'espectacles públics i recreatives 
organitzades per l'administració han de comptar amb les mesures necessàries per 
garantir la protecció de la seguretat i la salut de les persones, així com els drets dels 
tercers que puguin resultar afectats per la seva realització. L'adopció d'aquestes 
mesures és responsabilitat de l'administració titular dels establiments o organitzadora 
de les activitats. 
Sens perjudici del preceptiu compliment de la normativa vigent apl icable i d'acord amb 
el contingut exposat en el paràgraf anterior, resten exempts dels règims de 
comunicació prèvia, de llicència i d'autorització previstos per aquesta llei: 
a) Els establiments oberts al públic de titularitat pública, sempre que documentalment 
quedi acreditat el compliment de la normativa i el tipus d'activitat o activitats que poden 
desenvolupar en aquests establiments, d'acord amb el que s'estab,leixi per reglament. 
b) Les activitats d'espectacles públics i recreatives organitzades per l'administració, 
independentment de la titularitat de l'establiment o de l'espai obert al públic on es duen 
a terme, ~empre que documentalment quedi acreditat el compliment de la normativa i 
el tipus d'activitat o activitats que es realitzaran, d'acord amb el que s'estableixi per 

. reglament. 

Article 29 
Activitats sotmeses al règim d'intervenció 
1. L'obertura d'establiments oberts al públic per a dur-hi a terme activitats 
d'espectacles públics. i recreatives, i també l'organització d'aquestes activitats, 
requereixen la presentació de les comunicacions prèvies o l'obtenció de les llicències o 
les autoritzacions previstes per aquesta llei. Aquestes comunicacions, llicències o 
autoritzacions només són efectives en les condicions establertes i per a les activitats 
atorgades. 
2. Cada establiment obert al públic ha de tenir una única comunicació, llicència o 
autorització entre les regulades per aquesta llei per desenvolupar llur activitat principal, 
que pot donar cobertura a diverses activitats d'espectacles públics o recreatives, 
sempre que siguin compatibles i en els termes que es fixin per reglament. 
3. Les activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari són les 
que es poden dur a terme esporàdicament, en els termes d'aquesta llei, en els 
establiments i espais oberts al públic que disposen de comunicació, llicència o 
autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També es poden 
dur a terme esporàdicament en els espais oberts al públic o altres establiments 
destinats a activitats diferents de les regulades en aquesta llei. 
4. Les activitats d'espectacles públics en què de forma principal s'utilitzin animals 
requeriran d'un informe previ vinculant de l'òrgan competent en matèria de protecció 
dels animals. El règim d'intervenció administrativa d'aquestes activitats s'establirà per 
Reglament. 
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1. Els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i recreatives 
incloses en el Catàleg establert per reglament resten subjectes al règim general de 
comunicació prèvia, segons les modalitats establertes per aquesta llei. 
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 pública, 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. 

Article 28 
Establiments de titularitat pública i activitats d'espectacles públics i recreatives 
organitzades per l'Administració 
Els establiments de titularitat pública i les activitats d'espectacles públics i recreatives 
organitzades per l'administració han de comptar amb les mesures necessàries per 
garantir la protecció de la seguretat i la salut de les persones, així com els drets dels 
tercers que puguin resultar afectats per la seva realització. L'adopció d'aquestes 
mesures és responsabilitat de l'administració titular dels establiments o organitzadora 
de les activitats. 
Sens perjudici del preceptiu compliment de la normativa vigent aplicable i d'acord amb 
el contingut exposat en el paràgraf anterior, resten exempts dels règims de 
comunicació prèvia, de llicència i d'autorització previstos per aquesta llei: 
a) Els establiments oberts al públic de titularitat pública, sempre que documentalment 
quedi acreditat el compliment de la normativa i el tipus d'activitat o activitats que poden 
desenvolupar en aquests establiments, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
b) Les activitats d'espectacles públics i recreatives organitzades per l'administració, 
independentment de la titularitat de l'establiment o de l'espai obert al públic on es duen 
a terme, sempre que docUmentalment quedi acreditat el compliment de la normativa i 
el tipus d'activitat o activitats que es realitzaran , d'acord amb el que s'estableixi per 
reglament. 

Article 29 
Activitats sotmeses al règim d'intervenció 
1. L'obertura d'establiments oberts al públic per a dur-hi a terme activitats. 
d'espectacles públics i recreatives, i també l'organització d'aquestes activitats, 
requereixen la presentació de les comunicacions prèvies o l'obtenció de les llicències o 
les autoritzacions previstes per aquesta llei. Aquestes comunicacions, llicències o 
autoritzacions només són efectives en les condicions establertes i per a les activitats 
atorgades. 
2. Cada establiment obert al públic ha de tenir una única comunicació, llicència o 
autorització entre les regulades per aquesta llei per desenvolupar llur activitat principal, 
que pot donar cobertura a diverses activitats d'espectacles públics o recreatives, 
sempre que siguin compatibles i en els termes que es fixin per reglament. 
3. Les activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari són les 
que es poden dur a terme esporàdicament, en els termes d'aquesta llei, en els 
establiments i espais oberts al públic que disposen de comunicació, llicència o 
autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També es poden 
dur a terme esporàdicament en els espais oberts al públic o altres establiments 
destinats a activitats diferents de les regulades en aquesta llei. 
4. Les activitats d'espectacles públics en què de forma principal s'utilitzin animals 
requeriran d'un informe previ vinculant de l'òrgan competent en matèria de protecció 
dels animals. El règim d'intervenció administrativa d'aquestes activitats s'establirà per 
Reglament. 
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Article 30 
Finestrètà única ~ er:n;presariàl; ) tramitació electrònica 
1. Els empresaris i els professionals poden realitzar els tràmits davant de les 
administracions públiques competents per qualsevol canal de prestació disponible · 
mitjançant la finestreta única empresarial o punt de referència de les persones 
empresàries o ·professionals en la seva relació amb l'Administració. De forma que des 
d'un únic punt puguin realitzar tots els tràmits necessaris per desenvolupar l'activitat 
objecte d'aquesta llei. 
2. Les Administracions públiques catalanes han d'adoptar les mesures necessàries per 
tal que els procediments per a l'accés i l'exercici de les activitats regulades per 
aquesta llei puguin iniciar-se, i . a ser possible finalitzar-se, de forma multicanal 
mitjançant la finestreta única empresarial. 
3. La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat 
de 'facilitar l'accés als tràmits que són competència de les diferents administracions 
públiques, de forma que tots els ens locals podran se finestreta única. 
4. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial comprèn la informació, 
l'assessorament, la tramitació unificada, la resolució o la finalització del tràmit en els 
casos que així ho prevegin les normes aplicables, en tot allò que pot afectar l'empresa 
en la seva relació amb les administracions públiques. . 
5. Per fer efectiu l'exercici d'aquesta funció i prestar de forma eficient aquests serveis, 
les administracions públiques catalanes han d'impulsar les infraestructures 
d'informació i comunicació i els dispositius tecnològics que siguin necessaris. 

Article 31 
Controls 
1. Els establiments oberts al públic han d'ésser objecte de controls periòdics de 
funcionament per part dels · serveis tècnics de les administracions públiques 
competents en la matèria o per les entitats col'laboradores legalment habilitades per 
l'Administració, amb la periodicitat, el procediment i el contingut determinats per 
reglament, d'acord amb els criteris i les finalitats establerts per aquesta llei. 
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. 
3. Els circs, les carpes, envelats o tendals que no siguin considerats de risc important, 
estan sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial. Amb caràcter previ 
a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable- per part dels serveis 
tècnics municipals o per les entitats col'laboradores legalment habilitades per 
l'Administració, per tal de comprovar que les certificacions i la documentació aportades 
juntament amb la comunicació prèvia, compleixen totes i cadascuna de les 
prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i el reglament que la desenvolupi. 
4.Les fires d'atraccions estan sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control 
inicial. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable 
per part dels serveis tècnics municipals o per tècnics titulats competents per raó de la 
matèria a càrrec de l'ens local, per tal de comprovar que les certificacions i la 
documentació aportades juntament amb la comunicació prèvia, compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i pel reglament 

. que la desenvolupi, així mateix s'ha de verificar la seguretat de les zones comunes i la 
global de les fires. 
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 PE3r objecte el compliment de l'article 44.2, o bé si 
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Article 30 
Finestretà única'em:presariàl.;¡ tramitació electrònica 
1. Els empresaris i els professionals poden realitzar els tràmits davant de les 
administracions públiques competents per qualsevol canal de prestació disponible 
mitjançant la finestreta única empresarial o punt de referència de les persones 
empresàries o professionals en la seva relació amb l'Administració, De forma que des 
d'un únic punt puguin realitzar tots els tràmits necessaris per desenvolupar l'activitat 
objecte d'aquesta llei. 
2. Les Administracions públiques catalanes han d'adoptar les mesures necessàries per 
tal que els procediments per a l'accés i l'exercici de les activitats regulades per 
aquesta llei puguin iniciar-se, i a ser possible finalitzar-se, de forma multicanal 
mitjançant la finestreta única empresarial. 
3. La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat 
de 'facilitar l'accés als tràmits que són competència de les diferents administracions 
públiques, de forma que tots els ens locals podran se finestreta única, 
4. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial comprèn la informació, 
l'assessorament, la tramitació unificada, la resolució o la finalització del tràmit en els 
casos que així ho prevegin les normes aplicables, en tot allò que pot afectar l'empresa 
en la seva relació amb les administracions públiques. 
5. Per fer efectiu l'exercici d'aquesta funció i prestar de forma eficient aquests serveis, 
les administracions públiques catalanes han d'impulsar les infraestructures 
d'informació i comunicació i els dispositius tecnològics que siguin necessaris. 

Article 31 
Controls 
1. Els establiments oberts al públic han d'ésser objecte de controls periòdics de 
funcionament per part dels serveis tècnics de les administracions públiques 
competents en la matèria o per les entitats col'laboradores legalment habilitades per 
l'Administració, amb la periodicitat, el procediment i el contingut determinats per 
reglament, d'acord amb els criteris i les finalitats establerts per aquesta llei. 
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, 
3. Els circs, les carpes, envelats o tendals que no siguin considerats de risc important, 
estan sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial. Amb caràcter previ 
a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per part dels serveis 
tècnics municipals o per les entitats col'laboradores legalment habilitades per 
l'Administració, per tal de comprovar que les certificacions i la documentació aportades 
juntament amb la comunicació prèvia, compleixen totes i cadascuna de les 
prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i el reglament que la desenvolupi. 
4,Les fires d'atraccions estan sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control 
inicial. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable 
per part dels serveis tècnics municipals o per tècnics titulats competents per raó de la 
matèria a càrrec de l'ens local, per tal de comprovar que les certificacions i la 
documentació aportades juntament amb la comunicació prèvia, compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i pel reglament 
que la desenvolupi, així mateix s'ha de verificar la seguretat de les zones comunes i la 
global de les fires, 
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 
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sonnècessàr:ies 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. 
6. Les actes de control periòdic de funcionament i les de còntrol iniçiç:¡1 s'han 
d'incorporar a la documentació de la comunicació, la lIicènèia o l'autorització. 

Article 32 
Mesures sense caràcter sancionador on' u~ t . t~ (jlHl O ; 7SG 2 ' 
No tenen caràcter sancionador: 
a) El tancament d'un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d'una 
activitat d'espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicència o 
de l'autorització corresponents, no s'hagi formalitzat la comunicació prèvia, o no s'hagi 
contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es restableixi la 
legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l'administració competent per 
a atorgar la llicència o l'autorització o per a rebre la comunicació pr$via i també, de 
forma subsidiària, per l'administració competent en matèria sancionadora. 
b) La declaració d'extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les 
comunicacions prèvies, d'acord amb l'article 50.1. 
c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, d'acord 
amb l'article 50.2. 

Article 33 
Entitats col·laboradores. de l'Administració 
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d'activitats d'espectacles i 
recreatives pot acreditar i habilitar entitats col 'laboradores de l'Administració per a què 
emetin informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control en el marc dels 
procediments previstos per aquesta llei i per reglament, i sempre d'acord amb la 
normativa general o especifica d'aquestes entitats. 
2. Els camps d'actuació de les entitats de control d'establiments oberts al públic i 
d'activitats d'espectacles i recreatives són 'els següents: 
a) Condicions de seguretat i de protecció de les persones, especialment en matèria de 
prevenció i seguretat d'incendis. 
b) Sistemes de control d'aforament. 
3. Les entitats col 'laboradores de l'Administració hauran de realitzar els actes de 
control i elaborar els informes i les certificacions exigibles dins dels terminis i amb el 
contingut, el format i el suport que s'hagi determinat per reglament. 
4. Les funcions encomanades ales entitats de control d'establiments i espectacles 
poden ser verificades en tot moment per l'òrgan de gestió de les habilitacions. 
Tanmateix, aquestes entitats són responsables per si mateixes de les seves 
actuacions. t 

5. Les acreditacions i les habilitacions a què es refereix l'apartat 1 s'han d'atorgar de 
conformitat amb el que s'estableixi reglamentàriament. 

Capítol 2 
Règim de comunicació prèvia 

Article 34 
Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia 
1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents: 
a) Els establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics 
cinematogràfics, teatrals i musicals sempre que el control preventiu en matèria 
d'incendis, que hi correspongui, s'hagi efectuat en el tràmit d'intervenció en matèria 
d'obres per la construcció reforma o rehabilitació de l'edifici per destinar-hi aquest ús. 
b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals que 
no siguin considerats de risc important. 
c) Els establiments oberts al públic d'activitats de ' restauració que no estiguin 
considerats de risc important. 
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sonnècessàr:ies 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. 
6. Les actes de control periòdic de funcionament i les de control inicial s'han 
d'incorporar a la documentació de la comunicaCió, la llicència o l'autorització. 

Article 32 
Mesures sense caràcter sancionador (t 3'1 ~ t . t th \nHt n i 1-852 . 
No tenen caràcter sancionador: 
a) El tancament d'un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d'una 
activitat d'espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicència o 
de l'autorització corresponents, no s'hagi formalitzat la comunicació prèvia, o no s'hagi 
contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es restableixi la 
legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l'administració competent per 
a atorgar la llicència o l'autorització o per a rebre la comunicació pr$via i també, de 
forma subsidiària, per l'administració competent en matèria sancionadora. 
b) La declaració d'extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les 
comunicacions prèvies, d'acord amb l'article 50.1 . 
c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, d'acord 
amb l'article 50.2. 

Article 33 
Entitats col ' laboradores de l'Administració 
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d'activitats d'espectacles i 
recreatives pot acreditar i habilitar entitats col ' laboradores de l'Administració per a què 
emetin informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control en el marc dels 
procediments previstos per aquesta llei i per reglament, i sempre d'acord amb la 
normativa general o especifica d'aquestes entitats. 
2. Els camps d'actuació de les entitats de control d'establiments oberts al públic i 
d'activitats d'espectacles i recreatives són els següents: 
a) Condicions de seguretat i de protecció de les persones, especialment en matèria de 
prevenció i seguretat d'incendis. 
b) Sistemes de control d'aforament. 
3. Les entitats col'laboradores de l'Administració hauran de realitzar els actes de 
control i elaborar els informes i les certificacions exigibles dins dels terminis i amb el 
contingut, el format i el suport que s'hagi determinat per reglament. 
4. Les funcions encomanades a les entitats de control d'establiments i espectacles 
poden ser verificades en tot moment per l'òrgan de gestió de les habilitacions. 
Tanmateix, aquestes entitats són responsables per si mateixes de les seves 
actuacions. 
5. Les acreditacions i les habilitacions a què es refereix l'apartat 1 s'han d'atorgar de 
conformitat amb el que s'estableixi reglamentàriament. 

Capítol 2 
Règim de comunicació prèvia 

Article 34 
Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia 
1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents: 
a) Els establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics 
cinematogràfics, teatrals i musicals sempre que el control preventiu en matèria 
d'incendis, que hi correspongui, s'hagi efectuat en el tràmit d'intervenció en matèria 
d'obres per la construcció reforma o rehabilitació de l'edifici per destinar-hi aquest ús. 
b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals que 
no siguin considerats de risc important. 
c) Els establiments oberts al públic d'activitats de restauració que no estiguin 
considerats de risc important. 
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d) Les actuacions musicals en directe mitjançant la veu humana o amb Ins{ ~rWe t's ' . a2 
acústics amb altaveus i amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consideraèió 
d'activitat complementària mentre s'està duent a terme . l'activitat principal, en locals 
comercials o en d'altres que no tenen la condició d'establiments oberts al públic amb 
comunicació" llicència o autorització regulada per aquesta llei, sempre que l'activitat 
complerrentàha esde¡senvolupi en horari diürn autoritzat i no suposi un increment de 
l'ocupació prevista a I(activitàt principal. 
e) Les modificacions no substancials, i no significatives en matèria'd'incendis conforme 
la reglamentació específica en la matèria, dels establiments oberts al públic que 
comptin amb la respectiva llicència municipal 'o l'autorització de la Generalitat. 
f) Tota modificació dels establiments oberts al públic que comptin amb una 
comunicació prèvia anterior, sempre que no comportin l'aplicació d'un règim de 
llicència o d'autorització, 
2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial les carpes, 
envelats o tendals, i els circs, considerats establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles pÚblics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts al públic que 
no estiguin protegits especialment per la legislació ambiental i que no siguin 
considerats de risc important. 
3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control inicial les fires 
d'atraccions considerades establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats 
d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari, sempre que es duguin a terme 
en espais oberts al públic. 

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 
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, c91 fer-ho constar expressament en la comunicació 
prèvia. 
3. En tot cas, la comunicació prèvia haurà de ser presentada abans d'iniciar l'activita't 
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. 

Article 36 
Formalització de la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos en 
estructures desmuntables i itinerants i inici de l'activitat 
1. Per formalitzar la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals, 
i circs,· no considerats de risc important, la persona interessada ha de presentar un 
escrit, en el qual posa en coneixement de l'ajuntament corresponent les seves dades 
identificatives i les de l'activitat que pretén iniciar o de l'establiment que pretén 
instal'lar, eh els termes que es fixin per reglament. 
2. La comunicació ha d'anar acompanyada, en tot cas, com a mínim, de la 
documentació següent: . 
a) Les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i a les 
instal'lacions un cop muntades en el lloc de l'emplaçament, pel personal tècnic 
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acústics amb altaveus i amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consideraèió 
d'activitat complementària mentre s'està duent a terme l'activitat principal, en locals 
comercials o en d'altres que no tenen la condició d'establiments oberts al públic amb 
comunicació" llicència o autorització regulada per aquesta llei, sempre que l'activitat 
complementària esd~senvolupi en horari diürn autoritzat i no suposi un increment de 
l'ocupació prevista a líactivitàt prïncipal. 
e) Les modificacions no substancials, i no significatives en matèria d'incendis conforme 
la reglamentació específica en la matèria, dels establiments oberts al públic que 
comptin amb la respectiva llicència municipal o l'autorització de la Generalitat. 
f) Tota modificació dels establiments oberts al públic que comptin amb una 
comunicació prèvia anterior, sempre que no comportin l'aplicació d'un règim de 
llicència o d'autorització. 
2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial les carpes, 
envelats o tendals, i els circs, considerats establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts al públic que 
no estiguin protegits especialment per la legislació ambiental i que no siguin 
considerats de risc important. 
3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control inicial les fires 
d'atraccions considerades establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats 
d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari, sempre que es duguin a terme 
en espais oberts al públic. 

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 
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 abans d'iniciar l'activita't 
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. 

Article 36 
Formalització de la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos en 
estructures desmuntables i itinerants i inici de l'activitat 
1. Per formalitzar la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals, 
i circs, no considerats de risc important, la persona interessada ha de presentar un 
escrit, en el qual posa en coneixement de l'ajuntament corresponent les seves dades 
identificatives i les de l'activitat que pretén iniciar o de l'establiment que pretén 
instal'lar, en els termes que es fixin per reglament. 
2. La comunicació ha d'anar acompanyada, en tot cas, com a mínim, de la 
documentació següent: 
a) Les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i a les 
instal'lacions un cop muntades en el lloc de l'emplaçament, pel personal tècnic 
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contractat pels titulars d'aquestes instal·lacions, en les quals s'ha de fer constar la 
seva seguretat i solidesa. 
b) Justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
les instal·lacions i l'activitat. 
c) Documentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables en matèria d'incendis i en la normativa de baixa tensió. 
d) Certificació de la revisió i manteniment de les instal·lacions de protecció contra 
incendis que correspongui, i de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 
3. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per 
part del personal tècnic municipal o per les entitats col·laboradores legalment 
habilitades per l'Administració, els quals han de comprovar que les certificacions i la 
documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable 
corresponent. 

Article 37 
Formalització de la comunicació prèvia de les fires d'atraccions i inici de l'activitat 
1. Per formalitzar la comunicació prèvia de les fires d'atraccipns,la persona 
interessada ha de presentar un escrit, per mitjà del qual posa en coneixement de 
l'ajuntament corresponent les seves dades identificatives i les de l'activitat que pretén 
iniciar o de les instal·lacions que pretén muntar, en els termes que es fixin per 
reglament. . 
2. La comunicació prèvia s'ha de presentar abans que s'hagin muntat les atraccions i 
abans d'iniciar l'activitat i, al mateix temps, ha de servir de sol· licitud d'autorització 
d'ocupació de l'espai obert al públic on aquestes s'han d'instal·lar, l'escrit ha d'anar 
acompanyat, en tot cas, com a mínim, de la documentació següent: 
a) El manual d'instruccions que contingui les dades mínimes de l'activitat, del muntatge 
i funcionament de l'atracció. 
b) El justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança· de responsabilitat civil de 
les atraccions. 
c) Documentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables de les instal·lacions muntades, equips i aparells instal·lats i en la 
normativa de baixa tensió. 
d) La certificació de la revisió i manteniment de les instal·lacions, equips i aparells a 
què fa referència a l'apartat anterior. 
e) L'acreditació d'haver efectuat la formació sobre la manipulació d'aliments, si 
s'escau. 
3. Un cop muntades les atraccions en el lloc autoritzat d'emplaçament, s'han de 
presentar, davant l'ajuntament, les certificacions tècniques específiques de solidesa i 
de correcte funcionament de les instal·lacions, emeses pel personal tècnic contractat 
pels interessats. 
4. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per 
part del personal tècnic municipal o contractat per l'ens local, el qual ha de comprovar 
que les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia 
compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació 
sectorial aplicable corresponent i, així mateix ha de verificar la seguretat de les zones 
comunes i la global de la fira. 

Article 38 
Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades en Ja comunicació prèvia 
1. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o 
document que acompanya o consta en una comunicació prèvia comporten, amb 
l'audiència prèvia a la persona interessaça, deixar sense efecte el tràmit corresponent i 
impedeixen l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen . 
2. Per reglament s'establiran els supòsits en què la inexactitud, la falsedat o l'omissió 
és de caràcter essencial, la qual cosa succeirà, en tot cas: 

. a) Quan l'activitat comunicada no estigui permesa pel planejament urbanístic vigent, 
tant pel que fa a la construcció com als usos admesos. 
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contractat pels titulars d'aquestes instal·lacions, en les quals s'ha de fer constar la 
seva seguretat i solidesa. 
b) Justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
les instal'lacions i l'activitat. 
c) Documentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables en matèria d'incendis i en la normativa de baixa tensió. 
d) Certificació de la revisió i manteniment de les instal'lacions de protecció contra 
incendis que correspongui, i de les instal ' lacions elèctriques de baixa tensió. 
3. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per 
part del personal tècnic municipal o per les entitats col'laboradores legalment 
habilitades per l'Administració, els quals han de comprovar que les certificacions i la 
documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable 
corresponent. 

Article 37 
Formalització de la comunicació prèvia de les fires d'atraccions i inici de l'activitat 
1. Per formalitzar la comunicació prèvia de les fires d'atraccions, la persona 
interessada ha de presentar un escrit, per mitjà del qual posa en coneixement de 
l'ajuntament corresponent les seves dades identificatives i les de l'activitat que pretén 
iniciar o de les instal'lacions que pretén muntar, en els termes que es fixin per 
reglament. 
2. La comunicació prèvia s'ha de presentar abans que s'hagin muntat les atraccions i 
abans d'iniciar l'activitat i, al mateix temps, ha de servir de sol, licitud d'autorització 
d'ocupació de l'espai obert al públic on aquestes s'han d'instal ' lar, l'escrit ha d'anar 
acompanyat, en tot cas, com a mínim, de la documentació següent: 
a) El manual d'instruccions que contingui les dades mínimes de l'activitat, del muntatge 
i funcionament de l'atracció. 
b) El justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança' de responsabilitat civil de 
les atraccions. 
c) Docu,mentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables de les instal'lacions muntades, equips i aparells instal 'lats i en la 
normativa de baixa tensió. 
d) La certificació de la revisió i manteniment de les instal'lacions, equips i aparells a 
què fa referència a l'apartat anterior. 
e) L'acreditació d'haver efectuat la formació sobre la manipulació d'aliments, si 
s'escau. 
3. Un cop muntades les atraccions en el lloc autoritzat d'emplaçament, s'han de 
presentar, davant l'ajuntament, les certificacions tècniques específiques de solidesa i 
de correcte funcionament de les instal·lacions, emeses pel personal tècnic contractat 
pels interessats. 
4. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per 
part del personal tècnic municipal o contractat per l'ens local, el qual ha de comprovar 
que les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia 
compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació 
sectorial aplicable corresponent i, així mateix ha de verificaria seguretat de les zones 
comunes i la global de la fira. 

Article 38 
Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades en la comunicació prèvia 
1. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o 
document que acompanya o consta en una comunicació prèvia comporten, amb 
l'audiència prèvia a la persona interessaQa, deixar sense efecte el tràmit corresponent i 
impedeixen l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. 
2. Per reglament s'establiran els supòsits en què la inexactitud, la falsedat o l'omissió 
és de caràcter essencial, la qual cosa succeirà, en tot cas: 
a) Quan l'activitat comunicada no estigui permesa pel planejament urbanístic vigent, 
tant pel que fa a la construcció com als usos admesos. 
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b) Quan el projecte i la resta de documentació nos'¡d~~Je~ tD{fBb~~~~ 7dt52 . 
l'establiment o l'activitat comunicats. 
c) Quan s'ometin les certificacions tècniques requerides. 
3. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència 
l'apartat 1 pot comportar també les mesures següents: 
a) La restitució de la situació jurídica al moment anterior a la comunicació. 
b) La impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte per un període 
entre tres mesos i dos anys, segons l'afectació que s'hagi produït dels béns jurídics 
protegits per aquesta llei i la resta de la normativa aplicable. 
c) L'inici d'un expedient sancionador i l'adopció de mesures cautelars, si escau. 

Capítol 3 
Règim de llicència i d'autorització 

SecCió 1a 
Activitats i establ iments sotmesos a llicència o autorització 

Article 39 
Ll icència municipal per a 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) Activitats recreatives musicals ordinàries considerades de risc important. 
b) Activitats de restauració considerades de risc important. 
c) Activitats de naturalesa sexual en reservats annexos dels establiments inclosos en 
el Catàleg establert per reglament. 
d) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari. 

Article 40 
Llicència municipal per a establiments oberts al públic no fixos, en estructures 
desmuntables i itinerants 
Resten sotmesos a llicència municipal, d'acord amb els requisits i condicions que 
s'estableixin per reglament, els ~stabliments oberts al públic no fixos destinats a 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es duguin a terme 
en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals i circs, les quals 
es considerin de risc important. 

Aquests establiments resten sotmesos a control inicial favorable amb caràcter previ a 
l'inici de l'activitat, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament. 

Quan es duguin a terme en espais oberts al públic protegits especialment per la 
legislació ambiental, sempre estaran sotmesos a llicència municipal. 

Article 41 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per a activitats d'espectacles 
públics i recreatives de caràcter extraordinari. 
1. En aquells municipis de més de 20.000 habitants, resten sotmeses a llicència 
municipal, d'acord amb els requisits i condicions que s'estableixin per reglament, les 
activitats d'espectacles públics i recreatives .de caràcter extraordinari en els supòsits 
següents: 
a) Que es duguin a terme en establiments ' oberts al .públic amb comunicació 
presentada o llicència o autorització atorgada per a altres activitats diferents de les que 
es volen realitzar. 
b) Que es duguin a terme en edificis o locals que no tenen la consideració 
d'establiments oberts al públic, però que compleixin les condicions exigides per a dur
hi a terme aquestes activitats. 
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b) Quan el projecte i la resta de documentació no s,9d~aJe~ 1 fi'I{'&~~!\e 7~52 . 
l'establiment o l'activitat comunicats. 
c) Quan s'ometin les certificacions tècniques requerides. 
3. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència 
l'apartat 1 pot comportar també les mesures següents: 
a) La restitució de la situació jurídica al moment anterior a la comunicació. 
b) La impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte per un període 
entre tres mesos i dos anys, segons l'afectació que s'hagi produït dels béns jurídics 
protegits per aquesta llei i la resta de la normativa aplicable. 
c) L'inici d'un expedient sancionador i l'adopció de mesures cautelars, si escau . 

Capítol 3 
Règim de llicència i d'autorització 

SecCió 1a 
Activitats i establiments sotmesos a llicència o autorització 

Article 39 
Llicència municipal per a 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) Activitats recreatives musicals ordinàries considerades de risc important. 
b) Activitats de restauració considerades de risc important. 
c) Activitats de naturalesa sexual en reservats annexos dels establiments inclosos en 
el Catàleg establert per reglament. 
d) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari. 

Article 40 
Llicència municipal per a establiments oberts al públic no fixos, en estructures 
desmuntables i itinerants 
Resten sotmesos a llicència municipal, d'acord amb els requisits i condicions que 
s'estableixin per reglament, els ~stabliments oberts al públic no fixos destinats a 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es duguin a terme 
en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals i circs, les quals 
es considerin de risc important. 

Aquests establiments resten sotmesos a control inicial favorable amb caràcter previ a 
l'inici de l'activitat, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament. 

Quan es duguin a terme en espais oberts al públic protegits especialment per la 
legislació ambiental, sempre estaran sotmesos a llicència municipal. 

Article 41 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per a activitats d'espectacles 
públics i recreatives de caràcter extraordinari. 
1. En aquells municipis de més de 20.000 habitants, resten sotmeses a llicència 
municipal, d'acord amb els requisits i condicions que s'estableixin per reglament, les 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari en els supòsits 
següents: 
a) Que es duguin a terme en establiments oberts al públic amb comunicació 
presentada o llicència o autorització atorgada per a altres activitats diferents de les que 
es volen realitzar. 
b) Que es duguin a terme en edificis o locals que no tenen la consideració 
d'establiments oberts al públic, però que compleixin les condicions exigides per a dur
hi a terme aquestes activitats. 
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2. En aquells municipis de menys de 20.000 habitants, resten sotmeses a autorit2ació 
de la Generalitat, les activitats d'espectacles públics i . recreattY8' ~~ f~r~t~r fi '" ~ ~'tJ . 
extraordinari incloses en els supòsits del punt 1 d'aquest article. , . , . . ' I Vll4 " I i ~ll' " 

3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats d'espectacles públï"cs i 
recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme ~n ~~pais oberts, així com ' 
les que es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars. 
4. En el supòsit del punt 3 caldrà que els organitzadors obtinguin la conformitat del 
titular de l'espai obert, en els termes que s'estableixi per reglament. 

Article 42 
Llicència municipal o autorització deia Generalitat per als establiments oberts al públic 
de règim d'horari especial 
1. Són establiments oberts al públic de règim d'horari especial aquells on es realitzen 
activitats recreatives musicals que estan subjectes a un horari especial, que es 
caracteritzen pel fet de poder romandre obertes al llarg del dia, tenint en compte les 
tres hores de tancament obligatori de cada 24 hores, per tal de realitzar les tasques de . 
neteja i ventilació, d'acord amb les condicions que s'estableixin per reglament. 
2. Per reglament o per mitjà dels instruments de planificació de la Generalitat, es 
poden establir altres condicions singulars, com ara criteris de localització, distàncies 
mínimes, serveis de mobilitat o mesures especials de prev,enció de la sèguretat, de la 

. salut o de la contaminació acústica, que han de complir els establiments .oberts al 
públic de règ im d'horari especial, amb la finalitat de minimitzar l'impacte' que poden 
tenir en les zones residencials i en les activitats socials i culturals i de prevenir l'ordre 
públic i la seguretat i la salut de les persones afectades. 
3. L'obertura dels establimentl? de règim d'horari especial resta sotmesa a: 
a) Llicència municipal, amb l'informe vinculant previ de la Generalitat, per als municipis 
amb una població igualo superior als 50.000 habitants. 
b) Autorització de la Generalitat, amb l'informe vinculant previ de l'ajuntament afectat, 
per als municipis amb una població inferior als 50.000 habitants. 
4. Reglamentàriament es determinaran els òrgans municipals i de la Generalitat 
competents per emetre els citats informes. 

Article 43 
Modificacions substancials 
1. Resten sotmeses a llicència municipal o a autorització de la Generalitat les 
modificacions substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb la 
respectiva llicència municipal o autorització de la Generalitat. 
2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per reglament i per la normativa 
tècnica aplicable, s'entén per modificació substancial o significativa qualsevol alteració 
de les característiques o del funcionament de les activitats o establiments regulades 
per aquesta llei que pugui afectar als béns jurídics especialment protegits, com ara 
l'ordre públic, la seguretat de les persones i dels béns, la salut pública, la protecció del 
medi ambient i de l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni 
històric artístic. 

Secció 2a 
Disposicions comunes a les llicències i a les autoritzacions 

Article 44 
Contingut i condicions tècniques 
1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la raó 
social, les persones titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data d'atorgament, ' 
el tipus d'establiments oberts al públic, d'activitats d'espectacles públics o recreatives 
autoritzats, l'aforament màxim 'permès, la resta de dades que s'estableixin per 
reglament i, si escau, les condicions singulars a què resten sotmeses. 
2. Només es ' poden autoritzar les activitats i els establiments que compleixen les 
condicions de s~guretat, accessibilitat, . qualitat, comoditat, salubritat i higiene 
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2.'-En ~~:uel ls mU~i<ciP ; ~" ~~ menys de 20.000 habitants, resten sotmeses a autori~ació 
de la Generalitat, les activitats d'espectacles públics i recreattY8~ ~~ f~r~t~r li "~,, ¡. ' 
extraordinari incloses en els supòsits del punt 1 d'aquest article. . . .,. , . tn. l r. u \ f ~l ... ' ~ 
3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats d'espectacles públics i 
recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme ~n ~~pais oberts, així com " 
les que es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars. 
4. En el supòsit del punt 3 caldrà que els organitzadors obtinguin la conformitat del 
titular de l'espai obert, en els termes que s'estableixi per reglament. 

Article 42 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per als establiments oberts al públic 
de règim d'horari especial 
1. Són establiments oberts al públic de règim d'horari especial aquells on es realitzen 
activitats recreatives musicals que estan subjectes a un horari especial, que es 
caracteritzen pel fet de poder romandre obertes al llarg del dia , tenint en compte les 
tres hores de tancament obligatori de cada 24 hores, per tal de realitzar les tasques de 
neteja i ventilació, d'acord amb les condicions que s'estableixin per reglament. 
2. Per reglament o per mitjà dels instruments de planificació de la Generalitat, es 
poden establir altres condicions singulars, com ara criteris de localització, distàncies 
mínimes, serveis de mobilitat o mesures especials de prevenció de la seguretat, de la 
salut o de la contaminació acústica, que han de complir els establiments oberts al 
públic de règim d'horari especial, amb la finalitat de minimitzar l'impacte que poden 
tenir en les zones residencials i en les activitats socials i culturals i de prevenir l'ordre 
públic i la seguretat i la salut de les persones afectades. 
3. L'obertura dels establiments de règim d'horari especial resta sotmesa a: 
a) Llicència municipal, amb l'informe vinculant previ de la Generalitat, per als municipis 
amb una població igualo superior als 50.000 habitants. 
b) Autorització de la Generalitat, amb l'informe vinculant previ de l'ajuntament afectat, 
per als municipis amb una població inferior als 50.000 habitants. 
4. Reglamentàriament es determinaran els òrgans municipals i de la Generalitat 
competents per emetre els citats informes. 

Article 43 
Modificacions substancials 
1. Resten sotmeses a llicència municipal o a autorització de la Generalitat les 
modificacions substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb la 
respectiva llicència municipal o autorització de la Generalitat. 
2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per reglament i per la normativa 
tècnica aplicable, s'entén per modificació substancial o significativa qualsevol alteració 
de les característiques o del funcionament de les activitats o establiments regulades 
per aquesta llei que pugui afectar als béns jurídics especialment protegits, com ara 
l'ordre públic, la seguretat de les persones i dels béns, la salut pública, la protecció del 
medi ambient i de l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni 
històric artístic. 

Secció 2a 
Disposicions comunes a les llicències i a les autoritzacions 

Article 44 
Contingut i condicions tècniques 
1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la raó 
social, les persones titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data d'atorgament, 
el tipus d'establiments oberts al públic, d'activitats d'espectacles públics o recreatives 
autoritzats, l'aforament màxim permès, la resta de dades que s'estableixin per 
reglament i, si escau, les condicions singulars a què resten sotmeses. 
2. Només es poden autoritzar les activitats i els establiments que compleixen les 
condicions de seguretat, accessibilitat, qualitat, comoditat, salubritat i higiene 
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adequades per tal de garantir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la 

. convivència .ve·fn?I¡ ~ la intègritat dels espais públics, segons els requisits previstos per 
'. aquesta llei i per la resta de normativa aplicable. I • 

3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisionals d'establiments oberts al 
públic, d'activitats d'espectacles públics i recreatives en els casos que l'informe de 
l'òrgan competent per a atorgar la llicència o l'autorització corresponent, tot i que sigui 
desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no comporten cap 
risc per a la seguretat de les persones, ni dels béns, i així s'acrediti a l'expedient. Les 
llicències o les autoritzacions provisionals tenen una vigència màxima de nou mesos. 
Els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals poden sotmetre a fiança 
l'atorgament de llicències o autoritzacions provisionals. 
4. Si concorren motius d'interès públic acreditats a l'expedient, i sempre que no 
existeixi risc per a la seguretat de les persones i els béns, es poden atorgar llicències o 
autoritzacions d'establiments oberts al públic en immobles catalogats o declarats 
d'interès cultural en què tradicionalment s'han desenvolupat activitats recreatives o 
d'espectacles públics, malgrat que llurs característiques arquitectòniques no 
compleixin plenament les condicions tècniques establertes amb caràcter general. 
En aquests casos, cal complir els requisits específics seguents: 
a) Obtenir l'informe fayorable de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de 
patrimoni cultural. 
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la higiene de l'edifici, la 
qualitat dels establiments, la comoditat i la protecció de les persones i la insonorització 
o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones. 

Article 45 
Informes tècnics i certificacions 
1. Durant la tramitació de les llicències, les comunicacions prèvies i les 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. 
2. Els informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
previstos per reglament, a què fa referència l'apartat 1, poden ésser elaborats pels 
mateixos serveis administratius o per entitats col'laboradores de l'Administració 
legalment habilitades pels departaments competents en l'àmbit corresponent en 
cadascuna de les matèries i, si s'escau, també per persones titulades competents per 
raó de la matèria. 
3. Els informes, les certificacions i els actes de verificació requerits per la normativa de 
prevenció d'incendis han d'ésser emesos pels serveis competents en la matèria o per 
entitats col'laboradores legalment habilitades pel departament competent en matèria 
de prevenció i extinció d'incendis. 
4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
periòdic de funcionament vaa càrrec dels sol'licitants o inspeccionats. 

Article 46 
Termini per a resoldre i silenci administratiu 
1. Els terminis per a resoldre han d'ésser establerts per reglament i s'han de fer 

. coincidir, sempre que sigui possible, amb els establerts per les altres normes que 
afectin als mateixos establiments oberts al públic, activitats d'espectacles públics o 
recreatives. 
2. La manca de resolució expressa dins els terminis 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. 

Article 47 
Concurrència de llicències i autoritzacions 
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adequades per tal de garantir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la 
convivència .ve'inaH la intègritat dels espais públics, segons els requisits previstos per 
aquesta llei i per la resta de normativa aplicable. . 
3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisionals d'establiments oberts al 
públic, d'activitats d'espectacles públics i recreatives en els casos que l'informe de 
l'òrgan competent per a atorgar la llicència o l'autorització corresponent, tot i que sigui 
desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no comporten cap 
risc per a la seguretat de les persones, ni dels béns, i així s'acrediti a l'expedient. Les 
llicències o les autoritzacions provisionals tenen una vigència màxima de nou mesos. 
Els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals poden sotmetre a fiança 
l'atorgament de llicències o autoritzacions provisionals. 
4. Si concorren motius d'interès públic acreditats a l'expedient, i sempre que no 
existeixi risc per a la seguretat de les persones i els béns, es poden atorgar llicències o 
autoritzacions d'establiments oberts al públic en immobles catalogats o declarats 
d'interès cultural en què tradicionalment s'han desenvolupat activitats recreatives o 
d'espectacles públics, malgrat que llurs característiques arquitectòniques no 
compleixin plenament les condicions tècniques establertes amb caràcter general. 
En aquests casos, cal complir els requisits específics següents: 
a) Obtenir l'informe favorable de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de 
patrimoni cultural. 
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la higiene de l'edifici, la 
qualitat dels establiments, la comoditat i la protecció de les persones i la insonorització 
o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones. 

Article 45 
Informes tècnics i certificacions 
1. Durant la tramitació de les llicències, les comunicacions prèvies i les 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. 
2. Els informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
previstos per reglament, a què fa referència l'apartat 1, poden ésser elaborats pels 
mateixos serveis administratius o per entitats col'laboradores de l'Administració 
legalment habilitades pels departaments competents en l'àmbit corresponent en 
cadascuna de les matèries i, si s'escau, també per persones titulades competents per 
raó de la matèria. 
3. Els informes, les certificacions i els actes de verificació requerits per la normativa de 
prevenció d'incendis han d'ésser emesos pels serveis competents en la matèria o per 
entitats col'laboradores legalment habilitades pel departament competent en matèria 
de prevenció i extinció d'incendis. 
4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
periòdic de funcionament va a càrrec dels sol'licitants o inspeccionats. 

Article 46 
Termini per a resoldre i silenci administratiu 
1. Els terminis per a resoldre han d'ésser establerts per reglament i s'han de fer 
coincidir, sempre que sigui possible, amb els establerts per les altres normes que 
afectin als mateixos establiments oberts al públic, activitats d'espectacles públics o 
recreatives. 
2. La manca de resolució expressa dins els terminis 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. 

Article 47 
Concurrència de llicències i autoritzacions 
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1. En . els' establiments oberts al públic es poden .. reaUt~a¡~ difeffln~ 1 pWiv7~~ 2 . 
d'espectacles públics i recreatives, sempre que aquestes adAA·i ms ~igbrn teoHip'ati5les 
entre si i s'hagi obtingut la corresponent llicència o autorització per cadascuna d'elles. 
2. ·Les llicències o autoritzacions que concorrin en un mateix establiment, es poden 
sol· licitar simultàniament i, si és possible, s'han de tramitar conjuntament. 
3. Aquells establiments oberts al públic amb llicència o autorització per una activitat 
d'espectacle públic i recreativa, en els que es vulgui realitzar una activitat ordinària 
concurrent a la que té atorgada, hauran de disposar de la corresponent llicència o 
autorització. 
4. Els procediments de tramitaCió de concurrència de llicències i autoritzacions 
s'establiran reglamentàriament. 

Capítol 4 
Vigència, transmissió extinció de les comunicacions prèvies, les llicències les 
autoritzacions 

Article48 
Vigència 
1. Les comunicacions prevles, les llicències i les autoritzacions tenen una vlgencia 
indefinida, tret que una llei o les mateixes llicències o autoritzacion,s estableixin 
expressament el contrari, per causa de llur naturalesa o perquè existeixi una raó 
imperiosa d'interès general. 
2. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a garantir que llur establiment mantindrà les condicions establertes per la 
normativa vigent en el moment de la presentació de la comunicació, en el de 
l'atorgament de la llicència o de l'autorització 
3. Els titulars de les llicències i de les autoritzacions han d'adaptar les instal ·lacions i 
les activitats a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives 
posteriors al seu atorgament. 
Els titulars de les comunicacions, en cas de modificació o reforma substancial del 
local, l'han d'adaptar a les noves condicions que estableixin les disposicions 
normatives posteriors a la presentació de la comunicació. 
4. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a informar a l'òrgan competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions ,de 
les activitats comunicades o autoritzades per llicència o autorització, o a les 
característiques o al funcionament dels establiments. 
5. En el cas de les llicències o autoritzacions les persones titulars estan obligades a 
demanar-ne la revisió quan correspongui en atenció als terminis establerts i a sol· licitar 
l'ampliació o la modificació de les llicències o les autoritzacions si els canvis previstos 
ho justifiquen. 

Article 49 
Transmissió 
1. Els drets i les obligacions derivats de les comunicacions prèvies, així com de les 
llicències i de les autoritzacions són transmissibles, llevat que s'hagin formulat tenint 
en compte les característiques particulars dels subjectes. 
2. No es poden transmetre ·Ies comunicacions prèvies ni les llicències ni les 
autoritzacions ni l'explotació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, quan 
llur titular, explotador o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un 
procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d'exigència de 
responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada, no 
s'hagi aixecat la mesura provisional o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca 
de responsabilitats o s'hagi acreditat suficientment que la responsabilitat en la 
comissió de la infracció no afecta al propietari de l'establiment o al titular de la llicència 
o comunicació prèvia. Tampoc es poden transmetre les comunicacions ni les llicències 
ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat fins que no hi 
hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització. 
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1. En els establiments oberts al públic es poden .. reaUth.a[..; dife!fln~ 1 pWiv1~~ 2 
d'espectacles públics i recreatives, sempre que aquestes ac~~s~igtJrfr tt'oHi p>atioles 
entre si i s'hagi obtingut la corresponent llicència o autorització per cadascuna d'elles. 
2. ·Les llicències o autoritzacions que concorrin en un mateix establiment, es poden 
sol, licitar simultàniament i, si és possible, s'han de tramitar conjuntament. 
3. Aquells establiments oberts al públic amb llicència o autorització per una activitat 
d'espectacle públic i recreativa, en els que es vulgui realitzar una activitat ordinària 
concurrent a la que té atorgada, hauran de disposar de la corresponent llicència o 
autorització. 
4. Els procediments de tramitació de concurrència de llicències i autoritzacions 
s'establiran reglamentàriament. 

Capítol 4 
Vigència, transmissió extinció de les comunicacions prèvies, les llicències les 
autoritzacions 

Article 48 
Vigència 
1. Les comunicacions prevles, les llicències i les autoritzacions tenen una vigència 
indefinida, tret que una llei o les mateixes llicències o autoritzacion.s estableixin 
expressament el contrari, per causa de llur naturalesa o perquè existeixi una raó 
imperiosa d'interès general. 
2. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a garantir que llur establiment mantindrà les condicions establertes per la 
normativa vigent en el moment de la presentació de la comunicació, en el de 
l'atorgament de la llicència o de l'autorització 
3. Els titulars de les llicències i de les autoritzacions han d'adaptar les instal'lacions i 
les activitats a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives 
posteriors al seu atorgament. 
Els titulars de les comunicacions, en cas de modificació o reforma substancial del 
local, l'han d'adaptar a les noves condicions que estableixin les disposicions 
normatives posteriors a la presentació de la comunicació. 
4. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a informar a l'òrgan competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions .de 
les activitats comunicades o autoritzades per llicència o autorització, o a les 
característiques o al funcionament dels establiments. 
5. En el cas de les llicències o autoritzacions les persones titulars estan obligades a 
demanar-ne la revisió quan correspongui en atenció als terminis establerts i a sol'licitar 
l'ampliació o la modificació de les llicències o les autoritzacions si els canvis previstos 
ho justifiquen. 

Article 49 
Transmissió 
1. Els drets i les obligacions derivats de les comunicacions prèvies, així com de les 
llicències i de les autoritzacions són transmissibles, llevat que s'hagin formulat ten int 
en compte les característiques particulars dels subjectes. 
2. No es poden transmetre ·Ies comunicacions prèvies ni les llicències ni les 
autoritzacions ni l'explotació de les activitats d'espectacles públics i recreatives , quan 
llur titular, explotador o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un 
procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d'exigència de 
responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada, no 
s'hagi aixecat la mesura provisional o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca 
de responsabilitats o s'hagi acreditat suficientment que la responsabilitat en la 
comiSsió de la infracció no afecta al propietari de l'establiment o al titular de la llicència 
o comunicació prèvia. Tampoc es poden transmetre les comunicacions ni les llicències 
ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat fins que no hi 
hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització. 

000 399 

l 
l 
L 



, 31 Els q,!:mvt~, 9:e: ti~ularit?t de la comunicació prèvia, de la lIi~èn&P,; det 1'~JldBt~~aó 7 8 ~,2 . 
dels establimènts óbe'fts:al públic d'activitats d'espectacles públics i recreatives només 
requereixen una comunicació a l'òrgan competent que ha rebut la comunicació, ha' 
atorgat la llicència o l'autorització, on s'acrediti la subrogació dels adquirents ,en els 
drets i les obligacions derivats de la comunicació prèvia, de la llicència o de 
l'autorització. 
4. La comunicació a què fa referència l'apartat 3 ha de ser efectuada per la persona 
transmitent o la persona adquirent, en un mateix document signat per ambdues parts, 
en el termini d'un mes des de la formalització del canvi de titulars. Un cop 
transcorregut el termini de dos mesos des de la comunicació, si no s'ha notificat que la 
transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç, 
5. En el supòsit que es produeixi un canvi d'organitzador o d'explotador d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives caldrà comunicar-ho en els mateixos termes que els 
establerts a l'apartat 3. 
6. En defecte de la comunicació prevista en els apartats anteriors, els antics i els nous 
titu lars, explotadors o organitzadors respondran solidàriament de la responsabilitat que 
es pugui derivar dels establiments o de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 
7. Un cop sigui efectiva la comunicació, en els termes establerts, les responsabilitats i 
les obligacions dels antics titulars, explotadors o organitzadors derivades de les 
comunicacions, de les llicències o de les autoritzacions són assumides pels nous 
adquirents. 
8. La invalidesa de la comunicació la deixa sense efectes. 

Article 50 
Extinció 
1. Els efectes derivats de les comunicacions prèvies, de les ' llicències i de les 

. autoritzacions s'extingeixen pels motius següents: 
a) Perquè l'activitat d'espectacle públic o recreativa s'han dut a terme o perquè s'ha 
complert el termini a què estaven sotmeses, si escau. 
b) Per renúncia de llurs titulars. 
c) Per caducitat, en els termes establerts per reglament. 
d) Si se'n declara l'extinció. 
2. Es pot declarar l'extinció dels efectes de les comunicacions prèvies i la revocació de 
les llicències o de les autoritzacions en els supòsits següents: 
a) Si els titulars de les comunicacions prèvies, de les llicències o de les autoritzacions 
incompleixen els requisits o les condicions de les activitats i dels establiments en virtut 
de les quals els van ésser supervisades i atorgades. 
b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van permetre la presentació de la 
comunicació prèvia, l'atorgament de la llicència o de l'autorització, o si en sobrevenen 
altres de noves que, en el cas d'haver existit, haurien impedit la presentació o haurien 
comportat la denegació de la llicència oautorització. 
c) Si els establiments oberts al públic no s'han adaptat a les noves normes que els 
afectin, dins el termini que s'hagi atorgat amb aquesta finalitat. ' 
d) Les llicències i les autoritzacions poden ser revocades com a sanció, d'acord amb el 
que estableix l'article 57.d, 
3. L'Administració pot declarar la caducitat de les llicències i de les autoritzacions en el 
cas que, al cap d'un any d'haver-les atorgat, l'establiment obert al públic, sense causa 
justificada, no hagi iniciat les activitats o en el cas que, en qualsevol moment de llur 
vigència, aturi l'activitat durant més de dos anys ininterromputs. 
4. La declaració d'extinció, la revocació i la caducitat s'han de tramitar d'ofici, donant 
audiència als interessats i, si s'acorden, s'ha de fer dins el termini de sis mesos 
d'haver-los notificat l'obertura de l'expedient. 

Títol V 
Dels règims d'inspecció i sancionador 
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dels establiHíents óberts:al públic d'activitats d'espectacles públics i recreatives només .. 
requereixen una comunicació a l'òrgan competent que ha rebut la comunicació, ha 
atorgat la llicència o l'autorització, on s'acrediti la subrogació dels adquirents en els 
drets i les obligacions derivats de la comunicació prèvia, de la llicència · o de 
l'autorització. 
4. La comunicació a què fa referència l'apartat 3 ha de ser efectuada per la persona 
transmitent o la persona adquirent, en un mateix document signat per ambdues parts, 
en el termini d'un mes des de la formalització del canvi de titulars. Un cop 
transcorregut el termini de dos mesos des de la comunicació, si no s'ha notificat que la 
transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç. 
5. En el supòsit que es produeixi un canvi d'organitzador o d'explotador d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives caldrà comunicar-ho en els mateixos termes que els 
establerts a l'apartat 3. 
6. En defecte de la comunicació prevista en els apartats anteriors, els antics i els nous 
titulars, explotadors o organitzadors respondran solidàriament de la responsabilitat que 
es pugui derivar dels establiments o de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 
7. Un cop sigui efectiva la comunicació, en els termes establerts, les responsabilitats i 
les obligacions dels antics titulars, explotadors o organitzadors derivades de les 
comunicacions, de les llicències o de les autoritzacions són assumides pels nous 
adquirents. 
8. La invalidesa de la comunicació la deixa sense efectes. 

Article 50 
Extinció 
1. Els efectes derivats de les comunicacions prèvies, de les llicències i de les 

·autoritzacions s'extingeixen pels motius següents: 
a) Perquè l'activitat d'espectacle públic o recreativa s'han dut a terme o perquè s'ha 
complert el termini a què estaven sotmeses, si escau. 
b) Per renúncia de llurs titulars. 
c) Per caducitat, en els termes establerts per reglament. 
d) Si se'n declara l'extinció. 
2. Es pot declarar l'extinció dels efectes de les comunicacions prèvies i la revocació de 
les llicències o de les autoritzacions en els supòsits següents: 
a) Si els titulars de les comunicacions prèvies, de les llicències o de les autoritzacions 
incompleixen els requisits o les condicions de les activitats i dels establiments en virtut 
de les quals els van ésser supervisades i atorgades. 
b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van permetre la presentació de la 
comunicació prèvia, l'atorgament de. la llicència o de l'autorització, o si en sobrevenen 
altres de noves que, en el cas d'haver existit, haurien impedit la presentació o haurien 
comportat la denegació de la llicència o autorització. 
c) Si els establiments oberts al públic hO s'han adaptat a les noves normes que els 
afectin, dins el termini que s'hagi atorgat amb aquesta finalitat. 
d) Les llicències i les autoritzacions poden ser revocades com a sanció, d'acord amb el 
que estableix l'article 57.d. 
3. L'Administració pot declarar la caducitat de les llicències i de les autoritzacions en el 
cas que, al cap d'un any d'haver-les atorgat, l'establiment obert al públic, sense causa 
justificada, no hagi iniciat les activitats o en el cas que, en qualsevol moment de llur 
vigència, aturi l'activitat durant més de dos anys ininterromputs. 
4. La declaració d'extinció, la revocació i la caducitat s'han de tramitar d'ofici, donant 
audiència als interessats i, si s'acorden, s'ha de fer dins el termini de sis mesos 
d'haver-los notificat l'obertura de l'expedient. 

Títol V 
Dels règims d'inspecció i sancionador 
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Capítol 1 
Règim d'inspecció 

Article 51 
Inspecçions 
1. Els titulars, els explotadors · i els organitzador.s han de permetre i facilitar les 
inspeccions que acordi l'autoritat competent. El personal d'inspecció pot accedir a 
qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat pública o privada, amb les 
garanties constitucionals de l'entrada domiciliària, i sol ·licitar la documentació que sigui 
pertinent. 
2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya o altres serveis 
d'inspecció, els quals, en l'exerciCi de llurs funcions, tenen el c¡3ràcter d'agents de 
l'autoritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix la legislació 
administrativa. També poden col·laborar en la inspecció les entitats col·laboradores 
legalment habilitades per l'Administració. , 
3. Un cop finalitzada la inspecció, els agents actuants, han d'estendre una actà,en la 
qual els interessats poden fer constar les observacions que considerin oportunes. Acte 
seguit s'ha de lliurar còpia de l'acta a les persones interessades i s'ha de trametre 
l'original a l'òrgan administratiu competent en matèria d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
4. Si com a resultat de la inspecció es constaten irregularitats, l'òrgan competent, 
després de valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns 
o en la convivència entre els ciutadans, pot optar entre: 
a) Requerir la documentació preceptiva per poder desenvolupar l'espectacle públic o 
activitat recreativa, fixar un termini per aportar-la, en el cas de no acreditar-se dins del 
termini establert, obrir un expedient sancionadoL 
Si la documentació que no s'aporta, dins del termini establert, correspon a la 
comunicació prèvia, llicència, autorització o la contractació de la preceptiva pòlissa de 
responsabilitat civil, i no queda acreditada la seva disposició s'ha d'adoptar la mesura 
cautelar prevista per l'article 32.1.a. 
b) Requerir les modificacions o millores necessàries per a reparar les irregularitats, 
fixar un termini per a efectuar-les i obrir un expedient sancionador si no són fetes dins 
el termini establert .. 
c) Acordar directament l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, amb 
l'adopció, si escau, de les mesures provisionals establertes· per aquesta llei, sens 
perjudici de les mesures prèvies previstes per l'article 70. 

Article 52 
Coordinació de les inspeccions , 
El departament competent en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives ha d'aprovar els objectius i les prioritats de les inspeccions que han 
d'efectuar els seus serveis d'inspecció i els serveis d'inspecció municipals en tot el 
territori, i ha de promoure l'existència de plans i programes d'inspecció compartits 
entre la Generalitat i els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les actuacions 
respectives i d'aplicar criteris i metodologies d'inspecció similars, i a aquests efectes es 
podrà convocar, com a mínim un cop a l'any, als òrgans de representació per 
determinar els citats plans i programes. 

Capítol 2 
Règim sancionador 

Article 53 
Infraccions i sancions 
1. Les infraccions en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles · públics i 
recreatives es classifiquen en faltes molt greus, faltes greus i faltes lleus. Aquestes 
infraccions han d'ésser objecte de les sancions establertes per aquesta lIeL 
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Capítol 1 
Règim d'inspecció 

Article 51 
Inspecçions 
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1. Els titulars, els explotadors i els organitzadol's han de permetre i facilitar les 
inspeccions que acordi l'autoritat competent. El personal d'inspecció pot accedir a 
qualsevol lloc, instal'lació o dependència, de titularitat pública o privada, amb les 
garanties constitucionals de l'entrada domiciliària, i sol'licitar la documentació que sigui 
pertinent. 
2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya o altres serveis 
d'inspecció, els quals, en l'exercici de llurs funcions, tenen el c¡:¡ràcter d'agents de 
l'autoritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix la legislació 
administrativa. També poden col'laborar en la inspecció les entitats col'laboradores 
legalment habilitades per l'Administració. 
3. Un cop finalitzada la inspecció, els agents actuants, han d'estendre una acta, en la 
qual els interessats poden fer constar les observacions que considerin oportunes. Acte 
seguit s'ha de lliurar còpia de l'acta a les persones interessades i s'ha de trametre 
l'original a l'òrgan administratiu competent en matèria d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
4. Si com a resultat de la inspecció es constaten irregularitats, l'òrgan competent, 
després de valorar la incidència que tenen en la seguretat de les- persones o els béns 
o en la convivència entre els ciutadans, pot optar entre: 
a) Requerir la documentació preceptiva per poder desenvolupar l'espectacle públic o 
activitat recreativa, fixar un termini per aportar-la, en el cas de no acreditar-se dins del 
termini establert, obrir un expedient sancionador, 
Si la documentació que no s'aporta, dins del termini establert, correspon a la 
comunicació prèvia, llicència, autorització o la contractació de la preceptiva pòlissa de 
responsabilitat civil, i no queda acreditada la seva disposició s'ha d'adoptar la mesura 
cautelar prevista per l'article 32.1 .a. 
b) Requerir les modificacions o millores necessàries per a reparar les irregularitats, 
fixar un termini per a efectuar-les i obrir un expedient sancionador si no són fetes dins 
el termini establert. 
c) Acordar directament l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, amb 
l'adopció, si escau, de les mesures provisionals establertes per aquesta llei, sens 
perjudici de les mesures prèvies previstes per l'article 70. 

Article 52 
Coordinació de les inspeccions 
El departament competent en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives ha d'aprovar els objectius i les prioritats de les inspeccions que han 
d'efectuar els seus serveis d'inspecció i els serveis d'inspecció municipals en tot el 
territori, i ha de promoure l'existència de plans i programes d'inspecció compartits 
entre la Generalitat i els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les actuacions 
respectives i d'aplicar criteris i metodologies d'inspecció similars, i a aquests efectes es 
podrà convocar, com a mínim un cop a l'any, als òrgans de representació per 
determinar els citats plans i programes. 

Capítol 2 
Règim sancionador 

Article 53 
Infraccions i sancions 
1. Les infraccions en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives es classifiquen en faltes molt greus, faltes greus i faltes lleus. Aquestes 
infraccions han d'ésser objecte de les sancions establertes per aquesta llei. 
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2. En tot allò que no estableix expressament aquest capítol, s'ha d'aplicar la normativa 
de règim jurídic i de procediment administratiu i sancionador de la Generalitat de 
Oat¡31unya, així. com la normativa bàsica vigent. , . _ . ,__ , __ ... . . _ 
3. Ales irifra'ccions per. contaminació acústica o per incompliment dels plans 
d'autoprotecció els és aplicable la normativa específica corresponent. 

Article 54 
Faltes molt greus 
Als. efectes del que estableix aquesta llei, són faltes molt greus: 
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d'espectaêles públics o recreatives, ' o 
fer modificacions sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver presentat o formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en 
inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, 
si comporta un perill efectiu per a les persones o els béns. 
b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, el consum il'legal o el tràfic de drogues tòxiques, 

. estupefaents o substàncies psicotròpiques o la manca de diligència en ordre a impedir
ho, sens perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar. S'entén que tenen 
aquesta manca de diligència si no fan advertiments o, en el cas que els facin i no .els 
atenguin, si no ho comuniquen a les autoritats competents o no col'laboren per a evitar 
que es torni a produir. 
c) Excedir l'aforament permès, si cOmporta un risc greu per a la seguretat de les 
persones. , 
d) No atendre persones que necessiten assistència mèdica immediata, amb relació a 
les prescripcions establertes per la normativa aplicable. 
e) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions o resistir
se per qualsevol mitjà al'exercici de llur funció inspectora. 
f) No permetre l'accés al personal de les entitats col'laboradores de l'Administració en 
l'exercici de llurs funcions de verificació i controlo impedir aquest exercici. 
g) Admetre menors, de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en un 
període de sis mesos, en establiments oberts al públic i en activitats d'espectacles o 
recreatives on els menors tinguin prohibida l'entrada. 
h) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura 
provisional, mentre en duri la vigència, o per les resolucions sancionadores. 
i) Incomplir la prohibició de discriminació per part dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i de les activitats, si no 
constitueix una infracció penal. 
j) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici molt greu per la seguretat de les persones o els béns. 

Article 55 
Faltes greus . 
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes greus: 
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, o 
fer modificacions, sense tenir les ll icències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en inexactitud, 
falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, si 
no comporta un perill efectiu per a les persones o els béns. 
b) Incomplir els requeriments o les resolucions de les autoritats competents en matèria 
d'establiments oberts al públic i d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
c) Dur a ' terme una activitat d'espectacle públic o recreativa diferent de les 
comunicades o autoritzades mitjançant llicència o qualsevol . altra autorització, o 
suspendre-les sense una causa de força major. 
d) Presentar documents o dades que no s'ajustin a la realitat en els procediments 
relatius a les activitats d'espectacles públics i recreatives. 
e) No fer els controls de funcionament establerts per aquesta llei. 
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2. En tot allò que no estableix expressament aquest capítol, s'ha d'aplicar la normativa 
de règim juridic i de procediment administratiu i sancionador de la Generalitat de 
Oatalunya, així. com la normativa bàsica vigent. . , ___ ,_ '. _ 
3. A les infraccions per contaminació acústica o per incompliment dels plans 
d'autoprotecció els és aplicable la normativa específica corresponent. 

Article 54 
Faltes molt greus 
Als. efectes del que estableix aquesta llei, són faltes molt greus: 
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d'espectades públics o recreatives, o 
fer modificacions sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver presentat o formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en 
inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, 
si comporta un perill efectiu per a les persones o els béns. 
b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, el consum iI'legal o el tràfic de drogues tòxiques, 
estupefaents o substàncies psicotròpiques o la manca de diligència en ordre a impedir
ho, sens perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar. S'entén que tenen 
aquesta manca de diligència si no fan advertiments o, en el cas que els facin i no els 
atenguin, si no ho comuniquen a les autoritats competents o no col'laboren per a evitar 
que es torni a produir. 
c) Excedir l'aforament permès, si cOmporta un risc greu per a la seguretat de les 
persones. 
d) No atendre persones que necessiten assistència mèdica immediata, amb relació a 
les prescripcions establertes per la normativa aplicable. 
e) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions o resistir
se per qualsevol mitjà a l'exercici de llur funció inspectora. 
f) l'Jo permetre l'accés al personal de les entitats col'laboradores de l'Administració en 
l'exercici de llurs funcions de verificació i controlo impedir aquest exercici. 
g) Admetre menors, de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en un 
període de sis mesos, en establiments oberts al públic i en activitats d'espectacles o 
recreatives on els menors tinguin prohibida l'entrada. 
h) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura 
provisional, mentre en duri la vigència, o per les resolucions sancionadores. 
i) Incomplir la prohibició de discriminació per part dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i de les activitats, si no 
constitueix una infracció penal. 
j) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici molt greu per la seguretat de les persones o els béns. 

Article 55 
Faltes greus 
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes greus: 
a) Obrir Un establiment o dur a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, o 
fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en inexactitud, 
falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, si 
no comporta un perill efectiu per a les persones o els béns. 
b) Incomplir els requeriments o les resolucions de les autoritats competents en matèria 
d'establiments oberts al públic i d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
c) Dur a terme una activitat d'espectacle públic o recreativa diferent de les 
comunicades o autoritzades mitjançant llicència o qualsevol altra autorització, o 
suspendre-les sense una causa de força major. 
d) Presentar documents o dades que no s'ajustin a la realitat en els procediments 
relatius a les activitats d'espectacles públics i recreatives. 
e) No fer els controls de funcionament establerts per aquesta llei. 
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f) No col, laborar en l'exercici de les funcions d'inspecció, així com dispensar un tracte 
irrespectuós als agents de l'autoritat. 
g) Excedir l'aforament permès, si no comporta un risc per a la seguretat de les 
persones. 
h) Modificar, sense una causa justificada, els programes als quals s'ha donat publicitat. 

'H' .' i) .Fer publicitat ~l1gAnyosa o que generi confusió, o qualsevol altra modificació, que 
. pugui alterar l'ordre públic amb risc per ales persones i els béns. 

j) Permetre l'accés a establiments oberts al públic i a activitats d'espectacles públics o 
recreatives de persones que exhibeixin símbols, indumentària o objectes que incitin a 
la violència, al racisme o a la xenofòbia. 
k) Incomplir els horaris d'inici o acabament d'una activitat d'espectacle públic o 
recreativa, o bé els horaris d'obertura o tancament dels establiments oberts al públic. 
I) Incomplir les normes específiques sobre serveis de vigilància. 
m) Incomplir la normativa sobre el personal de control d'accés o sobre els centres de 
formació d'aquest personal. 
n) Incomplir la normativa sobre els sistemes de control d'accés o de verificació de 
control d'aforament. 
o) Admetre menors en establiments oberts. al públic i en activitats d'espectacles públics 
o recreatives on tinguin prohibida l'entrada. 
p) Incomplir la normativa sobre els contractes d'assegurances de responsabilitat civil o 
altres exigibles, si no constitueix una infracció penal. 
q) Adoptar comportaments, les persones inèloses en els articles 5, 6 i 7 d'aquesta llei, 
que puguin crear situacions de perill o alterar el normal desenvolupament de l'activitat, 
ja sigui envers els espectadors O usuaris, envers el personal al servei dels 
establiments o les activitats, envers els titulars o els organitzadors, o envers les forces 
i els cossos de seguretat o els bombers, o qualsevol altre agent inspector, sens 
perjudici de llur responsabilitat penal. 
r) Assistir a activitats d'espectacles públics i recreatives amb armes o amb instruments 

_ perillosos per a la integritat de les persones o els béns. 
s) Incomplir la normativa sobre els dispositius d'assistència sanitària o sobre les 
condicions d'higiene i salubritat. _ 
t) Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'òrgan competent o incomplir 
les condicions d'accés. ' 
u) Incomplir la normativa sobre la prevenció de conductes incíviques a l'exterior dels 
establiments. 
v) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici greu per la seguretat de les persones o els béns. 

Article 56 
Faltes lleus 
1. Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes lleus: 
a) No col'locar els rètols establerts per la normativa vigent. 
b) No tenir a disposició dels espectadors, participants o usuaris els fulls de 
queixa/reclamació/denúncia preceptius o negar-se a lliurar-los o a facilitar les dades 
necessàries. 
c) Incomplir la normativa sobre venda o revenda d'entrades. 
2. És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts 
per aquesta llei o per la normativa reglamentària que la desenvolupa, sempre que no 
estigui tipificat com a falta molt greu o greu. 

Article 57 
Sancions per la comissió de faltes molt greus 
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, 
amb: 
a) Una multa de 10.001 a 100,000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de 
faltes molt greus, de fins a 200.000 euros. 
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f) No col'laborar en l'exercici de les funcions d'inspecció, així com dispensar un tracte 
irrespectuós als agents de l'autoritat. 
g) Excedir l'aforament permès, si no comporta un risc per a la seguretat de les 
persones. 
h) Modificar, sense una causa justificada, els programes als quals s'ha donat publicitat. 

. i) .Fer publicitat enganyosa o que generi confusió, o qualsevol altra modificació, que 
pugui alterar l'ordre públic amb risc per ales persones i els béns. 
j) Permetre l'accés a establiments oberts al públic i a activitats d'espectacles públics o 
recreatives de persones que exhibeixin símbols, indumentària o objectes que incitin a 
la violència, al racisme o a la xenofòbia. 
k) Incomplir els horaris d'inici o acabament d'una activitat d'espectacle públic o 
recreativa, o bé els horaris d'obertura o tancament dels establiments oberts al públic. 
I) Incomplir les normes específiques sobre serveis de vigilància. 
m) Incomplir la normativa sobre el personal de control d'accés o sobre els centres de 
formació d'aquest personal. 
n) Incomplir la normativa sobre els sistemes de control d'accés o de verificació de 
control d'aforament. 
o) Admetre menors en establiments oberts al públic i en activitats d'espectacles públics 
o recreatives on tinguin prohibida l'entrada. 
p) Incomplir la normativa sobre els contractes d'assegurances de responsabilitat civil o 
altres exigibles, si no constitueix una infracció penal. 
q) Adoptar comportaments, les persones incloses en els articles 5, 6 i 7 d'aquesta llei, 
que puguin crear situacions de perill o alterar el normal desenvolupament de l'activitat, 
ja sigui envers els espectadors o usuaris, envers el personal al servei dels 
establiments o les activitats, envers els titulars o els organitzadors, o envers les forces 
i els cossos de seguretat o els bombers, o qualsevol altre agent inspector, sens 
perjudici de llur responsabilitat penal. 
r) Assistir a activitats d'espectacles públics i recreatives amb armes o amb instruments 

. perillosos per a la integritat de les persones o els béns. 
s) Incomplir la normativa sobre els dispositius d'assistència sanitària o sobre les 
condicions d'higiene i salubritat. 
t) Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'òrgan competent o incomplir 
les condicions d'accés. 
u) Incomplir la normativa sobre la prevenció de conductes incíviques a l'exterior dels 
establiments. 
v) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici greu per la seguretat de les persones o els béns. 

Article 56 
Faltes lleus 
1. Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes lleus: 
a) No col'locar els rètols establerts per la normativa vigent. 
b) No tenir a disposició dels espectadors, participants o usuaris els fulls de 
queixa/reclamació/denúncia preceptius o negar-se a lliurar-los o a facilitar les dades 
necessà ries. 
c) Incomplir la normativa sobre venda o revenda d'entrades. 
2. És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts 
per aquesta llei o per la normativa reglamentària que la desenvolupa, sempre que no 
estigui tipificat com a falta molt greu o greu. 

Article 57 
Sancions per la comissió de faltes molt greus 
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, 
amb: 
a) Una multa de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de 
faltes molt greus, de fins a 200.000 euros. 
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b) La prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, per mitjà del tancament o 
el precinte de l'establiment, per a cap activitat d'espectacle públic <o ,(#r.eativ~9 ~r. UI). t'J ' . 
període d'entre sis i divuit mesos. ,i v· I .tJj t4{J ., 8 G 2 
c) La suspensió de l'autorització o la llicència o de l'activitat en el cas de la 
comunicació prèvia per un període d'entre sis i dotze mesos;. . 
d) La revocació de l'autorització, la llicència o deixar sense efectes la comunicació 
prèvia. 
e) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
d'entre sis i dotze mesos. 
f) 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, c, 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. 
g) La publicitat de la conducta constitutiva d'infracció, en els termes establerts per 
l'article 61. 
h) L'avançament de l'hora de tancament per un període d'entre sis i dotze mesos . 

. Article 58 
Sancions per la comissió de faltes greus 
Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, amb: 
a) Una multa de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
greus, de fins a 20.000 euros. 
b) La prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, mitjançant el tancament o 
el precinte, per a cap activitat relacionada amb les activitats d'espectacles públics o 
recreatives per un període màxim de sis mesos. 
c) La suspensió de l'autorització o de la llicència o de l'activitat en el cas de la 
comunicació prèvia per un període màxim de sis mesos. 
d) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
màxim de sis mesos. 
e) El comís durant un període màxim de sis mesos. El comís pot tenir caràcter indefinit 
si es donen les mateixes circumstàncies que les establertes per l'article 57.f. 
f) La publicitat de la conducta constitutiva d'infracció, en els termes establerts per 
l'article 61. 
g) L'avançament de l'hora de tancament dels establiments durant un període màxim de 
sis mesos. 
h) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació del personal de 
control d'accés. 
i) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació dels centres de 
formació del personal de control d'accés. 
j) Si ' els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o 
executants i la resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una . 
multa de 151 a 500 euros i, en cas de reincidència en la comissió d'infraccions greus, 
de fins a 1.000 euros. 

Article 59 
Sancions per la comissió de faltes lleus 
Les faltes lleus poden ésser sancionades amb: 
a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
lleus, de fins a 2.000 euros. , 
b) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o 
executants i la resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una 
multa de 50 a 150 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes lleus, de fins 
a 300 euros. 
c) Un advertiment. 

Article 60 
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b) La prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, per mitjà del tancament o 
el ~recinte de l'e~t~bl~m~nt, per a cap activitat d'espectacle públic 'è,9r.eativ.pg ~rt Fo. 7 t: 
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c) La suspensió de l'autorització o la llicència o de l'activitat en el cas dè la 
comunicació prèvia per un període d'entre sis i dotze mesos. 
d) La revocació de l'autorització, la llicència o deixar sense efectes la comunicació 
prèvia . 
e) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
d'entre sis i dotze mesos. 
f) 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, c, 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. 
g) La publicitat de la conducta constitutiva d'infracció, en els termes establerts per 
l'article 61 . 
h) L'avançament de l'hora de tancament per un període d'entre sis i dotze mesos. 

Article 58 
Sancions per la comissió de faltes greus 
Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, amb: 
a) Una multa de 1.001 a 10.000 eures i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
greus, de fins a 20.000 eures. 
b) La prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, mitjançant el tancament o 
el precinte, per a cap activitat relacionada amb les activitats d'espectacles públics o 
recreatives per un període màxim de sis mesos. 
c) La suspensió de l'autorització o de la llicència o de l'activitat en el cas de la 
comunicació prèvia per un període màxim de sis mesos. 
d) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
màxim de sis mesos. 
e) El comís durant un període màxim de sis mesos. El comís pot tenir caràcter indefinit 
si es donen les mateixes circumstàncies que les establertes per l'article 57.f. 
f) La publicitat de la conducta constitutiva d'infracció, en els termes establerts per 
l'article 61. 
g) L'avançament de l'hora de tancament dels establiments durant un període màxim de 
sis mesos. 
h) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació del personal de 
contrel d'accés. 
i) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació dels centres de 
formació del personal de control d'accés. 
j) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o 
executants i la resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una 
multa de 151 a 500 euros i, en cas de reincidència en la comissió d'infraccions greus, 
de fins a 1.000 euros. 

Article 59 
Sancions per la comissió de faltes lleus 
Les faltes lleus poden ésser sancionades amb: 
a) Una multa de 300 a 1.000 eures i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
lleus, de fins a 2.000 eures. 
b) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o 
executants i la resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una 
multa de 50 a 150 eures i, en cas de reincidència en .Ia comissió de faltes lleus, de fins 
a 300 eures. 
c) Un advertiment. 

Article 60 
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,t. EI~ organs c'ompetents en matena sanclonadora poderl l9í~oser I11tlr-tê~ "c~ercltlves, 
amb el previ requeriment d'execució dels actes i .de les resolucions de caràcter 
administratiu, destinades al compliment d'allò que determinen aquesta Llei i les altres 
disposicions relatives a l'àmbit de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 
2. El requeriment a què es refereix l'apartat 1 ha d'advertir la persona interessada del 
termini que disposa per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas 
d'incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d'ésser 
suficient per al compliment de l'obligació que es tracti, i la multa no pot excedir els 
2.000 euros. 
3. L' incompliment del requeriment a què es refereix l'apartat 1, un cop comprovat per 
l'Administració, pot donar lloc a la reiteració de les multes, per períodes de temps que 
siguin suficients per al compliment i que en tot cas no poden ésser inferiors a 
l'assenyalat en el primer requeriment. 
4. La imposició de multes coercitives i la imposició de multes en concepte de sanció 
són independents i compatibles. 

Article 61 
Publicitat de la conducta infractora 
1. L'òrgan sancionador pot acordar, per raons d'exemplaritat, fer publicitat de la 
conducta infractora, especialment en els casos de reincidència en la comissió de faltes 
molt greus o greus, en el supòsit de resolucions sancionadores fermes o, si escau, 
quan les sentències siguin fermes. 
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. 
3. Les despeses de la publicació van a càrrec dels autors de la infracció corresponent 

Article 62 , 
Graduació de les sancions 
1. Per reglament s'han de precisar les conductes que constitueixen cada tipus de falta i 
fixar la mesura sancionadora que cal aplicar en cada cas. 
2. La sanció imposada ha d'ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les 
circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l'òrgan sancionador ha 
de graduar l'aplicació de les sancions establertes per aquesta llei, motivant-ho 
expressament d'acord amb un o més d'un dels criteris següents: 
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció. 
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones o els bens. 
c) Els perjudicis, qualitatius o quantitatius, que s'hagin ocasionat a les persones o als 
béns. 
d) El benefici il 'lícit obtingut. 
e) La reincidència, en el termini d'un any, en la comissió de faltes tipificades per 
aquesta llei, si així ho estableix una resolució ferma. 
f) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció. 
g) La bona disposició manifestada per a complir les disposicions legals, acreditada 
amb l'adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l'expedient sancionador. 
3. Els criteris establerts per l'apartat 2 no es poden utilitzar per a graduar la sanció 
imposada si s'integren en la descripció de la conducta tipificada coma infracció. l 
4. Amb la finalitat d'evitar l'enriquiment dels infractors com a conseqüència dels fets 
sancionats i d'acord amb el principi de proporcionalitat, l'òrgan competent per 
sancionar pot incrementar la sanció pecuniària proposada per l'instructor/a de l 
l'expedient; en base a la reiteració de la conducta infractora o amb els beneficis iI'lícits 
obtinguts amb la comissió de la infracció. Aquesta mesura s'ha d'adoptar en els casos, . l 
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Multes ,coercítives ' , . . , II-;~ ~ ~ M ,\i fL 1.~~' 
1. Els organs c'Ompetents en matena sanclonadora poderttlD1)ooor tr1tlrtè~~oercltlves, 
amb el previ requeriment d'execució dels actes i de les resolucions de caràcter 
administratiu, destinades al compliment d'allò que determinen aquesta Llei i les altres 
disposicions relatives a l'àmbit de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 
2. El requeriment a què es refereix l'apartat 1 ha d'advertir la persona interessada del 
termini que disposa per a complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas 
d'incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d'ésser 
suficient per al compliment de l'obligació que es tracti, i la multa no pot excedir els 
2.000 euros. 
3. L'incompliment del requeriment a què es refereix l'apartat 1, un cop comprovat per 
l'Administració, pot donar lloc a la reiteració de les multes, per períodes de temps que 
siguin suficients per al compliment i que en tot cas no poden ésser inferiors a 
l'assenyalat en el primer requeriment 
4. La imposició de multes coercitives i la imposició de multes en concepte de sanció 
són independents i compatibles. 

Article 61 
Publicitat de la conducta infractora 
1. L'òrgan sancionador pot acordar, per raons d'exemplaritat, fer publicitat de la 
conducta infractora, especialment en els casos de reincidència en la comissió de faltes 
molt greus o greus, en el supòsit de resolucions sancionadores fermes o, si escau, 
quan les sentències siguin fermes. 
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. 
3. Les despeses de la publicació van a càrrec dels autors de la infracció corresponent 

Article 62 , 
Graduació de les sancions 
1. Per reglament s'han de precisar les conductes que constitueixen cada tipus de falta i 
fixar la mesura sancionadora que cal aplicar en cada cas. 
2, La sanció imposada ha d'ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les 
circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l'òrgan sancionador ha 
de graduar l'aplicació de les sancions establertes per aquesta llei, motivant-ho 
expressament d'acord amb un o més d'un dels criteris següents: 
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció. 
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones o els bens. 
c) Els perjudicis, qualitatius o quantitatius, que s'hagin ocasionat a les persones o als 
béns. 
d) El benefici il·lícit obtingut. 
e) La reincidència, en el termini d'un any, en la comissió de faltes tipificades per 
aquesta llei, si així ho estableix una resolució ferma. 
f) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció. 
g) La bona disposició manifestada per a complir les disposicions legals, acreditada 
amb l'adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l'expedient sancionador. 
3. Els criteris establerts per l'apartat 2 no es poden utilitzar per a graduar la sanció 
imposada si s'integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció. 
4. Amb la finalitat d'evitar l'enriquiment dels infractors com a conseqüència dels fets 
sancionats i d'acord amb el principi de proporcionalitat, l'òrgan competent per 
sancionar pot incrementar la sanció pecuniària proposada per l'instructor/a de 
l'expedient, en base a la reiteració de la conducta infractora o amb els beneficis il'lícits 
obtinguts amb la comissió de la infracció. Aquesta mesura s'ha d'adoptar en els casos, 
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establerts pe,r reglal)1ent, en què no sigui pertinent imposar cOrQ~&BIJQi6.«tt~riE8"S 2 
de l'establimentobert.al públiê. · . 
5. En els casos de faltes molt greus i de faltes greus, en atenció als danys ocasionats i 
als beneficis obtinguts, a la naturalesa de les infraccions o a les circumstàncies 
concurrents, es pot imposar una sanció de les establertes per a les faltes de la 
gravetat immediatament inferior, sempre que no hi hagi reincidència ni s'hagi afectat la 
seguretat de les persones o dels béns. En els casos de faltes molt greus, la sanció mai 
no pot ésser inferior a 3.000 euros. En els casos de faltes greus, la sanció mai no pot 
ésser inferior a 600 euros. 

Article 63 
Persones responsables 
1. Són responsables de les infraccions establertes per aquesta llei les persones 
físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que incorren en les faltes que aquesta 
tipifica. 
2. Així mateix, són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de 
la comissió d'infraccions, els titulars de la comunicació prèvia, llicència o autprització, i 
els explotadors i els organitzadors de les activitats d'espectacles públics i recreatives, . 
quan aquests últims siguin persones diferents als titulars. 
3. Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta llei correspongui a 
diverses persones conjuntament, aquestes responen de forma solidària de les 
infraccions que cometin i de les sancions que se'ls imposin. 
4. En el cas que la infracció sigui imputada a una ' persona jurídica, en són 
responsables ' solidàries les persones físiques que n'ocupen càrrecs d'administració o 
direcció que hagin comès la infracció o que hi hagin col· laborat activament, que no 
acreditin haver fet tot el possible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, que 
l'hagin consentit o que hagin qdoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en 
llur activitat com si no. 
5. Els responsables, encara que no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles on hi 
ha els establiments oberts al públic als quals s'imposa el tancament, han de 
respondre, d'acord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que puguin patir 
els propietaris i els titulars dels drets sobre els immobles afectats com a conseqüència 
del tancament. 

Article 64 
Prescripció i caducitat 
1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les faltes greus, al cap de dos 
anys, i les fa ltes lleus, al cap de sis mesos. 
2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que es cometen o 
des que l'Administració en té coneixement. En el cas d'infraccions derivades d'una 
activitat continuada, la data inicial del còmput és la del finiment de l'activitat o l'últim 
acte amb què la infracció es consuma. El termini queda interromput per la incoació del 
procediment sancionador o per la iniciació del procediment d'execució, i es reprèn si 
aquests procediments han estat paralitzats durant més d'un mes per una causa no 
imputable a la persona infractora. 
3. Les faltes consistents en l'incompliment d'una obligació de caràcter permanent o 
continuat no prescriuen. 
4. Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; per 
la comissió de faltes greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes lleus, al cap 
d'un any. 
5. El procediment sancionador s'ha d'haver resolt i s'ha d'haver notificat la resolució en 
el termini màxim d'un any des que e.s va iniciar, llevat que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes per la legislació administrativa que comporti la interrupció 
del còmput. Un cop vençut aquest termini; es produeix la caducitat de les actuacions, 
d'acord amb el que estableix la legislació administrativa. 

Article 65 
Registre d'infraccions i sancions 
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establerts p~r reglament, en què no sigui pertinent imposar cOra~&fin<Ml.«it~rii~ 2 
de l'establimeníobertal públic.' ' 
5. En els casos de faltes molt greus i de faltes greus, en atenció als danys ocasionats i 
als beneficis obtinguts, a la naturalesa de les infraccions o a les circumstàncies I 

concurrents, es pot imposar una sanció de les establertes per a les faltes de la 
gravetat immediatament inferior, sempre que no hi hagi reincidència ni s'hagi afectat la 
seguretat de les persones o dels béns. En els casos de faltes molt greus, la sanció mai 
no pot ésser inferior a 3.000 euros. En els casos de faltes greus, la sanció mai no pot 
ésser inferior a 600 euros. 

Article 63 
Persones responsables 
1. Són responsables de les infraccions establertes per aquesta llei les persones 
físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, que incorren en les faltes que aquesta 
tipifica. 
2. Així mateix, són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de 
la comissió d'infraccions, els titulars de la comunicació prèvia, llicència o autorització, i 
els explotadors i els organitzadors de les activitats d'espectacles públics i recreatives, 
quan aquests últims siguin persones diferents als titulars. 
3. Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta llei correspongui a 
diverses persones conjuntament, aquestes responen de forma solidària de les 
infraccions que cometin i de les sancions que se'ls imposin. 
4. En el cas que la infracció sigui imputada a una' persona jurídica, en són 
responsables' solidàries les persones físiques que n'ocupen càrrecs d'administració o 
direcció que hagin comès la infracció o que hi hagin col'laborat activament, que no 
acreditin haver fet tot el possible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, que 
l'hagin consentit o que hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en 
llur activitat com si no. 
5. Els responsables, encara que no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles on hi 
ha els establiments oberts al públic als quals s'imposa el tancament, han de 
respondre, d'acord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que puguin patir 
els propietaris i els titulars dels drets sobre els immobles afectats com a conseqüència 
del tancament. 

Article 64 
Prescripció i caducitat 
1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les faltes greus, al cap dè dos 
anys, i les faltes lleus, al cap de sis mesos. 
2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que es cometen o 
des que l'Administració en té coneixement. En el cas d'infraccions derivades d'una 
activitat continuada, la data inicial del còmput és la del finiment de l'activitat o l'últim 
acte amb què la infracció es consuma. El termini queda interromput per la incoació del 
procediment sancionador o per la iniciació del procediment d'execució, i es reprèn si 
aquests procediments han estat paralitzats durant més d'un mes per una causa no 
imputable a la persona infractora. 
3. Les faltes consistents en l'incompliment d'una obligació de caràcter permanent o 
continuat no prescriuen. 
4. Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; per 
la comissió de faltes greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes lleus, al cap 
d'un any. 
5. El procediment sancionador s'ha d'haver resolt i s'ha d'haver notificat la resolució en 
el termini màxim d'un any des que es va iniciar, llevat que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes per la legislació administrativa que comporti la interrupció 
del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de les actuacions, 
d'acord amb el que estableix la legislació administrativa. 

Article 65 
Registre d'infraccions i sancions 
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1. La Generaiitat ha de' 2rear un registre administratiu de s' n\t~~ i l~~Yttlñl§~'!~' 
matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives, on s'han d'inscriure totes les 
infracGioQs i les sancions imposades per resolució ferma. L'organització d'aquest 
registre i les ·cbndictons d'inscripció s'han d'establir per . reglament, sens perjudici del 
respecte a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. 
2. La finalitat del registre a què fa referència l'apartat 1 és poder apreciar els casos de 
reincidència i garantir el compliment efectiu de les sancions que es poden imposar a 
l'empara d'aquesta llei, sens perjudici del respecte a la legislació sobre protecció de 
dades de caràcter personal. Poden accedir a aquest registre els òrgans i les autoritats 
que instrueixen els procediments sancionadors i els ens municipals interessats. 
3. Les sancions inscrites en el registre han d'ésser cancel·lades, d'ofici o a instància 
dels interessats, en el cas que concorrin les circumstàncies següents: 
a) No haver imposat a la mateixa persona una altra sanció per una infracció tipificada 
per aquesta llei, durant el termini de tres anys per a les faltes molt greus, de dos anys 
per a les faltes greus i d'un any per a les faltes lleus, a comptar des del moment que la 
resolució sancionadora esdevé ferma en via administrativa. 
b) Haver-se produït l'anul'lació administrativa o judicial de la sanció imposada. 

Capítol 3 
Disposicions específiques del procediment sancionador 

Article 66 
Òrgans sancionadors 
1. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les 
potestats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territorials 
del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
En supòsits que en una mateixa acta d'inspecció concorrin infraccions tipificades com 
a molt greus, greus i lleus, l'òrgan competent, si escau, per incoar i resoldre el 
procediment sancionador que correspongui serà aquell que tingui atribuïda la 
competència per resoldre les infraccions molt greus. 
2. L'òrgan municipal competent per a exercir les potestats sancionadores que aquesta 
llei atribueix als ajuntaments és l'alcalde o alcaldessa, que pot delegar la competència 
d'acord amb el règim establert per la legislació de règim local. 
3. Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat s'han d'informar recíprocament de 
l'obertura i de la resolució dels expedients sancionadors per a evitar-ne la duplicitat i 
per tal d'incorporar les dades al registre a què fa referència l'article 65. 
4. No obstant l'establert en els apartats anteriors, els òrgans competents per sancionar 
les infraccions comeses en relació amb la protecció dels animals són aquells que 
tenen atribuïda com a pròpia aquesta competència. 

Article 67 
Obertura del procediment sancionador 
1. ' L'òrgan competent per . a sancionar pot acordar l'obertura del procediment ' 
sancionador si de les actes esteses per la Policia de Catalunya, Rels serveis 
d'inspecció se'n pot derivar raonablement l'existència d'una conducta infractora i a qui 
és imputable. 
2. En el cas que el procediment hagi estat iniciat per mitjà d'una denúncia prèvia, s'ha 
de comunicar als denunciants si s'ha decidit obrir el procediment sancionador o no. El 
plantejament d'una denúncia no atorga als denunciants, per si mateix, la condició 
d'interessats, als efectes de poder informar-se sobre l'expedient, pronunciar-se sobre 
la tramitació del procediment, sobre llur resolució i sobre els recursos corresponents. 

Article 68 
Mesures provisionals 
1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió de faltes molt 
greus, greus o lleus, l'òrgan competent pot acordar, per mitjà d'una resolució motivada, 
les mesures provisionals pertinents en cada cas per a evitar el manteniment dels 
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1. La Generalitat ha de 2rear un registre administratiu de sln,",ri~ i ~"'~Ybtñl§~2 
matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives, on s'han d'inscriure totes les 
infracGiollS i les sancions imposades per resolució ferma. L'organització d'aquest 
registre i les 'cbndictons d'inscripció s'han d'establir per reglament, sens perjudici del 
respecte a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. 
2. La finalitat del registre a què fa referència l'apartat 1 és poder apreciar els casos de 
reincidència i garantir el compliment efectiu de les sancions que es poden imposar a 
l'empara d'aquesta llei, sens perjudici del respecte a la legislació sobre protecció de 
dades de caràcter personal. Poden accedir a aquest registre els òrgans i les autoritats 
que instrueixen els procediments sancionadors i els ens municipals interessats. 
3. Les sancions inscrites en el registre han d'ésser cancel·lades, d'ofici o a instància 
dels interessats, en el cas que concorrin les circumstàncies següents: 
a) No haver imposat a la mateixa persona una altra sanció per una infracció tipificada 
per aquesta llei, durant el termini de tres anys per a les faltes molt greus, de dos anys 
per a les faltes greus i d'un any per a les faltes lleus, a comptar des del moment que la 
resolució sancionadora esdevé ferma en via administrativa. 
b) Haver-se produït l'anul·lació administrativa o judicial de la sanció imposada. 

Capítol 3 
Disposicions específiques del procediment sancionador 

Article 66 
Òrgans sancionadors 
1. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les 
potestats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territorials 
del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
En supòsits que en una mateixa acta d'inspecció concorrin infraccions tipificades com 
a molt greus, greus i lleus, l'òrgan competent, si escau, per incoar i resoldre el 
procediment sancionador que correspongui serà aquell que tingui atribuïda la 
competència per resoldre les infraccions molt greus. 
2. L'òrgan municipal competent per a exercir les potestats sancionadores que aquesta 
llei atribueix als ajuntaments és l'alcalde o alcaldessa, que pot delegar la competència 
d'acord amb el règim establert per la legislació de règim local. 
3. Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat s'han d'informar recíprocament de 
l'obertura i de la resolució dels expedients sancionadors per a evitar-ne la duplicitat i 
per tal d'incorporar les dades al registre a què fa referència l'article 65. 
4. No obstant l'establert en els apartats anteriors, els òrgans competents per sancionar 
les infraccions comeses en relació amb la protecció dels animals són aquells que 
tenen atribuïda com a pròpia aquesta competència. 

Article 67 
Obertura del procediment sancionador 
1. L'òrgan competent per a sancionar pot acordar l'obertura del procediment 
sancionador si de les actes esteses per la Policia de Catalunya, pels serveis 
d'inspecció se'n pot derivar raonablement l'existència d'una conducta infractora i a qui 
és imputable. 
2. En el cas que el procediment hagi estat iniciat per mitjà d'una denúncia prèvia, s'ha 
de comunicar als denunciants si s'ha decidit obrir el procediment sancionador o no. El 
plantejament d'una denúncia no atorga als denunciants, per si mateix, la condició 
d'interessats, als efectes de poder informar-se sobre l'expedient, pronunciar-se sobre 
la tramitació del procediment, sobre llur resolució i sobre els recursos corresponents. 

Article 68 
Mesures provisionals 
1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió de faltes molt 
greus, greus o lleus, l'òrgan competent pot acordar, per mitjà d'una resolució motivada, 
les mesures provisionals pertinents en cada cas per a evitar el manteniment dels 
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ò ~f~ctes i,èle la:' infracció; i 1.ét;comissió de noves infraccions, i també per aassegurar'que 
el procediment es desenvolupi correctament i que la resolució final sigui.eficaç. 
2. Les mesures provisionals poden consistir en adopt"ar o, si escau, .confirmar 
qualsevol de les mesures provisionals prèvies a l'bberturcDi4¡(sxpêcOañi ¡ls.ia~e8i~ 
per l'article 69. 
3. Les mesures provisionals poden ésser revocades o modificades, d'ofici o a instàn'cia, 
de part, durant el procediment sancionador, i s'extingeixen en el moment que se 
n'adopta la resolució final, llevat que siguin imposades en qualitat de sanció. En aquest 
cas, la durada de la mesura provisional computa, si escau, als' efectes del compliment 
de la sanció, 

Capítol 4 
Mesures provisionals prèvies 

Article 69 
Mesures provisionals prèvies a t'obertura de t'expedient 
Els òrgans competents per sancionar les infraccions tipificades per aquesta llei', en 
exercici de llurs competències, abans d'obrir el procediment sancionador que 
correspongui, poden adoptar les mesures provisionals prèvies pertinents per impedir o 
per suspendre les activitats d'espectacles públics o recreatives en algun dels supòsits 
següents: 
a) Si hi ha indicis clars que poden ésser constitutius de delicte. En aquest cas, l'òrgan 
que acorda la mesura provisional ho ha de comunicar a l'autoritat judicial dins les 
quaranta-vuit hores següents, 
b) Si en el transcurs de les activitats es produeixen alteracions de t'ordre públic, amb 
perill per a persones i béns, o . es pot preveure d'una manera fonamentada que es 
produiran. 
c) Si s'incompleixen greument les condicions sanitàries, de salubritat i d'higiene o hi ha 
un risc greu o un perill imminent per a la seguretat de les persones o els béns. 
d) Si els titulars, explotadors o els organitzadors de les activitats toleren el consum 
il ' legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o no 
posen là diligència deguda en ordre a impedir-ho. S'entén per manca de diligència 
l'acció de no efectuar advertiments als consumidors o als traficants o, en el cas que els 
facin i aquests no els atenguin, no comuniquen el consum o el tràfic a les autoritat::; 
competents o no col, laboren per a evitar que es torni a produir. 
e) Si no es tenen les llicències o les autoritzacions o no s'han presentat o formalitzat 
les comunicacions establertes per aquesta llei o si se n'alteren substancialment els 
requisits . 
f) Si s'incompleixen d'una manera reiterada els horaris establerts. 
g) Si s'incompleix d'una manera reiterada la prohibició d'admetre menors en 
establiments o en activitats on tinguin prohibida l'entrada. 

Article 70 
Tipus de mesures provisionals prèvies 
Si es dóna algun dels supòsits establerts per t'article 69, es poden adoptar 
acumulativament o alternativament les mesures següents: 
a) La suspensió de la comunicació prèvia, llicència o l'autorització corresponent. 
b) La suspensió o la prohibició de t'activitat. ' 
c) El tancament provisional de l'establiment obert al públic per mitjà de precinte. 
d) El comís o el precinte dels béns utilitzats per a dur a terme t'activitat. 
e) El comís de les entrades i dels diners de la venda i revenda per persones, llocs o 
plataformes tecnològiques no autoritzats. . 
f) La prestació de fiances. 
g) Altres mesures que es considerin necessàries, adequades i proporcionades per a 
cada situació per a la seguretat de les persones i dels establiments o els espais, oberts 
al públic. 
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per l'article 69. 
3. Les mesures provisionals poden ésser revocades o modificades, d'ofici o a instància 
de part, durant el procediment sancionador, i s'extingeixen en el moment que se 
n'adopta la resolució final, llevat que siguin imposades en qualitat de sanció. En aquest 
cas, la durada de la mesura provisional computa, si escau, als' efectes del compliment 
de la sanció. 

Capítol 4 
Mesures provisionals prèvies 

Article 69 
Mesures provisionals prèvies a l'obertura de l'expedient 
Els òrgans competents per sancionar les infraccions tipificades per aquesta llei', en 
exercici de llurs competències, abans d'obrir el procediment sancionador que 
correspongui, poden adoptar les mesures provisionals prèvies pertinents per impedir o 
per suspendre les activitats d'espectacles públics o recreatives en algun dels supòsits 
següents: 
a) Si hi ha indicis clars que poden ésser constitutius de delicte. En aquest cas, l'òrgan 
que acorda la mesura provisional ho ha de comunicar a l'autoritat judicial dins les 
quaranta-vuit hores següents. 
b) Si en el transcurs de les activitats es produeixen alteracions de l'ordre públic, amb 
perill per a persones i béns, o es pot preveure d'una manera fonamentada que es 
produiran. 
c) Si s'incompleixen greument les condicions sanitàries, de salubritat i d'higiene o hi ha 
un risc greu o un perill imminent per a la seguretat de les persones o els béns. 
d) Si els titulars, explotadors o els organitzadors de les activitats toleren el consum 
il· legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o no 
posen là diligència deguda en ordre a impedir-ho. S'entén per manca de diligència 
l'acció de no efectuar advertiments als consumidors o als traficants o, en el cas que els 
facin i aquests no els atenguin, no comuniquen el consum o el tràfic a les autoritats 
competents o no col'laboren per a evitar que es torni a produir. 
e) Si no es tenen les llicències o les autoritzacions o no s'han presentat o formalitzat 
les comunicacions establertes per aquesta llei o si se n'alteren substancialment els 
requisits. 
f) Si s'incompleixen d'una manera reiterada els horaris establerts. 
g) Si s'incompleix d'una manera reiterada la prohibició d'admetre menors en 
establiments o en activitats on tinguin prohibida l'entrada. 

Article 70 
Tipus de mesures provisionals prèvies 
Si es dóna algun dels supòsits establerts per l'article 69, es poden adoptar 
acumulativament o alternativament les mesures següents: 
a) La suspensió de la comunicació prèvia, llicència o l'autorització corresponent. 
b) La suspensió o la prohibició de l'activitat. 
c) El tancament provisional de l'establiment obert al públic per mitjà de precinte. 
d) El comís o el precinte dels béns utilitzats per a dur a terme l'activitat. 
e) El comís de les entrades i dels diners de la venda i revenda per persones, llocs o 
plataformes tecnològiques no autoritzats. 
f) La prestació de fiances. 
g) Altres mesures que es considerin necessàries, adequades i proporcionades per a 
cada situació per a la seguretat de les persones i dels establiments o els espais oberts 
al públic. 
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Article 71 
Procediment i resolució . 
S'ha,de ~egular:~ per regl~ment,el procediment, de caràcter sum,ari, que cal seguir per 
a adoptar. le~ mesur~s 'provisionals prèvies establer!~s p~r a<;¡ y'e~~J I i, , ~ amb 
les prescripcions seguents: , . ,t,'" 1!f~ ~,ft ,~4 I 11 
a) La resolució que adopti les mesures provísionals prèvies ha d'aplicar criteris de 
congruència i de proporcionalitat, i acreditar-ho en la motivació corresponent, que 
també ha de ponderar la concurrència d'urgència, especial gravetat del risc per a la 
seguretat i per a la convivència entre els ciutadans i el caràcter eventualment reiterat 
de l'incompliment. 
b) Les mesures provisionals prèvies s'han d'acordar amb resolució motivada, que ha 
d'expressar l'adequació entre la situació plantejada i la mesura o les mesures 
adoptades. En la resolució s'ha d'advertir els interessats que poden consultar 
l'expedient i formular les al· legacions i presentar els documents que considerin 
pertinents en el marc de l'expedient sancionador corresponent, que s'ha d'obrir abans 
que transcorri el termini de quinze dies. . 
c) Les mesures provisionals prèvies han d'ésser confirmades, modificades o 
revocades en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent, que s'ha 
d'efectuar en el termini màxim de quinze dies des de l'adopció de les mesures 
provisionals. Aquest acord d'iniciació pot ésser objecte del recurs que sigui procedent. 
d) Les mesures provisionals prèvies resten sense efecte si no s'obre l'expedient 
sancionador dins el dit termini, o si l'acord d'iniciació no conté cap pronunciament 
exprés respecte de les mesures esmentades. 
e) Les mesures provisionals prèvies poden ésser efectives mentre subsisteixin les 
raons que en van motivar l'adopció. 
f) En el cas que un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora atribuïda 
per l'article 23, l'òrgan de la Generalitat que sigui el titular originari de la competència 
pot adoptar una mesura provisional prèvia si, donant-se alguna de les circumstàncies 
establertes per l'article 69, l'ajuntament que exerceix la competència no dóna garanties 
immediates de l'adopció de la mesura provisional que correspongui. En aquests casos, 
l'òrgan de la Generalitat titular originari de la competència ha de tramitar el 
procediment sancionador subsegüent. 

Article 72 
Mesures provisionals immediates 
1. Els agents de la Policia de Catalunya poden adoptar les mesures provisionals 
immediates establertes per aquest article, davant d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives que comportin un risc immediat d'afectar greument la seguretat de les 
persones, dels· béns o la convivència entre els ciutadans. Per a valorar la gravetat i la 
urgència de les circumstàncies que permeten adoptar aquestes mesures, els agents 
poden disposar de suport tècnic especialitzat immediat. 
2. Si es donen les circumstàncies establertes per l'apartat 1, els agents de policia 
poden adoptar les mesures provisionals immediates següents: 
a) La suspensió immediata de les activitats i el precinte dels establiments, de les 
instal'lacions o dels instruments. 
b) El desallotjament total o parcial dels establiments i els espais oberts al públic. 
Aquesta mesura, si afecta establiments oberts al públic, o activitats d'espectacles 
públics o recreatives en espais oberts autoritzats, comporta la prohibició que el públic 
hi entri fins a l'hora d'obertura del dia o de la sessió següent. 
3. Els agents de policia poden adoptar, sense que es donin les circumstàncies de 
l'aparat 1, la mesura de comís dels béns relacionats amb l'activitat o el precinte dels 
establiments quan l'activitat es desenvolupa sense disposar de la preceptiva 
comunicació prèvia, llicència o autorització. En els supòsits de venda i revenda 
d'entrades per persones, llocs o plataformes tecnològiques no autoritzats, podran 
ésser objecte de comís les entrades, els béns relacionats amb l'activitat, així com els 
diners objecte de la transacció. 
4. Si adopten alguna mesura provisional immediata a què es refereixen els apartats 
anteriors, llevat del supòsit del punt b) de l'apartat 2, els agents de policia ho han de 
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Article 71 
Procediment i resolució. 
S'h'ade ~egul~r: , per reglament, el procediment, de caràcter sum,ciri, que cal seguir per 
a ad'oPtar. le~ mesur~sp~ovisionals prèvies establertes F.~r a9y'e§!.~J I i, Q.'aoo1'íl amb 
les prescripcIons seguents:, ,t,': . l~1\ff, ·~4 ' l~;" 
a) La resolució que adopti les mesures provfsionals prèvies ha d'aplicar criteris de 
congruència i de proporcionalitat, i acreditar-ho en la motivació corresponent, que 
també ha de ponderar la concurrència d'urgència, especial gravetat del risc per a la 
seguretat i per a la convivència entre els ciutadans i el caràcter eventualment reiterat 
de l'incompliment. 
b) Les mesures provisionals prèvies s'han d'acordar amb resolució motivada, que ha 
d'expressar l'adequació entre la situació plantejada i la mesura o les mesures 
adoptades. En la resolució s'ha d'advertir els interessats que poden consultar 
l'expedient i formular les al' legacions i presentar els documents que considerin 
pertinents en el marc de l'expedient sancionador corresponent, que s'ha d'obrir abans 
que transcorri el termini de quinze dies. 
c) Les mesures provisionals prèvies han d'ésser confirmades, modificades o 
revocades en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent, que s'ha 
d'efectuar en el termini màxim de quinze dies des de l'adopció de les mesures 
provisionals. Aquest acord d'iniciació pot ésser objecte del recurs que sigui procedent. 
d) Les mesures provisionals prèvies resten sense efecte si no s'obre l'expedient 
sancionador dins el dit termini, o si l'acord d'iniciació no conté cap pronunciament 
exprés respecte de les mesures esmentades. 
e) Les mesures provisionals prèvies poden ésser efectives mentre subsisteixin les 
raons que en van motivar l'adopció. 
f) En el cas que un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora atribuïda 
per l'article 23, l'òrgan de la Generalitat que sigui el titular originari de la competència 
pot adoptar una mesura provisional prèvia si, donant-se alguna de les circumstàncies 
establertes per l'article 69, l'ajuntament que exerceix la competència no dóna garanties 
immediates de l'adopció de la mesura provisional que correspongui. En aquests casos, 
l'òrgan de la Generalitat titular originari de la competència ha de tramitar el 
procediment sancionador subsegüent. 

Article 72 
Mesures provisionals immediates 
1. Els agents de la Policia de Catalunya poden adoptar les mesures provisionals 
immediates establertes per aquest article, davant d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives que comportin un risc immediat d'afectar greument la seguretat de les 
persones, dels· béns o la convivència entre els ciutadans. Per a valorar la gravetat i la 
urgència de les circumstàncies que permeten adoptar aquestes mesures, els agents 
poden disposar de suport tècnic especialitzat immediat. 
2. Si es donen les circumstàncies establertes per l'apartat 1, els agents de policia 
poden adoptar les mesures provisionals immediates següents: 
a) La suspensió immediata de les activitats i el precinte dels establiments, de les 
instal'lacions o dels instruments. 
b) El desallotjament total o parcial dels establiments i els espais oberts al públic. 
Aquesta mesura, si afecta establiments oberts al públic, o activitats d'espectacles 
públics o recreatives en espais oberts autoritzats, comporta la prohibició que el públic 
hi entri fins a l'hora d'obertura del dia o de la sessió següent. 
3. Els agents de policia poden adoptar, sense que es donin les circumstàncies de 
l'aparat 1, la mesura de comís dels béns relacionats amb l'activitat o el precinte dels 
establiments quan l'activitat es desenvolupa sense disposar de la preceptiva 
comunicació prèvia, llicència o autorització. En els supòsits de venda i revenda 
d'entrades per persones, llocs o plataformes tecnològiques no autoritzats, podran 
ésser objecte de comís les entrades, els béns relacionats amb l'activitat, així com els 
diners objecte de la transacció. 
4. Si adopten alguna mesura provisional immediata a què es refereixen els apartats 
anteriors, llevat del supòsit del punt b) de l'apartat 2, els agents de policia ho han de 
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comunicar, dins les vint i quatre hores següents, a l'òrgan competent pe.r.a adoptar les 
mesures provisionals prèvies pertinents, · el qual ha de COr¡fiff1[&r-les1 rrl0dificar-Ies o 
revocar-les en el termini de quatre dies, a comptar des del prlfiter ~ ia ~OO~~Q"512 
de la çomunicació. " L'incompliment d'aquests terminis comporta automàticament 
l'aixecamér1t de les mesures proviSionals immediates adoptades. 
5. Si l'òrgan competent per a sancionar ha ratificat les mesures provisionals 
immediates de conformitat amb l'apartat anterior, el règim posterior de confirmació, 
modificació o revocació es regeix pel que disposa l'article 71.c, llevat que l'acord de 
ratificació es dicti en l'acord d' iniciació del procediment sancionador corresponent. 

Disposicions addicionals 

Primera 
Règim especial del municipi de Barcelona 
1. Correspon a l'Ajuntament de Barcelona la competència per a autoritzar les activitats 
d'espectacles públics i recreatives en el municipi de Barcelona, d'acord amb l'article 71 
de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, que 
atribueix a l'Ajuntament la competència per a autoritzar la instal'lació o l'obertura de 
tota mena d'establiments oberts al públic i d'activitats en aquesta ciutat. 
2. Aquesta llei és d'aplicació al municipi de Barcelona, sens perjudici de les 
disposicions establertes per la Llei 22/1998 i la Llei de l'Estat 1/2006, del 13 de març, 
per la qual es regula el règim especial d'aquest municipi. 

Segona 
Activitats d'espectacles públics i recreatives en recintes d'entitats associatives d'interès 
sociocultural 
Per tal de donar compliment a les disposicions d'aquesta llei i de la normativa tècnica 
aplicable, en el cas dels recintes d'entitats associatives d'interès sociocultural que 
acullen activitats d'espectacles públics i recreatives, p~r reglament es determinàrà el 
procediment per l'adaptació de les instal'lacions d'aquest recintes. 
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les entitats associatives d'interès 
sociocultural, disposaran del termini d'un any, per presentar al departament competent 
en matèria de cultura, un programa d'adaptació progressiva dels recintes on es 
desenvolupen activitats d'espectacles públics i recreatives, amb la previsió dels 
terminis de compliment de la seva execució, sens perjudici de l'exigència del 
compliment dels requisits mínims que garanteixin la seguretat de les persones i dels 
béns. 
Per acollir-se a aquesta Disposició addicional, caldrà que es compleixin els supòsits 
que es detallen: , 
a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui a entitats associatives d'interès 
sociocultural sense finalitat de lucre. 
b) S'acrediti que la programació d'activitats d'espectacles públics i recreatives s'hagi 
desenvolupat, com a mínim, els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

Disposicions transitòries 

Primera 
Règim transitori dels expedients sancionadors . 
Els expedients sancionadors oberts abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es 
regeixen per la normativa vigent en el moment de l'obertura, llevat dels supòsits en 
què els preceptes d'aquesta llei siguin més favorables per als expedientats. 

Segona 
Règim transitori de les normes reglamentàries 
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revocar-les en el termini de quatre dies, a comptar des del pr1'fifer ~ia¡ ~OOJ~Q~~12 
de la comunicació . L'incompliment d'aquests terminis comporta automàticament 
l'aixecamèrlt delès mesures provisionals immediates adoptades. 
5. Si l'òrgan competent per a sancionar ha ratificat les mesures provisionals 
immediates de conformitat amb l'apartat anterior, el règim posterior de confirmació, 
modificació o revocació es regeix pel que disposa l'article 71.c, llevat que l'acord de 
ratificació es dicti en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent. 

Disposicions addicionals 

Primera 
Règim especial del municipi de Barcelona 
1. Correspon a l'Ajuntament de Barcelona la competència per a autoritzar les activitats 
d'espectacles públics i recreatives en el municipi de Barcelona, d'acord amb l'article 71 
de la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, que 
atribueix a l'Ajuntament la competència per a autoritzar la instal'lació o l'obertura de 
tota mena d'establiments oberts al públ ic i d'activitats en aquesta ciutat. 
2. Aquesta llei és d'aplicació al municipi de Barcelona, sens perjudici de les 
disposicions establertes per la Llei 22/1998 i la Llei de l'Estat 1/2006, del 13 de març, 
per la qual es regula el règim especial d'aquest municipi. 

Segona 
Activitats d'espectacles públics i recreatives en recintes d'entitats associatives d'interès 
sociocultural 
Per tal de donar compliment a les disposicions d'aquesta llei i de la normativa tècnica 
aplicable, en el cas dels recintes d'entitats associatives d'interès sociocultural que 
acullen activitats d'espectacles públics i recreatives, p~r reglament es determinarà el 
procediment per l'adaptació de les instal'lacions d'aquest recintes. 
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les entitats associatives d'interès 
sociocultural, disposaran del termini d'un any, per presentar al departament competent 
en matèria de cultura, un programa d'adaptació progressiva dels recintes on es 
desenvolupen activitats d'espectacles públics i recreatives, amb la previsió dels 
terminis de compliment de la seva execució, sens perjudici de l'exigència del 
compliment dels requisits mínims que garanteixin la seguretat de les persones i dels 
béns. 
Per acollir-se a aquesta Disposici6 addicional , caldrà que es compleixin els supòsits 
que es detallen: 
a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui a entitats associatives d'interès 
sociocultural sense finalitat de lucre. 
b) S'acrediti que la programació d'activitats d'espectacles públics i recreatives s'hagi 
desenvolupat, com a mínim, els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

Disposicions transitòries 

Primera 
Règim transitori dels expedients sancionadors 
Els expedients sancionadors oberts abans de l'entrada en vigor d'aquesta ílei es 
regeixen per la normativa vigent en el moment de l'obertura, llevat dels supòsits en 
què els preceptes d'aquesta llei siguin més favorables per als expedientats. 

Segona 
Règim transitori de les normes reglamentàries 
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Fins que aquesta llei no es desenvolupi per mitjà del reglament corresponent, són 
aplicables les normes reglamentaries vigents en el moment queia Llei s'aprovi, 
sempre que no la contravinguin. 

Tercera ~~,r ü rO;01ll. t .18$·2 
Règim transitori de les llicències i de les autoritzacions 
1. Totes les sol ' licituds de llicències i d'autoritzacions presentades abans de l'entrada 
en vigor d'aquesta llei es regeixen per la normativa aplicable en el moment en què es 

¡ van sol, licitar, sens perjudici del compliment de les condicions tècniques que puguin 
afectar la seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans. 
2. El que disposa l'apartat . 1 s'entén sens perjudici de la facultat dels titulars o 
organitzadors d'acollir-se als nous règims d'intervenció simplificats, que han de 
manifestar expressament davant de l'Administració competent. 

Quarta 
Règim transitori de les assúmpcions de competències vigents 
1. En virtut de l'establert a l'article 23 d'aquesta Llei, aquells municipis amb una 
població superior a 20.000 habitants, que tinguin assumides les competències 
sancionadores, d'acord amb la legislació aplicable fins a l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei, continuaran ten int-les vigents fins que l'ajuntament sol'lièiti, expressament, la 
delegació d'aquesta competència, que s'ha de realitzar en el termini màxim de sis 
mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Si, un cop transcorregut aquest 
termini, no s'ha formulat dita sol'licitud l'assumpció de competències resta 
automaticament sense efecte, havent d'aportar l'ajuntament un informe que especifiqui 
les actuacions realitzades fins aquell mqment. . 
Per tal de fer efectiu aquest retorn competencial, l'ajuntament finalitzarà tots aquells 
procediments que estiguin en tràmit i remetrà als òrgans que han recuperat la 
competència les actes d'inspecció que s'aixequin a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei. 
2. Aquells municipis amb una població inferior a 20.000 habitants que tinguin 
assumides les competències sancionadores d'acord amb la legislació aplicable fins a 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, a partir d'aquesta data, deixaran d'exercir dita 
competència que retornarà als òrgans competents en matèria d'espectacles públics i 
d'activitats recreatives que la tenen atribuïda, d'acord amb el procediment establert al 
paràgraf segon de l'apartat 1. 
3. Excepcionalment, en el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei, els municipis esmentats en l'apartat 2) podran sol'licitar la delegació de 
la competència sancionadora, si disposen de policia local i acrediten , mitjançant una 
memòria, que disposen d'una capacitat de gestió tècnica suficient, d'acord amb el 
procediment i en els termes que s'estableixi per reglament. 

Cinquena 
Règim transitori per a les proves d'habilitació del personal de control d'accés 
1. A partir de l'endemà de la publicació de la present Llei, les proves de selecció per 

. obtenir l'habilitació professional de controlador d'accés seran realitzades per la direcció 
general competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final segona 
d'aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secèió segona i l'Annex V del 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat del Decret 112/2010, 
de 31 d'agost, en tot allò que no s'oposi a la present Llei. 
3. Aquells centres degudament habilitats que hagin iniciat cursos deformació abans de 
la publicació de la present Llei, podran dur a terme les proves corresponents, sempre i 
quan hagin comunicat, prèviament, a la direcció general competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives la data d'inici i de finalització del curs, el 
llistat d'alUmnes matriculats, amb el nom, cognoms i document d'identitat, i les dates i 
hores dels diferents exercicis que composen la prova de selecció i el test psicotècnic. 
La manca de la comunicació esmentada anteriorment, comporta que, els alumnes 
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Fins que aquesta llei no es desenvolupi per mitjà del reglament corresponent, són 
aplicables les normes r::eglamentariès vigents en el moment que la Llei s'aprovi, 
sempre que no la contravinguin . 

Tercera (t ~1~;; ij 'tO. Oi l ~. ~ . 18 t.·! 
Règim transitori de les llicències i de les autoritzacions 
1. Totes les sol' licituds de llicències i d'autoritzacions presentades abans de l'entrada 
en vigor d'aquesta llei es regeixen per la normativa aplicable en el moment en què es 
van sol ·licitar, sens perjudici del compliment de les' condicions tècniques que puguin 
afectar la seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans. 
2. El que disposa l'apartat 1 s'entén sens perjudici de la facultat dels titulars o 
organitzadors d'acollir-se als nous règims d'intervenció simplificats, que han de 
manifestar expressament davant de l'Administració competent. 

Quarta 
Règim transitori de les assumpcions de competències vigents 
1. En virtut de l'establert a l'article 23 d'aquesta Llei , aquells municipis amb una 
població supetior a 20.000 habitants, que tinguin assumides les competències 
sancionadores, d'acord amb la legislació aplicable fins a l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei, continuaran tenint-les vigents fins que l'ajuntament sol ' liciti, expressament, la 
delegació d'aquesta competència, que s'ha de realitzar en el termini màxim de sis 
mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Si, un cop transcorregut aquest 
termini, no s'ha formulat dita sol 'licitud l'assumpció de competències resta 
automàticament sense efecte, havent d'aportar l'ajuntament un informe que especifiqui 
les actuacions realitzades fins aquell moment. 
Per tal de fer efectiu aquest retorn competencial, l'ajuntament finalitzarà tots aquells 
procediments que estiguin en tràmit i remetrà als òrgans que han recuperat la 
competència les actes d'inspecció que s'aixequin a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei. 
2. Aquells municipis amb una població inferior a 20.000 habitants que tinguin 
assumides les competències sancionadores d'acord amb la legislació aplicable fins a 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, a partir d'aquesta data, deixaran d'exercir dita 
competència que retornarà als òrgans competents en matèria d'espectacles públics i 
d'activitats recreatives que la tenen atribuïda, d'acord amb el procediment establert al 
paràgraf segon de l'apartat 1. 
3. Excepcionalment, en el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei, els municipis esmentats en l'apartat 2) podran sol'licitar la delegació de 
la competència sancionadora, si disposen de policia local i acrediten, mitjançant una 
memòria, que disposen d'una capacitat de gestió tècnica suficient, d'acord amb el 
procediment i en els termes que s'estableixi per reglament. 

Cinquena 
Règim transitori per a les proves d'habilitació del personal de control d'accés 
1. A partir de l'endemà de la publicació de la present Llei , les proves de selecció per 
obtenir l'habilitació professional de controlador d'accés seran realitzades per la direcció 
general competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final segona 
d'aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secèió segona i l'Annex V del 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat del Decret 112/2010, 
de 31 d'agost, en tot allò que no s'oposi a la present Llei. 
3. Aquells centres degudament habilitats que hagin iniciat cursos de formació abans de 
la publicació de la present Llei , podran dur a terme les proves corresponents, sempre i 
quan hagin comunicat, prèviament, a la direcció general competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives la data d'inici i de finalització del curs, el 
llistat d'alumnes matriculats, amb el nom, cognoms i document d'identitat, i les dates i 
hores dels diferents exercicis que composen la prova de selecció i el test psicotècnic. 
La manca de la comunicació esmentada anteriorment, comporta que, els alumnes 
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matriculats han de superar les proves que cenvequi la direcció general competent en 
matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. ' 

Disposició deroga~òria , 
{jq I.!"t,.' 'l'f) rtt;~1 A" ~of"~-

U ,':t. tT ' ,lJ.t'J.- t·; {,T • , 'O ,t 1;' 

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

Dispesiciens finals 

Primera 
Es medifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 d'ectubre, de regulació de les festes 
tradicienals amb beus, que queda redactat de la manera següent: 
"Article 19 
Òrgans sancienaders 
Els òrgans de l'Administració de la Generalitatcempetents per a exercir les petestats 
sancienaderes que li atribueix aquesta llei són els centrals i els serveis territerials del 
departament cempetent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. 
Ne .obstant l'establert en l'apartat anterier, els òrgans cempetents per sancienar les 
infracciens cemeses en relació amb la protecció dels animals són aquells que tenen 
atribuïda cem a pròpia aquesta.cempetència". 

Segena 
Desenvelupament reglamentari 
S'auteritza el Gevern i el censeller e censellera del departament cempetent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives per a dictar els reglaments que calguin 
per a desenvelupar i aplicar aquesta llei. 

Tercera 
Entrada en viger 
Aquesta Llei entrarà en viger tres meses després de ser publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, llevat del que s'estableix a la dispòsició transitòria 
cinquena, en relació amb el centingut de l'article 17, que entrarà en viger a l'endemà 
de la seva publicació. 
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matriculats han de superar les proves que convoqui la direcció general competent en 
matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives, 

Disposició derogat:òria 

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, 

Disposicions finals 

Primera 
Es modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 d'octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous, que queda redactat de la manera següent: 
"Article 19 
Òrgans sancionadors 
Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les potestats 
sancionadores que li atribueix aquesta llei són els centrals i els serveis territorials del 
departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, 
No obstant l'establert en l'apartat anterior, els òrgans competents per sancionar les 
infraccions comeses en relació 'amb la protecció dels animals són aquells que tenen 
atribuïda com a pròpia aquesta . competència", 

Segona 
Desenvolupament reglamentari 
S'autoritza el Govern i el conseller o consellera del departament competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives per a dictar els reglaments que calguin 
per a desenvolupar i aplicar aquesta llei. 

Tercera 
Entrada en vigor 
Aquesta Llei entrarà en vigor tres mesos després de ser publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, llevat del que s'estableix a la disposició transitòria 
cinquena, en relació amb el contingut de l'article 17, que entrarà en vigor a l'endemà 
de la seva publicació. 
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S/AJ 

Senyor Jaume 'Domingo i Planas 
Director general de l'Entitat Autònoma 
del Diari Oficial i de Publicacions 

Assumpte: tramesa de documents al DOGC 

. Us trameto, adjunt, per tal que es publiqui al DOGC, l'Edicte de 17 de juny de 
2014, pel qualse sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei d'ordenació 

o/e les activitats d'espectacles públics i recreatives . 

. Josep M 'ez elgares 
. Secretari ge eral 

Barcelona, 18 de juny de 2014 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Telèfon 93.551.20 00 
www.gencates/interior o O O 416 
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Senyor Jaume Domingo i Planas 
Director general de l'Entitat Autònoma 
del Diari Oficiali de Publicacions 

Assumpte: tramesa de documents al DOGC 

Us trameto, adjunt, per tal que es publiqui al DOGC, l'Edicte de 17 de juny de 
2014, pel qualse sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei d'ordenació 

o/e les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

Atenta 

Josep M ez elgares 
Secretari ge eral 

Barcelona, 18 de juny de 2014 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Telèfon 93.551 .20 00 
www.gencat.es/interior o O O 416 
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de 17 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte 
de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

D'acord amb la normativa vigent, el Departament d'Interior està tramitant 
l'elaboració de l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives. 

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració de 
l'Avantprojecte de llei esmentat, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la 
Llei 26/2010, ' del , 3 d'agost, de règim jurídic i· de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte esmentat, durant el termini de 15 ' dies hàbils a comptar de 
l'endemà de la data 'de publicació d'aquest Edicte al DOGC. 

L'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives es pot examinar, per formular-hi les al' legacions que es considerin 
adequades, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya (https:lltauler.seu.catlinici.do?idens=1&lang=ca)i al web del 
Departament d'Interior (http://www20.gencat.catlportal/site/interior/).a l'apartat · 
El Departament, Normativa i convenis, Normativa, Projectes de normativa en 

4rtràmit d'informació pública. 

Josep e Melgares 
Secretari general 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 
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de 17 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte 
de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

D'acord amb la normativa vigent, el Departament d'Interior està tramitant 
l'elaboració de l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives. 

Amb la finalitat de donar participació als ciutadans en el procés d'elaboració de 
l'Avantprojecte de llei esmentat, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la 
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i· de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, se sotmet a informació pública 
l'Avantprojecte esmentat, durant el termini de 15' dies hàbils a comptar de 
l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al DOGC. 

L'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives es pot examinar, per formular-hi les al'legacions que es considerin 
adequades, al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1&lang=ca)i al web del 
Departament d'Interior (http://www20.gencat.cat/portal/site/interior/).a l'apartat 
El Departament, Normativa i convenis, Normativa, Projectes de normativa en 

4(tràmit d'informació pública. 

Josep e Melgares 
Secretari general 

Diputació. 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 
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.. 

EDICTO 
de 17 de junio de 2014, por el que se somete a información pública el 

. Anteproyecto de ley de ordenación de las actividades de espectaculos públicos 
y recreativas. 

De acuerdo con la normativa vigente, el Departamento de Interior esta 
tramitando la elaboración del Anteproyecto de ley de ordenación de las 
actividades de espectaculos públicos y recreativas. 

Con la finalidad de dar participación a los ciudadanos en el proceso de 
elaboración del Anteproyecto de ley mencionado, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 68 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídica y 
de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, se somete a 

. información pública el anteproyecto citado, durante el plazo de 15 días habiles 
a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación de este Edicto en el 
DOGC. . 

El Anteproyecto de ley de ordenación de las actividades de espectaculos 
públicos y recreativas se puede examinar, para formular las alegaciones que se 
consideren adecuadas, en el Tablón electrónicode la Administración de la 
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apartado El Departament, Normativa i convenis, Normativa, Projectes de 
normativa en tràmit d'informació pública. 

Barcelona, 17 de junio de 2014 

Josep Martínez Melgares 
Secretario general ' 
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EDICTO 
de 17 de junio de 2014, por el que se somete a información pública el 
Anteproyecto de ley de ordenación de las actividades de espectaculos públicos 
y recreativas. 

De acuerdo con la normativa vigente, el Departamento de Interior esta 
tramitando la elaboración del Anteproyecto de ley de ordenación de las 
actividades de espectaculos públicos y recreativas. 

Con la finalidad de dar participación a los ciudadanos en el proceso de 
elaboración del Anteproyecto de ley mencionado, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 68 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídica y 
de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, se somete a 
información pública el anteproyecto citado, durante el plazo de 15 días h,abiles 
a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación de este Edicto en el 
DOGC. . 

El Anteproyecto de ley de ordenación de las actividades de espectaculos 
públicos y recreativas se puede examinar, para formular las alegaciones que se 
consideren adecuadas, en el Tablón electrónicode la Administración de la 
Generalidad (https://tauler.seu.catlinici.do?idens=1&lang=ca) y en la web del 
Departamento de Interior (http://www20.gencat.catlportal/site/interior/), en el 
apartado El Departament, Normativa i convenis, Normativa, Projectes de 
normativa en tràmit d'informació pública. 

Barcelona, 17 de junio de 2014 

Josep Martínez Melgares 
Secretario general 
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formular-hi les al· legacions que es considerin adequades, al Tauler electrònic de I~Administració de la 
Generalitat de Catalunya ( https://tauler.seu .cat/inici.do?idens=l&lang=ca ) i al web del Departament d'Interior 
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I. Els títols competencials estatutaris permeten l'afirmació, en mans del legislador 
català, d'un ampli ventall de possibilitats d'ordenació del sector de les activitats 
d'espectacles i recreatives i dels establiments oberts al públic. Amb caràcter general, i 
segons estableix l'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, correspon a la 

. Generalitat la competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats recreatives, 
que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció administrativa i el 
control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics. 

AI costat d'aquest títol competencial genèric, destaquen altres previsions estatutàries 
que hi estan directament vinculades, també de caràcter exclusiu, en matèria de cultura 
(article 127 EAC), de prevenció i extinció d'incendis i de protecció civil (article 132.1 
EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 162 EAC), seguretat pública 
(article 164) i seguretat privada (article 163 EAC). I tot això sense obl idar, a més, 
l'existència de títols cornpetencials diversos sobre un ampli conjunt de matèries 
relacionades amb les activitats d'espectacles i recreatives, com són el consum (article 
123 EAC), la joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 144), l'urbanisme i 
l'ordenació del territori (article 149 EAC) i la protecció de menors (article 166.3 EAC), 
entre altres. 

Pel que fa a les competències dels governs locals de Catalunya, l'article 84.2 de 
l'Estatut d'Autonomia es refereix a les matèries sobre les quals disposaran de 
competències pròpies, sempre en els termes que determinin les lleis. Entre altres, 
destaquen l'urbanisme i la conservació dels béns de domini públic local (lletra a), les 
condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais i en locals de 
concurrència pública (lletra e), la protecció civil i la prevenció d'incendis (lletra f) i 
l'establiment d'autoritzacions de tot tipus d'activitats econòmiques (lletra i). 

Segons l'article 160.1 de l'Estatut, i respectant el principi d'autonomia local, correspon 
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, que inclou la 
determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres 
ens locals, en els àmbits especificats per l'article 84 EAC. 

11. Fent ara referència als antecedents normatius, en la regulació autonòmica de la 
matèria destaca la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les 
activitats rècreatives i els establiments públics, 'en exercici dels títols competencials 
previstos per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. Ja aleshores, el legislador 
català va voler respondre a la necessitat de garantir la seguretat del públic i dels 
participants en les activitats i dels usuaris dels establiments regulats, d'evitar molèsties 
a tercers, de protegir els menors i d'utilitzar els cossos policials per a preservar l'ordre 
públic. 

La Llei 4/2003, de 7 d'abril, del sistema de seguretat pública de Catalunya, també 
s'inspira en uns principis generals, com són els de la prevenció dels riscos, proximitat 
amb el ciutadans, coordinació i cooperació entre autoritats, administracions i serveis 
que concorren en l'àmbit de la seguretat, amb el benentès d'assegurar l'eficàcia i 
l'eficiència de l'acció pública en interès dels ciutadans, fet que dóna lloc a què, en 
l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives, les diferents administracions 
cooperin per ajustar conjuntament la seva acció a l'interés públic. 

Més recentment, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics . i les activitats recreatives, pretén . afrontar la profunda 
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I. Els títols competencials estatutaris permeten l'afirmació, en mans del legislador 
català, d'un ampli ventall de possibilitats d'ordenació del sector de les activitats 
d'espectacles i recreatives i dels establiments oberts al públic, Amb caràcter general, i 
segons estableix l'article 141,3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats recreatives, 
que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció administrativa i el 
control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics. 

AI costat d'aquest títol competencial genèric, destaquen altres previsions estatutàries 
que hi estan directament vinculades, també de caràcter exclusiu, en matèria de cultura 
(article 127 EAC), de prevenció i extinció d'incendis i de protecció civil (article 132.1 
EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 162 EAC), seguretat pública 
(article 164) i seguretat privada (article 163 EAC). I tot això sense oblidar, a més, 
l'existència de títols cornpetencials diversos sobre un ampli conjunt de matèries 
relacionades amb les activitats d'espectacles i recreatives, com són el consum (article 
123 EAC), la joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 144), l'urbanisme i 
l'ordenació del territori (article 149 EAC) i la protecció de menors (article 166.3 EAC), 
entre altres. 

Pel que fa a les competències dels governs locals de Catalunya, l'article 84.2 de 
l'Estatut d'Autonomia es refereix a les matèries sobre les quals disposaran de 
competències pròpies, sempre en els termes que determinin les lleis. Entre altres, 
destaquen l'urbanisme i la conservació dels béns de domini públic local (lletra a), les 
condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais i en locals de 
concurrència pública (lletra e), la protecció civil i la prevenció d'incendis (lletra f) i 
l'establiment d'autoritzacions de tot tipus d'activitats econòmiques (lletra i). 

Segons l'article 160.1 de l'Estatut, i respectant el principi d'autonomia local, correspon 
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local, que inclou la 
determinació de les competències i de les potestats pròpies dels municipis i dels altres 
ens locals, en els àmbits especificats per l'article 84 EAC. 

11. Fent ara referència als antecedents normatius, en la regulació autonòmica de la 
matèria destaca la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics, en exercici dels títols competencials 
previstos per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. Ja aleshores, el legislador 
català va voler respondre a la necessitat de garantir la seguretat del públic i dels 
participants en les activitats i dels usuaris dels establiments regulats, d'evitar molèsties 
a tercers, de protegir els menors i d'utilitzar els cossos policiaJs per a preservar l'ordre 
públic. 

La Llei 4/2003, de 7 d'abril, del sistema de seguretat pública de Catalunya, també 
s'inspira en uns principis generals, com són els de la prevenció dels riscos, proximitat 
amb el ciutadans, coordinació i cooperació entre autoritats, administracions i serveis 
que concorren en l'àmbit de la seguretat, amb el benentès d'assegurar l'eficàcia i 
l'eficiència de l'acció pública en interès dels ciutadans, fet que dóna lloc a què, en 
l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives, les diferents administracions 
cooperin per ajustar conjuntament la seva acció a l'interés públic. 

Més recentment, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, pretén afrontar la profunda 
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de lleure amb el descans, incorpora una regulació exhaustiva dels drets i deures de les 
principals persones concurrents a les activitats i establiments, atribueix àmplies 

potestats d'intervenció i de control als municipis i estableix un règim d'inspecció 
sancionador: detallat i exhaustiu. 

La Llei actual recull i integra els dos antecedents normatius referits. Malgrat l'alteració 
del règim d'intervenció que ara s'efectua, i que tot seguit es motivarà, la Llei evidencia 
la preocupació del legislador català per a seguir garantint la seguretat i la salut dels 
espectadors, participants i usuaris, la èonvivència pacífica entre els drets d'aquestes 
persones concurrents a les activitats i els de la resta de la ciutadania, així com altres 

. finalitats habituals en l'ordenació del sector, com ara la protecció dels menors. 

III. Aquesta llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc 
normatiu dels nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

, 
En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 
configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. 'És per això que els 
tractats fundacionals de la Comunitat Econòmica Europea ja preveien de manera 
decidida el reconeixement de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis. 

En els darrers anys, aquests principis enunciats genèricament s'han traslladat a una 
norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, bo i 
recollint la jurisprudència del Tribunal de Justícia deia Unió. Per tal de fomentar un 
mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, aquesta Directiva fixa uns objectius 
de simplificació administrativa procedimental i per via electrònica (finestreta única), 
determina un règim comú de mínima intervenció per a l'exercici de la llibertat 
d'establiment i la lliure prestació dels serveis, i vetlla per la promoció de llur qualitat. 

Les afirmacions al voltant de la simplificació administrativa i de la intervenció mínima 
certament no són noves i han estat presents en la nostra legislació administrativa. Les 
comunicacions prèvies o les declaracions responsables no són alienes al /dret 
administratiu tradicional, per bé que és igualment cert que cobren una transcendència 
extraordinària amb l'impuls decidit de la Directiva de Serveis. La postergació a un 
segon plànol dels règims d'autorització administrativa, només admissibles si són 
proporcionals i necessaris, i no discriminatoris, és a dir, justificats en raons imperioses 
d'interès general, situa els instruments del règim de comunicació com a mecanismes 
primaris de l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques. 

La legislació administrativa aprovada en els darrers temps respon a l'afirmació 
decidida d'aquests principis, en el marc estatutari del reconeixement a la ciutadania de 
drets d'accés als serveis públics i a una bona administració (article 30 EAC). En aquest 
sentit, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, assenyala clarament la submissió de 
l'Administració pública al principi d'intervenció mínima (article 31), obligant-la a escollir 
la mesura menys restrictiva a l'activitat dels particulars i a motivar-ne la ~eva 
necessitat per a la protecció de l'interès general. De la mateixa manera (article 32), la 
simplificació administrativa es considera essencial per a assolir un funcionament , 
adequat d'una bona administració pública. 

IV. L'assoliment d'una intervenció administrativa mJnlma i proporcional amb les 
finalitats d'interès públic que es persegueixen i la simplificació administrativa es 
consideren essencials per a afavorit el creixement econòmic, l'ocupació, la innovació, 
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de lleure amb el descans, incorpora una regulació exhaustiva dels drets i deures de les 
principals persones concurrents a les activitats i establiments, atribueix àmplies 

potestats d'intervenció i de control als municipis i estableix un règim d'inspecció 
sancionador detallat i exhaustiu . 

La Llei actual recull i integra els dos antecedents normatius referits. Malgrat l'alteració 
del règim d'intervenció que ara s'efectua, i que tot seguit es motivarà, la Llei evidencia 
la preocupació del legislador català per a seguir garantint la seguretat i la salut dels 
espectadors, participants i usuaris, la convivència pacífica entre els drets d'aquestes 
persones concurrents a les activitats i els de la resta de la ciutadania, així com altres 
finalitats habituals en l'ordenació del sector, com ara la protecció dels menors. 

III. Aquesta llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc 
normatiu dels nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 
configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. 'És per això que els 
tractats fundacionals de la Comunitat Econòmica Europea ja preveien de manera 
decidida el reconeixement de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis. 

En els darrers anys, aquests principis enunciats genèricament s'han traslladat a una 
norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, bo i 
recollint la jurisprudència del Tribunal de Justícia deia Unió. Per tal de fomentar un 
mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, aquesta Directiva fixa uns objectius 
de simplificació administrativa procedimental i per via electrònica (finestreta única), 
determina un règim comú de mínima intervenció per a l'exercici de la llibertat 
d'establiment i la lliure prestació dels serveis, i vetlla per la promoció de llur qualitat. 

Les afirmacions al voltant de la simplificació administrativa i de la intervenció mínima 
certament no són noves i han estat presents en la nostra legislació administrativa. Les 
comunicacions prèvies o les declaracions responsables no són alienes al /dret 
administratiu trad1cional, per bé que és igualment cert que cobren una transcendència 
extraordinària amb l'impuls decidit de la Directiva de Serveis. La postergació a un 
segon plànol dels règims d'autorització administrativa, només admissibles si són 
proporcionals i necessaris, i no discriminatoris, és a dir, justificats en raons imperioses 
d'interès general, situa els instruments del règim de comunicació com a mec~nismes 
primaris de l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques. 

La legislació administrativa aprovada en els darrers temps respon a l'afirmació 
decidida d'aquests principis, en el marc estatutari del reconeixement a la ciutadania de 
drets d'accés als serveis públics i a una bona administració (article 30 EAC). En aquest 
sentit, la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, assenyala clarament la submissió de 
l'Administració pública al principi d'intervenció mínima (article 31), obligant-la a escollir 
la mesura menys restrictiva a l'activitat dels particulars i a motivar-ne la seva 
necessitat per a la protecció de l'interès general. De la mateixa manera (article 32), la 
simplificació administrativa es considera essencial per a assolir un fundonament , 
adequat d'una bona administració pública. 

IV. L 'assoliment d'una intervenció administrativa mlnlma i proporcional amb les 
finalitats d'interès públic que es persegueixen i la simplificació administrativa es 
consideren essencials per a afavorir el creixement econòmic, l'ocupació, la innovació, 
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Pel que fa a les activitats d'espectacles i de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica i social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal. procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de 
l'interès general, representat essencialment pel principi de seguretat, al costat de la 
resta de béns jurídics especialment protegits, com ara la convivència entre els 
subjectes concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels serveis. 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu actual, aquesta llei pretén 
fer compatible el principi de llibertat amb les necessàries condicions de seguretat que 
han d'observar els establiments i les activitats regulats, i compatibilitzar els drets de les 
persones concurrents a les activitats i als establ iments amb els de les terceres 
persones. 

Aquesta finalitat requereix l'ac9modació i l'ajust de mentalitats, tant des de 
l'Administració pública com des de les persones privades implicades. Des de. la 
perspectiva de l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase 
de control previ de les activitats, sinó més aviat en les fases posteriors de control, la 
qual cosa exigeix una revisió d'objectius, així com la implantació d'una externalització 
parcial de l'activitat administrativa. Des de la perspectiva de l'operador econòmic, 
caldrà assumir les conseqüències jurídiques de les noves formes de comportament, 
amb l'assumpció de les responsabilitats que dimanen de l'exercici de les activitats. 

V. En definitiva, aquesta Llei pretén aplicar al sector de l'oci, els canvis obrats en el 
dret europeu i en el dret intern, al voltant dels principis d'intervenció mínima i de 
simplificació administrativa. Canvis tendens a què les administracions públiques, 
adoptin, amb caràcter general, un sistema de controls a posteriori, orientat a la 
preservació dels interessos públics, que fins ara s'efectuava mitjançant el control 
preventiu 

En el cas de les activitats d'espectacles i recreatives, la presència de raons imperioses 
. d'interès general permet el manteniment de supòsits de llicència i d'autorització 
administrativa, d'acord amb la Directiva de Serveis, que recull principalment, sense 
exhaurir-les, les raons reconegudes en la jurisprudència del Tribunal de Justícia dels 
articles 43 i 49 del Tractat de Roma. En el nostre cas, estaríem en presència d'un 
conjunt d'àmbits principalment prescrits per la Directiva, com ara la seguretat i la salut 
pública, l'ordre públic, la protecció de l'entorn urbà i, en alguns casos d'una manera 
especial , la protecció dels menors d'edat. 

Malgrat el manteniment d'algunes llicències i autoritzacions, aquesta llei estableix, per 
primer cop, un règim de comunicació prèvia amb caràcter general, a diferència de la 
llei que deroga, que simplement el permetia per via reglamentària o per ordenança. 
D'acord amb la normativa de prevenció i extinció d'incendis, s'estableixen diferents 
gradacions d'intervenció administrativa, en funció del risc important de les activitats, 
molt lligat amb l'aforament de les activitats i dels establiments públics. 

També es pretén amb aquesta regulació incrementar la seguretat jurídica de la 
normativa sectorial , mitjançant un règim legal de caràcter general,per a l'àmbit 
territorial català, en matèria d'establ iments i activitats d'espectacles i recreatives, en 
relació al principi de reserva de llei, de transparència i de predictibil itat de les normes. 

Pel que fa en concret a la reserva de llei, l'article 53.1 de la Constitució espanyola la 
preveu respecte a la llibertat d'empresa (article 38 CE). Això significa que les 
limitacions a l'activitat econòmica de les persones han de tenir el suport legal 
necessari, de manera que la llei assenyali els supòsits d'intervenció sobre aquesta 
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Pel que fa a les activitats d'espectacles i de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica i social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de 
l'interès general, representat essencialment pel principi de seguretat, al costat de la 
resta de béns jurídics especialment protegits, com ara la convivència entre els 
subjectes concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels serveis. 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu actual, aquesta llei pretén 
fer compatible el principi de llibertat amb les necessàries condicions de seguretat que 
han d'observar els 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. 

Aquesta finalitat requereix l'ac9modació i l'ajust de mentalitats, tant des de 
l'Administració pública com des de les persones privades implicades. Des de la 
perspectiva de l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase 
de control previ de les activitats, sinó més aviat en les fases posteriors de control, la 
qual cosa exigeix una revisió d'objectius, així com la implantació d'una externalització 
parcial de l'activitat administrativa. Des de la perspectiva de l'operador econòmic, 
caldrà assumir les conseqüències jurídiques de les noves formes de comportament, 
amb l'assumpció de les responsabilitats que dimanen de l'exercici de les activitats. 

V. En definitiva, aquesta Llei pretén aplicar al sector de l'oci, els canvis obrats en el 
dret europeu i en el dret intern, al voltant dels principis d'intervenció mínima i de 
simplificació administrativa. Canvis tendens a què les administracions públiques, 
adoptin, amb caràcter general, un sistema de controls a posteriori, orientat a la 
preservació dels interessos públics, que fins ara s'efectuava mitjançant el control 
preventiu 

En el cas de les activitats d'espectacles i recreatives, la presència de raons imperioses 
d'interès general permet el manteniment de supòsits de llicència i d'autorització 
administrativa, d'acord amb la Directiva de Serveis, que recull principalment, sense 
exhaurir-les, les raons reconegudes en la jurisprudència del Tribunal de Justícia dels 
articles 43 i 49 del Tractat de Roma. En el nostre cas, estaríem en presència d'un 
conjunt d'àmbits principalment prescrits per la Directiva, com ara la seguretat i la salut 
pública, l'ordre públic, la protecció de l'entorn urbà i, en alguns casos d'una manera 
especial, la protecció dels menors d'edat. 

Malgrat el manteniment d'algunes llicències i autoritzacions, aquesta llei estableix, per 
primer cop, un règim de comunicació prèvia amb caràcter general, a diferència de la 
llei que deroga, que simplement el permetia per via reglamentària o per ordenança. 
D'acord amb la normativa de prevenció i extinció d'incendis, s'estableixen diferents 
gradacions d'intervenció administrativa, en funció del risc important de les activitats, 
molt lligat amb l'aforament de les activitats i dels establiments públics. 

També es pretén amb aquesta regulació incrementar la seguretat jurídica de la 
normativa sectorial, mitjançant un règim legal de caràcter general,per a l'àmbit 
territorial català, en matèria d'establiments i activitats d'espectacles i recreatives, en 
relació al principi de reserva de llei, de transparència i de predictibilitat de les normes. 

Pel que fa en concret a la reserva de llei, l'article 53.1 de la Constitució espanyola la 
preveu respecte a la llibertat d'empresa (article 38 CE). Això significa que les 
limitacions a l'activitat econòmica de les persones han de tenir el suport legal 
necessari, de manera que la llei assenyali els supòsits d'intervenció sobre aquesta 
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Quant als principis de transparència i predictibilitat, propis de la idea de seguretat 
jurídica, el coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà -i als poders públics-
la previsió de les conseqüències jurídiques dels seus'actes o dels actes de tercers, així 
com la confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les situacions creades 
a l'empara de l'ordenament jurídic. Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial 
català, aquesta llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura que els 
operadors econòmics n,o estaran sotmesos a la incertesa respecte la seva possible 
implantació i actuació econòmica en els diversos municipis. 

VI. El Títol I recull les disposicions generals d'aquesta llei. Tot i partir del mateix 
objecte que la llei anterior, a les finalitats de seguretat, convivència, qualitat i altres, 

s'afegeix la de facilitar l'exercici de la llibertat de prestació en el sector de les activitats 
i els establiments que es regulen, donant compliment a la normativa europea. 

La llei es declara únicament supletòria · per a les activitats de restauració, a diferència 
de les normes anteriors que l'establien també per a les activitats esportives i les 
relacionades amb els jocs i apostes. El desenvolupament normatiu d'aquests sectors 
fa recomanable evitar una supletorietat excessiva d'aquesta llei, a fi i efecte · de no 
dificultar l'aplicació de les respectives normes. 

Quant a les definicions recollides en aquesta llei, s'incorporen novetats importants que 
defineixen conceptes que faciliten la seva interpretació. 

VII. El Títol 11 es refereix a l'organització i realització de les activitats regulades en 
aquesta llei, així com al funcionament 'dels establiments oberts al públic. Es tracta 
d'una regulació unitària, entre les activitats i els establiments on aquestes es duen a 
terme, amb diferències segons llur caràcter fix o eventual, ordinari o extraordinari. 

L'ordenació efectuada es refereix inicialment als drets i obligacions de les persones 
que intervenen en els establiments i les activitats d'espectacles i recreatives que ès 
regulen . L'ordenació actual dota de rang legal a determinades prohibicions d'accés 
per a les persones menors, en un sentit protector de la seva integritat física i moral. 

Pel que fa a les condicions i requisits generals de les activitats i els establiments, la llei 
segueix la pauta marcada per la legislació anterior, si bé incorpora · a la legalitat 
algunes previsions, fins al moment contingudes en la normativa reglamentària. . 

Aquesta llei dedica un capítol sencer al foment de la qualitat de les activitats i 
establiments objecte d'ordenació, promou l'adopció de cartes de qualitat i recull la 
denominació de qualitat Q10, (interiorment creada en l'àmbit reglamentari. Com s'ha 
dit anteriorment, estem en presència d'una idea especialment moderna, emparada per 
diverses normes, sobretot en l'àmbit europeu. En aquest sentit, la llei considera la 
promoció de la qualitat una de les principals línies de futur del sector de les activitats 
d'espectacles i recreatives, plenament d'acord amb la normativa de serveis europea i 
interna. 

S'ha d'assenyalar que la nova llei modifica un dels supòsits que, amb l'entrada en 
vigor de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, havia estat incorporat a la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, i que feia referència a què les proves de selecció per aconseguir 
l'habilitació com a personal de control d'accés, es durien a terme pels propis centres 
que impartien els cursos de formació. 

L'experiència constatada en el decurs d'aquests anys ha demostrat unes grans 
diferències entre els diversos centres deformació alhora d'impartir els cursos 
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Quant als principis de transparència i predictibilitat, propis de la idea de seguretat 
jurídica, el coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà -i als poders públics-
la previsió de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels actes de tercers, així 
com la confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les situacions creades 
a l'empara de l'ordenament jurídic. Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial 
català, aquesta llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura que els 
operadors econòmics no estaran sotmesos a la incertesa respecte la seva possible 
implantació i actuació econòmica en els diversos municipis. 

VI. El Títol I recull les disposicions generals d'aquesta llei. Tot i partir del mateix 
objecte que la llei anterior, a les finalitats de seguretat, convivència, qualitat i altres, 

s'afegeix la de facilitar l'exercici de la llibertat de prestació en el sector de les activitats 
i els establiments que es regulen, donant compliment a la normativa europea. 

La llei es declara únicament supletòria · per a les activitats de restauració, a diferència 
de les normes anteriors que l'establien també per a les activitats esportives i les 
relacionades amb els jocs i apostes. El desenvolupament normatiu d'aquests sectors 
fa recomanable evitar una supletorietat excessiva d'aquesta llei, a fi i efecte de no 
dificultar l'aplicació de les respectives normes. 

Quant a les definicions recollides en aquesta llei, s'incorporen novetats importants que 
defineixen conceptes que faciliten la seva interpretació. 

VII. El Títol 11 es refereix a l'organització i realització de les activitats regulades en 
aquesta llei, així com al funcionament dels establiments oberts al públic. Es tracta 
d'una regulació unitària, entre les activitats i els establiments on aquestes es duen a 
terme, amb diferències segons llur caràcter fix o eventual, ordinari o extraordinari. 

L'ordenació efectuada es refereix inicialment als drets i obligacions de les persones 
que intervenen en els establiments i les activitats d'espectacles i recreatives que es 
regulen . L'ordenació actual dota de rang legal a determinades prohibicions d'accés 
per a les persones menors, en un sentit protector de la seva integritat física i moral. 

Pel que fa a les condicions i requisits generals de les activitats i els establiments, la llei 
segueix la pauta marcada per la legislació anterior, si bé incorpora a la legalitat 
algunes previsions, fins al moment contingudes en la normativa reglamentària. 

Aquesta llei dedica un capítol sencer al foment de la qualitat de les activitats i 
establiments objecte d'ordenació, promou l'adopció de cartes de qualitat i recull la 
denominació de qualitat Q10, anteriorment creada en l'àmbit reglamentari. Com s'ha 
dit anteriorment, estem en presència d'una idea especialment moderna, emparada per 
diverses normes, sobretot en l'àmbit europeu. En aquest sentit, la llei considera la 
promoció de la qualitat una de les principals línies de futur del sector de les activitats 
d'espectacles i recreatives, plenament d'acord amb la normativa de serveis europea i 
interna. 

S'ha d'assenyalar que la nova llei modifica un dels supòsits que, amb l'entrada en 
vigor de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, havia estat incorporat a la Llei 11/2009, 
del 6 de juliol, i que feia referència a què les proves de selecció per aconseguir 
l'habilitació com a personal de control d'accés, es durien a terme pels propis centres 
que impartien els cursos de formació. 

L'experiència constatada en el decurs d'aquests anys ha demostrat unes grans 
diferències entre els diversos centres deformació alhora d'impartir els cursos 
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formatius, fet que ha suposat una dinàmica divergent de f~;;&lània?tt09.th~t} èii 8~ l~ . 
mateixa" forrnaêió com efl les proves de selecció que realitzen els aspirants per 
aconseguir l'habilitació com a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa 
referència a l'àmbit del coneixement tant teòric com pràctic. 

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllar per a què els 
alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les funcions 
que estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les 
proves de selecció i revertir en l'Administració de la Generalitat la responsabilitat de . 
realitzar aquestes proves de selecció per tal de garantir que dit personal disposa de la 
formació requerida. 

VIII. Quant a les competències de les Administracions públiques i a llurs relacions 
interadministratives, el Títol III de la llei estableix les competències pròpies de cada 
administració així com a les delegades en matèria sancionadora. 

En l'àmbit municipal, els ajuntaments segueixen disposant d'un paper essencial en 
relació al règim d'intervenció, en l'atorgament de llicències administratives i en els 
nous àmbits oberts a la comunicació prèvia. Normativament, els ajuntaments podran 
dictar ordenances, les quals no podran contradir, en cap cas, el règim d'intervenció 
previst per la nova llei i pel seu desenvolupament reglamentari, i urbanísticament 
podran determinar les mesures adients per a l'emplaçament adequat dels establiments 
i llur accessibilitat, sempre d'acord amb la normativa de serveis. 

És justament per mitjà del planejament urbanístic que cqda municipi pot constituir el 
seu propi model de ciutat i no establint requisits o limitacions addicionals, els quals 
fàcilment podrien esdevenir restrictius i injustificats per a la llibertat d'establiment i de 
prestació de serveis. 

Aquesta llei atribueix de manera flexible les competències de control, i deixa, en mans 
de cada ajuntament, la decisió de que li sigui delegada la competència de la potestat 
sancionadora. 

IX. El Títol IV fa referència al règim d'intervenció administrativa sobre les activitats 
regulades per' aquesta llei. Com s'ha dit Cibans de manera general, estem davant d'una 
de les seves principals novetats i,d'un nou repte per a les administracions públiques i 
els operadors implicats, en la mesura que s'hauran d'adaptar als canvis que comporta 
aquesta nova ordenació. 

Amb caràcter de novetat, la llei determina 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 previstes. Per tant, i a l'inrevés del sistema 
vigent fins ara, el règim de llicència o autorització no té un caràcter general, sinó que 

. només es podrà aplicar als supqsits previstos especialment per aquesta llei. . 

Com requereix la normativa europea i interna, la llei efectua una diversa consideració 
dels supòsits, atenent a la presència de raons imperioses d'interès general com ara la 
seguretat pública, l'ordre públic, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic. 

És en aquest sentit que s'estableix un règim de comunicació prèvia general, que 
abasta sobretot els establiments regulats per aquesta, sempre que no es tracti de 
locals o parts d'un edifici de risc important segons la normativa tècnica existent. En 
aquest àmbit seran principalment rellevants els requisits que exigeix l'Administració per 
a poder realitzar l'activitat, la qual cosa s'haurà de plantejar de manera objectiva, 
transparent i no discriminatòria. Per tant, no es pot parlar en aquest context de 
discrecionalitat administrativa quant a la conveniència o no de l'exercici d'una activitat. 
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mateixa"forrnació com en les proves de selecció que realitzen els aspirants per 
aconseguir l'habilitació com a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa 
referència a l'àmbit del coneixement tant teòric com pràctic. 

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllar per a què els 
alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les funcions 
que estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les 
proves de selecció i revertir en l'Administració de la Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves de selecció per tal de garantir que dit personal disposa de la 
formació requerida. 

VIII. Quant a les competències de les Administracions públiques i a llurs relacions 
interadministratives, el Títol III de la llei estableix les competències pròpies de cada 
administració així com a les delegades en matèria sancionadora. 

En l'àmbit municipal, els ajuntaments segueixen disposant d'un paper essencial en 
relació al règim d'intervenció, en l'atorgament de llicències administratives i en els 
nous àmbits oberts a la comunicació prèvia. Normativament, els ajuntaments podran 
dictar ordenances, les quals no podran contradir, en cap cas, el règim d'intervenció 
previst per la nova llei i pel seu desenvolupament reglamentari, i urbanísticament 
podran determinar les mesures adients per a l'emplaçament adequat dels establiments 
i llur accessibilitat, sempre d'acord amb la normativa de serveis. 

És justament per mitjà del planejament urbanístic que cada municipi pot constituir el 
seu propi model de ciutat i no establint requisits o limitacions addicionals, els quals 
fàcilment podrien esdevenir restrictius i injustificats per a la llibertat d'establiment i de 
prestació de serveis. 

Aquesta llei atribueix de manera flexible les competències de control, i deixa, en mans 
de cada ajuntament, la decisió de que li sigui delegada la competència de la potestat 
sancionadora. 

IX. El Títol IV fa referència al règim d'intervenció administrativa sobre les activitats 
regulades per aquesta llei. Com s'ha dit abans de manera general, estem davant d'una 
de les seves principals novetats i,d'un nou repte per a les administracions públiques i 
els operadors implicats, en la mesura que s'hauran d'adaptar als canvis que comporta 
aquesta nova ordenació. 

Amb caràcter de novetat, la llei determina 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 previstes. Per tant, i a l'inrevés del sistema 
vigent fins ara, el règim de llicència o autorització no té un caràcter general, sinó que 
només es podrà aplicar als supòsits previstos especialment per aquesta llei. 

Com requereix la normativa europea i interna, la llei efectua una diversa consideració 
dels supòsits, atenent a la presència de raons imperioses d'interès general com ara la 
seguretat pública, l'ordre públic, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic. 

És en aquest sentit que s'estableix un règim de comunicació prèvia general, que 
abasta sobretot els establiments regulats per aquesta, sempre que no es tracti de 
locals o parts d'un edifici de risc important segons la normativa tècnica existent. En 
aquest àmbit seran principalment rellevants els requisits que exigeix l'Administració per 
a poder realitzar l'activitat, la qual cosa s'haurà de plantejar de manera objectiva, 
transparent i no discriminatòria. Per tant, no es pot parlar en aquest context de 
discrecionalitat administrativa quant a la conveniència o no de l'exercici d'una activitat. 
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El règim de comunicació prevla s'estableix per als establiments destinats a 
espectacles teatrals, cinematogràfics i musicals, aixF com d'activitats recreatives que r 

no estig~in considerades de risc important, d'acord amb la definició establerta. 

La llei determina els efectes jurídics de la presentació o formalització de la 
comunicació prèvia, per tal d'enfortir la consideració d'un règim d'intervenció 
transparent i previsible, que eviti els inconvenients d'un control previ generalitzat i el 
limiti per alguns .establiments no fixos destinats a determinades activitats. En 
conseqüència, les llicències i les autoritzacions administratives ocupen els espais no 
coberts pel règim de comunicació. 

Es produeix un canvi remarcable amb relació als efectes jurídics de la manca 
d'activitat de l'administració. A diferència de la legislació fins ara vigent, aquesta llei 
opta, per una mesura menys restrictiva, i considera, en general, el silenci positiu, 
motivant els casos concrets en què pugui ser necessari i proporcionat establir un 
silenci negatiu. Això succeeix clarament en els supòsits dels establiments que estiguin 
sotmesos al règim de llicències, als de règim d'horari especial i en les activitats de 
caràcter extraordinari, atès el seu impacte potencial sobre l'entorn urbà i la convivència 
ciutadana, sobre la seguretat, la salut i la integritat de les persones, especialment si es 
tracta de menors d'edat, on excepcionalment s'afirma el seu caràcter negatiu. 

X. Finalment, el Títol V de la llei es dedica als règims d'inspecció i de sanció. 
S'efectuen precisions rellevants pel que fa a la tipificació de les infraccions i les 
sancions, així com en relació amb les mesures provisionals. Cal destacar la 
incorporació de les infraccions i les sancions relatives a les comunicacions prèvies 

. previstes, i també la possibilitat que els òrgans competents en matèria sancionadora 
puguin imposar multes coercitives, amb el previ requeriment d'execució dels actes i de 
les resolucions de càràcter administratiu, destinades al compliment d'allò que determini 
aquesta Llei i les altres disposicions relatives al sector d'activitats d'espectacles públics 
i recreatives. 

El règim inspector i sancionador és de gran importància si tenim en compte la gran 
transcendència dels valors i dels interessos que es poden veure afectats pel 
desenvolupament de les matèries regulades. És per això que es mantenen algunes 
institucions jurídiques especialment rellevants, amb la voluntat de garantir eficaçment 
el compliment efectiu de la normativa aplicable, com ara el comís d'instruments i 
aparells o, entre altres, ~es mesures provisionals, incloses les de caràcter previ a 
l'obertura de l'expedient sancionador o 'les de caràcter immediat. 

La importància d'un règim de control i de sanció especialment elaborats no fa sinó 
veure's reforçada per l'ampliació del règim de comunicació que s'efectua en aquesta 
llei. Com s'ha afirmat anteriorment, la substitució del règim de llicència o d'autorització 
pel de comunicació prèvia operada per la normativa de serveis ha traslladat en bona 
part l'actuació administrativa a un moment posterior, on ocupen un lloc primordial les 
funcions de verificació, control, inspecció i sanció. 

XI. En les disposicions transitòries, destaquen, d'una banda, en la quarta el règim 
transitori de l'assumpció de les competències per part dels ajuntaments, que amb 
l'entrada en vigor d'aquesta llei, disposaran d'un termini per sol'licitar la delegació de la 
competència assumida en base a l'anterior legislació. D'altra banda, en la cinquena 
disposició s'estableix el règim transitori per la realització de les proves d'habilitació del 
personal de control d'accés, ,que recuperarà l'òrgan competent en ·Ia matèria que 
regula aquesta llei. 

Pel que fa a la disposició derogatòria, es deroga, específicament, la Llei 11/2009, del 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
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El règim de comunicació prevla s'estableix per als establiments destinats a 
espectacles teatrals, cinematogràfics i musicals, aiú com d'activitats recreatives que 
no estig':1in considerades de risc important, d'acord amb la definició establerta. 

La llei determina els efectes jurídics de la presentació o formalització de la 
comunicació prèvia, per tal d'enfortir la consideració d'un règim d'intervenció 
transparent i previsible, que eviti els inconvenients d'un control previ generalitzat i el 
limiti per alguns establiments no fixos destinats a determinades activitats. En 
conseqüència, les llicències i les autoritzacions administratives ocupen els espais no 
coberts pel règim de comunicació. 

Es produeix un canvi remarcable amb relació als efectes jurídics de la manca 
d'activitat de l'administració. A diferència de la legislació fins ara vigent, aquesta llei 
opta, per una mesura menys restrictiva, i considera, en general, el silenci positiu, 
motivant els casos concrets en què pugui ser necessari i proporcionat establir un 
silenci negatiu. Això succeeix clarament en els supòsits dels establiments que estiguin 
sotmesos al règim de llicències, als de règim d'horari especial i en les activitats de 
caràcter extraordinari, atès el seu impacte potencial sobre l'entorn urbà i la convivència 
ciutadana, sobre la seguretat, la salut i la integritat de les persones, especialment si es 
tracta de menors d'edat, on excepcionalment s'afirma el seu caràcter negatiu. 

X. Finalment, el Títol V de la llei es dedica als règims d'inspecció i de sanció. 
S'efectuen precisions rellevants pel que fa a la tipificació de les infraccions i les 
sancions, així com en relació amb les mesures provisionals. Cal destacar la 
incorporació de les infraccions i les sancions relatives a les comunicacions prèvies 
previstes, i també la possibilitat que els òrgans competents en matèria sancionadora 
puguin imposar multes coercitives, amb el previ requeriment d'execució dels actes i de 
les resolucions de caràcter administratiu, destinades al compliment d'allò que determini 
aquesta Llei i les altres disposicions relatives al sector d'activitats d'espectacles públics 
i recreatives. 

El règim inspector i sancionador és de gran importància si tenim en compte la gran 
transcendència dels valors i dels interessos que es poden veure afectats pel 
desenvolupament de les matèries regulades. És per això que es mantenen algunes 
institucions jurídiques especialment rellevants, amb la voluntat de garantir eficaçment 
el compliment efectiu de la normativa aplicable, com ara el comís d'instruments i 
aparells o, entre altres, ~es mesures provisionals, incloses les de caràcter previ a 
l'obertura de l'expedient sancionador oies de caràcter immediat. 

La importància d'un règim de control i de sanció especialment elaborats no fa sinó 
veure's reforçada per l'ampliació del règim de comunicació que s'efectua en aquesta 
llei. Com s'ha afirmat anteriorment, la substitució del règim de llicència o d'autorització 
pel de comunicació prèvia operada per la normativa de serveis ha traslladat en bona 
part l'actuació administrativa a un moment posterior, on ocupen un lloc primordial les 
funcions de verificació, control, inspecció i sanció. 

XI. En les disposicions transitòries, destaquen, d'una banda, en la quarta el règim 
transitori de l'assumpció de les competències per part dels ajuntaments, que amb 
l'entrada en vigor d'aquesta llei, disposaran d'un termini per sol · licitar la delegació de la 
competència assumida en base a l'anterior legislació. D'altra banda, en la cinquena 
disposició s'estableix el règim transitori per la realització de les proves d'habilitació del 
personal de control d'accés, que recuperarà l'òrgan competent en la matèria que 
regula aquesta llei. 

Pel que fa a la disposició derogatòria, es deroga, específicament, la Llei 11/2009, del 6 
de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

I. 

L 
l 
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Quant a les dispbs¡dòn~ finals, la primera modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 
d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bou's:: la" seg"o'na ' fà"referènciaal ' 
desenvolupament reglamentari i la tercera a l'entrada en vigor. 

Títol I 
Disposicions Generals 

Article 1 
Objecte 
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Aquesta llei estableix, en el marc de les competències de la Generalitat, el règim 
jurídic i la intervenció administrativa aplicable a les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, 'incloses en el Catàleg establert per reglament, així com als establiments i 
als espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme. 

Article 2 
Finalitats 
Les finalitats d'aquesta llei són: 
a) Facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació 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. 
b) 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. 
c) Procurar la convivència pacífica entre els concurrents a les activitats i als 
establiments i la resta de la ciutadania, especialment les persones que viuen a l'entorn 
dels llocs on es duen a terme o s'ubiquen. 
d) Promoure la qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental de les activitats i els 
establiments regulats per aquesta llei. 
e) Protegir la integritat física, psíquica i moral de les persones menors d'edat. 
f) Evitar qualsevol mena de discriminació per raó de naixement, sexe, raça, 
discapacitat, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Article 3 
Àmbit d'aplicació 
1. Aquesta llei s'aplica a les activitats d'espectacles públics i recreatives i als 
establiments i espais oberts al públic on aquestes es duen a terme, incloses en el 
Catàleg establert per reglament, independentment del caràcter públic o privat de les 
persones titulars, explotadores o organitzadores, de la finalitat lucrativa o gratuïta i, 
amb independència també de la titularitat pública o privada de l'establiment o de 
l'espai obert al públic on es duen a terme les activitats, i de llur caràcter ordinari o 
extraordinari. 
2. Aquesta llei és aplicable supletòriament. a les activitats de restauració, que es 
regeixen per llur normativa específica. 
3. Aquesta llei és d'aplicació a les activitats d'espectacles públics en què s'utilitzin 
animals . . 
4. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei: 
a) Els actes i celebracions de caràcter privat sense ànim de lucre, o familiar, 'que no es 
duen a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per 
reglament, i que, per llurs característiques, no comporten cap risc per a la seguretat de 
les persones, per a la integritat dels espais públics, per a la convivència entre els 
ciutadans. 
b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal, amb un aforament baix, que no es duen 
a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per reglament,' 
sempre que no comportin cap risc per a la seguretat de les persones, per als drets de 
tercers o per a la integritat dels espais públics, sens perjudici del que estableixin les 
ordenances municipals. 

0004 31 

~~-:r· !. .~ " • .' ~ ~ <~,! 1. ~ ', t: '?!::{"~,:" 
Quant a les disposicions finals, la primera modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 
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desenvolupament reglamentari i la tercera a l'entrada en vigor. 

Títol I 
Disposicions Generals 

Article 1 
Objecte 
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Aquesta llei estableix, en el marc de les competències de la Generalitat, el règim 
jurídic i la intervenció administrativa aplicable a les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, 'incloses en el Catàleg establert per reglament, així com als establiments i 
als espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme. 

Article 2 
Finalitats 
Les finalitats d'aquesta llei són: 
a) Facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació 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. 
b) 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. 
c) Procurar la convivència pacífica entre els concurrents a les activitats i als 
establiments i la resta de la ciutadania, especialment les persones que viuen a l'entorn 
dels llocs on es duen a terme o s'ubiquen. 
d) Promoure la qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental de les activitats i els 
establiments regulats per aquesta llei. 
e) Protegir la integritat física, psíquica i moral de les persones menors d'edat. 
f) Evitar qualsevol mena de discriminació per raó de naixement, sexe, raça, 
discapacitat, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

Article 3 
Àmbit d'aplicació 
1. Aquesta llei s'aplica a les activitats d'espectacles públics i recreatives i als 
establiments i espais oberts al públic on aquestes es duen a terme, incloses en el 
Catàleg establert per reglament, independentment del caràcter públic o privat de les 
persones titulars, explotadores o organitzadores, de la finalitat lucrativa o gratuïta i, 
amb independència també de la titularitat pública o privada de l'establiment o de 
l'espai obert al públic on es duen a terme les activitats, i de llur caràcter ordinari o 
extraordinari. 
2. Aquesta llei és aplicable supletòriament. a les activitats de restauració, que es 
regeixen per llur normativa específica. 
3. Aquesta llei és d'aplicació a les activitats ,d'espectacles públics en què s'utilitzin 
animals. 
4. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei: 
a) Els actes i celebracions de caràcter privat sense ànim de lucre, o familiar, que no es 
duen a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per 
reglament, i que, per llurs característiques, no comporten cap risc per a la seguretat de 
les persones, per a la integritat dels espais públics, per a la convivència entre els 
ciutadans. 
b) Els actes i celebracions de caràcter veïnal, amb un aforament baix, que no es duen 
a terme en establiments oberts al públic inclosos en el Catàleg establert per reglament,' 
sempre que no comportin cap risc per a la seguretat de les persones, per als drets de 
tercers o per a la integritat dels espais públics, sens perjudici del que estableixin les 
ordenances municipals. 
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c) Totes aquelles mànifestacions festives que consten en el ft~~tt~ J:J)· f&alh~~~ 8tt.2 . 
Festiu de Catalunya, sens perjudici del que estableixin les ordenances municipa,¡s. 
d) Les activitats que constitueixen exercici dels drets fonamentals de reunió i de r 

• r:nanifes~ació. . > ~ 
e) Les activitats esportives, i les del joc i apostes, que seran regulades per llur 
normativa específica. 
f) Qualsevol altre acte o celebració que no es trobi inclòs en el Catàleg establert per r 
reglament. 
5. En cas de conflicte, les lleis sectorials aplicables prevalen sobre aquesta llei. 

Article 4 
Definicions 
1. Als efectes d'aquesta llei s'entén per: 
Activitats d'espectacles públics: activitats adreçades al lleure o l'entreteniment, 
consistents en representacions, actuacions, projeccions, o altres similars, que són 
ofertes per un titular, explotador o organitzador i realitzades per actors, artistes o altres 
executants, i que congreguen a un públic que acudeix amb l'objecte de contemplar-les. 
Activitats recreatives: activitats que congreguen a un públic amb l'objectiu principal de 
fer-lo participar en l'activitat o d'oferir-li el consum de productes o serveis amb finalitats 
d'oci, entreteniment o diversió. 
Aquestes dues activitats poden ser: 
a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitualment en establiments oberts al 
públic, fixos o no permanents desmuntables, que disposen d'autorització, llicència o 
comunicació prèvia per les activitats que es volen realitzar. 
b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen esporàdicament en establiments 
oberts al públ ic que disposen d'autorització, llicència o comunicació prèvia per a una 
activitat diferent de la que es vol realitzar o en espais oberts al públic o en altres 
establiments no regulats per aquesta llei. 
Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l'espai on es 
desenvolupa i de l'ocupació prevista, comporta un perill per les persones presents i 
precisa d'un control preventiu per part de l'Administració de la Generalitat, respecte de 
les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, conforme a la 
normativa específica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc 
important les següents: 
a) Activitats recreatives musicals fixes amb una superfície igualo superior a 501 m2 o 
amb un aforament igualo superior a 501 persones. 
b) Activitats de restauració fixes amb una superfície igualo superior a 501 m2 o amb 
un aforament igualo superior a 501 persones. 
c) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin 
a terme en establiments oberts al públic, o en edificis o locals 
d) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin 
a terme en espais oberts al públic. 
e) Activitats d'espectacles públics i recreatives no fixos que es duguin a terme en 
estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, amb 
un aforament igualo superior a 1001 persones. 
Aforament: Nombre màxim de persones autoritzades per l'Administració a romandre 
dins d'un establiment o recinte durant el desenvolupament de l'activitat autoritzada en 
la seva llicència o document administratiu equivalent, sempre i quan no afecti al càlcul 
de l'ocupació segons els valors del Codi Tècnic de l'Edificació, o altra normativa que 
ho reguli expressament. 
Classificació d'aforament: 
a) D'aforament baix, quan aquest no supera les 150 persones. 
b) D'aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones. 
c) D'aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones. 
d) D'aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones. 
Catàleg: classificació i definició dels diversos tipus d'activitats d'espectacles i 
recreatives i dels establiments on aquestes es duen a terme, sotmesos a aquesta llei i 
establert per reglament. . 
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c) Totes aquelles mànifestacions festives que consten en el ~~ft~ JJ·~\h",~~ 8tt:'2 
Festiu de Catalunya, sens perjudici del que estableixin les ordenances municipals. 
d) Les activitats que constitueixen exercici dels drets fonamentals de reunió i de 
manifestació. 
e) Les activitats esportives, i les del joc i apostes, que seran regulades per llur 
normativa específica. 
f) Qualsevol altre acte o celebració que no es trobi inclòs en el Catàleg establert per 
reglament. 
5. En cas de conflicte, les lleis sectorials aplicables prevalen sobre aquesta llei. 

Article 4 
Definicions 
1. Als efectes d'aquesta llei s'entén per: 
Activitats d'espectacles públics: activitats adreçades al lleure o l'entreteniment, 
consistents en representacions, actuacions, projeccions, o altres similars, que són 
ofertes per un titular, explotador o organitzador i realitzades per actors, artistes o altres 
executants, i que congreguen a un públic que acudeix amb l'objecte de contemplar-les. 
Activitats recreatives: activitats que congreguen a un públic amb l'objectiu principal de 
fer-lo participar en l'activitat o d'oferir-li el consum de productes o serveis amb finalitats 
d'oci, entreteniment o diversió. 
Aquestes dues activitats poden ser: 
a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitualment en establiments oberts al 
públic, fixos o no permanents desmuntables, que disposen d'autorització, llicència o 
comunicació prèvia per les activitats que es volen realitzar. 
b) Extraordinàries: activitats que es desenvolupen esporàdicament en establiments 
oberts al públic que disposen d'autorització, llicència o comunicació prèvia per a una 
activitat diferent de la que es vol realitzar o en espais oberts al públic o en altres 
establiments no regulats per aquesta llei. 
Activitats de risc important: activitats que, atenent a les condicions de l'espai on es 
desenvolupa i de l'ocupació prevista, comporta un perill per les persones presents i 
precisa d'un control preventiu per part de l'Administració de la Generalitat, respecte de 
les seves condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, conforme a la 
normativa específica en aquest àmbit. En concret, esdevenen activitats de risc 
important les següents: 
a) Activitats recreatives musicals fixes amb una superfície igualo superior a 501 m2 o 
amb un aforament igualo superior a 501 persones. 
b) Activitats de restauració fixes amb una superfície igualo superior a 501 m2 o amb 
un aforament igualo superior a 501 persones. 
c) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin 
a terme en establiments oberts al públic, o en edificis o locals 
d) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin 
a terme en espais oberts al públic. 
e) Activitats d'espectacles públics i recreatives no fixos que es duguin a terme en 
estructures desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, amb 
un aforament igualo superior a 1001 persones. 
Aforament: Nombre màxim de persones autoritzades per l'Administració a romandre 
dins d'un establiment o recinte durant el desenvolupament de l'activitat autoritzada en 
la seva llicència o document administratiu equivalent, sempre i quan no afecti al càlcul 
de l'ocupació segons els valors del Codi Tècnic de l'Edificació, o altra normativa que 
ho reguli expressament. 
Classificació d'aforament: 
a) D'aforament baix, quan aquest no supera les 150 persones. 
b) D'aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones. 
c) D'aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones. 
d) D'aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones. 
Catàleg: classificació i definició dels diversos tipus d'activitats d'espectacles i 
recreatives i dels establiments on aquestes es duen a terme, sotmesos a aquesta llei i 
establert per reglament. . 
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coneixement de l'Administració pública competent fets o elements relatius a l'inici de 
les activitats, a l'obertura dels establiments o llurs modificacions, d'acord amb les 
previsions d'aquesta llei o reglamentàries, i, si escau, ' que s'acompanya de la 
documentació necessària per al seu compliment, de conformitat amb el règim 
d'intervenció que s'estableixi reglamentàriament. 
Entrades: localitats, tiquets, abonaments i d'altres, expedits pels titulars, explotadors o 
organitzadors de les activitats d'espectacle~ públics i recreatives, que permeten l'accés 
del públic espectador, usuari i participant. Aquestes entrades poden ser amb suport 
físic o amb disposit!us tecnològics. 
Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, inclosa la via pública, o de propietat 
privada on es duen a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, i que no 
disposen d'infraestructures estables pér a fer-ho. 
Establiments oberts al públic: qualsevol infraestructura estable on es du a terme una 
activitat d'espectacle o recreativa. Poden ser: 
a) Establiments oberts al públic fixos o permanents: els edificis i els locals o recintes 
no desmuntables, tancats i coberts totalment o parcialment. 
b) Establiments oberts al públic no fixos o no permanents: les instal'lacions i 
estructures desmuntables o portàtils, amb independència que estiguin cobertes o 
tancades. 
c) Complexos d'establiments oberts al públic: Agrupacions d'establiments diversos, 
tant fixos com no. 
Explotadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de gestionar, en benefici propi, les activitats d'espectacles públics 
i recreatives que es duen a terme en els establiments oberts al públic. Poden ser, al 
mateix temps, titulars d'establiments, de llicències, de comunicacions prèvies o 
d'autoritzacions. 
Modificacions substancials: qualsevol alteració significativa de les característiques o 
del funcionament de les ' activitats d'espectacles públics i recreatives, o dels 
establiments i espais públics, que pugui afectar als béns jurídics, especialment 
protegits per aquesta llei i per la normativa tècnica aplicable, com l'ordre públic, la 
seguretat de les persones i dels béns, la protecció dels menors, la salut pública, la 
protecció del medi ambient i de l'entorn urbà i la conservació del patrimoni històric 
artístic. 
Sens perjudici del que s'estableixi per reglament, en tot cas es considera modificació 
substancial de l'activitat la modificació de les vies d'evacuació i l'ampliació o la 
reducció de la superfície destinada al públic. 
Ocupació: capacitat total de cabuda de persones d'un recinte destinat a les activitats 
regulades per aquesta llei, mesurada d'acord amb els valors d'ocupació que s'indiquen 
en el Codi Tècnic de l'Edificació, o altra normativa que ho reguli expressament. 
Organitzadors: les ' personés, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de promoure, preparar, ordenar, coordinar i desenVOlupar les 
activitats d'espectacles públics i recreatives. Poden ser, al mateix temps, titulars o 
explotadors. 
Policia de Catalunya: la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies dels 
ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o 
altres de tradicionals, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya, 
d'acord amb la normativa d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
Raons. impérioses . d'interès general: raons reconegudes com a tals per la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i recollides per la normativa 
comunitària i per l'ordenament jurídic, que permeten el manteniment de règims 
d'intervenció particularment intensos sobre les activitats econòmiques dels ciutadans, 
especialment els consistents en règims de llicència, d'autorització. 
Recinte: espai d'un edifici o un espai obert al públic delimitat per tancaments, 
particions o qualsevol altre element separador. 
Règim d'intervenció administrativa: qualsevol procediment en virtut del qual les 
persones responsables estan obligades a efectuar un tràmit davant de l'administració 
competent per obtenir un document oficial o una decisió implícita sobre l'exercici d'una 
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coneixement de l'Administració pública competent fets o elements relatius a l'inici de 
les activitats, a l'obertura dels establiments o llurs modificacions, d'acord amb les 
previsions d'aquesta llei o reglamentàries, i, si escau, que s'acompanya de la 
documentació necessària per al seu compliment, de conformitat amb el règim 
d'intervenció que s'estableixi reglamentàriament. 
Entrades: localitats, tiquets, abonaments i d'altres, expedits pels titulars, explotadors o 
organitzadors de les activitats d'espectacle$ públics i recreatives, que permeten l'accés 
del públic espectador, usuari i participant. Aquestes entrades poden ser amb suport 
físic o amb dispositius tecnològics. 
Espais oberts al públic: els llocs de domini públic, inclosa la via pública, o de propietat 
privada on es duen a terme activitats d'espectacles públics o recreatives , i que no 
disposen d'infraestructures estables per a fer-ho. 
Establiments oberts al públic: qualsevol infraestructura estable on es du a terme una 
activitat d'espectacle o recreativa. Poden ser: 
a) Establiments oberts al públic fixos o permanents: els edificis i els locals o recintes 
no desmuntables, tancats i coberts totalment o parcialment. 
b) Establiments oberts al públic no fixos o no permanents: les instal·lacions i 
estructures desmuntables o portàtils, amb independència que estiguin cobertes o 
tancades. 
c) Complexos d'establiments oberts al públic: Agrupacions d'establiments diversos, 
tant fixos com no. 
Explotadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de gestionar, en benefici propi, les activitats d'espectacles públics 
i recreatives que es duen a terme en els establiments oberts al públic. Poden ser, al 
mateix temps, titulars d'establiments, de llicències, de comunicacions prèvies o 
d'autoritzacions. 
Modificacions substancials: qualsevol alteració significativa de les característiques o 
del funcionament de les activitats d'espectacles públics i recreatives, o dels 
establiments i espais públics, que pugui afectar als béns jurídics, especialment 
protegits per aquesta llei i per la normativa tècnica aplicable, com l'ordre públic, la 
seguretat de les persones i dels béns, la protecció dels menors, la salut pública, la 
protecció del medi ambient i de l'entorn urbà i la conservació del patrimoni històric 
artístic. 
Sens perjudici del que s'estableixi per reglament, en tot cas es considera modificació 
substancial de l'activitat la modificació de les vies d'evacuació i l'ampliació o la 
reducció de la superfície destinada al públic. 
Ocupació: capacitat total de cabuda de persones d'un recinte destinat a les activitats 
regulades per aquesta llei, mesurada d'acord amb els valors d'ocupació que s'indiquen 
en el Codi Tècnic de l'Edificació, o altrç¡ normativa que ho reguli expressament. 
Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de promoure, preparar, ordenar, coordinar i desenvolupar les 
activitats d'espectacles públics i recreatives. Poden ser, al mateix temps, titulars o 
explotadors. 
Policia de Catalunya: la policia de Iç¡ Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies dels 
ajuntaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o 
altres de tradicionals, constitueixen la policia de les institucions pròpies de Catalunya, 
d'acord amb la normativa d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. 
Raons . imperioses d'interès general : raons reconegudes com a tals per la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i recollides per la normativa 
comunitària i per l'ordenament jurídic, que permeten el manteniment de règims 
d'intervenció particularment intensos sobre les activitats èconòmiques dels ciutadans, 
especialment els consistents en règ ims de llicència, d'autorització. 
Recinte: espai d'un edifici o un espai obert al públic delimitat per tancaments, 
particions o qualsevol altre element separador. 
Règim d'intervenció administrativa: qualsevol procediment en virtut del qual les 
persones responsables estan obligades a efectuar un tràmit davant de l'administració 
competent per obtenir un document oficial o una decisió implícita sobre l'exercici d'una 
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actIvItat regulada per aquesta lleI. Aquest Inclou els procedIment de Ilfcencla mUnicIpal, 
d'autorització de la Generalitat i de comunicació prèvia. ' 
Responsables: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, amb 
ànim de lucre o Sense, qUe tenen la condició de titulars, explotadors o d'organitzadors, 
el personal al seu càrrec i els espectadors i usuaris. 
Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, responsables 
legals dels establiments públics on es duen a terme les activitats d'espectacles públics 
i recreatives. Ostenten també la condició d'explotadors, tret que expressament consti 
una altra persona. 
Aquests titulars poden ser: 
a) Dels establiments públics, en qualitat de propietaris, arrendataris o qualsevol altre 
títol que li atribueixi aquesta condició. 
b) De les llicències, comunicacions , prèvies o autoritzacions, atorgades per 
desenvolupar les activitats incloses en el Catàleg establert per reglament. 

Títol II 
De l'organització i realització de les activitats d'espectacles públics i recreatives i del 
funcionament dels establiments oberts al públic 

Capítol 1 
Drets i obligacions de les persones 

Article 5 
Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels organitzadors 
de les activitats regulades per aquesta llei ' 
1. En el marc de la llibertat d'empresa, els titulars, els explotadors i els organitzadors 
tenen els drets següents: 
a) Dur a terme l'activitat, sense altres limitacions que les derivades del règim 
d'intervenció administrativa que correspongui. 
b) Fixar els preus que considerin pertinents i que estiguin exposats o publicitats. 
c) Rebre el suport de la Policia de Catalunya per a garantir l'ordre a l'exterior de 
l'establiment o l'espai obert al públic i, en el cas que es produeixin incidents que 
puguin posar en perill la seguretat de les persones, també a l'interior de l'establiment. 
d) Exercir el dret d'admissió als establiments o als espais oberts al públic, d'acord amb 
el que s'estableixi per reglament, sense comportar cap mena de discriminació de les 
persones per raó de naixement, sexe, raça, discapacitat, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. 
e) Participar en la planificació, la programació i l'adopció de les decisions de les 
administracions públiques, per mitjà de les associacions o de les organitzacions en 
que s'integrin . 
2. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
a) Complir els requisits i les condicions de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic, segons les disposicions 
previstes per aquesta llei i per la resta de la normativa aplicable. 
b) Disposar de la comunicació, llicència o autorització que sigui necessària per a l'inici, 
el desenvolupament o la modificació de l'activitat o de les instal'lacions dels 
establiments, i comunicar a l'administració competent els canvis que es produeixin en 
les dades facilitades. 
c) Realitzar l'activitat d'espectacle públic o recreativa d'acord amb les condicions que 
s'hagin anunciat i ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força major. 
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. 
e) Informar justificadament, amb una antelació suficient, de, les variacions que afectin 
la data o el contingut de l'activitat, en els llocs on habitualment s'efectua la publicitat i 
on es venen les entrades. 
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activitat regulada per aquesta lleI. Aquest Inclou els procediment de IllceliGla municipal, 
d'autorització de la Generalitat i de comunicació prèvia. . 
Responsables: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, amb 
ànim de lucre o sense, que tenen la condició de titulars, explotadors o d'organitzadors, 
el personal al seu càrrec i els espectadors i usuaris. 
Titulars: les persones físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, responsables 
legals dels establiments públics on es duen a terme les activitats d'espectacles públics 
i recreatives. Ostenten també la condició d'explotadors, tret que expressament consti 
una altra persona. 
Aquests titulars poden ser: 
a) Dels establiments públics, en qualitat de propietaris, arrendataris o qualsevol altre 
títol que li atribueixi aquesta condició. 
b) De les llicències, comunicaCions prèvies o autoritzacions, atorgades per 
desenvolupar les activitats incloses en el Catàleg establert per reglament. 

Títol II 
De l'organització i realització de les activitats d'espectacles públics i recreatives i del 
funcionament dels establiments oberts al públic 

Capítol 1 
Drets i obligacions de les persones 

Article 5 
Drets i obligacions dels titulars dels establiments, dels explotadors i dels organitzadors 
de les activitats regulades per aquesta llei 
1. En el marc de la llibertat d'empresa, els titulars, els explotadors i els organitzadors 
tenen els drets següents: 
a) Dur a terme l'activitat, sense altres limitacions que les derivades del règim 
d'intervenció administrativa que correspongui. 
b) Fixar els preus que considerin pertinents i que estiguin exposats o publicitats. 
c) Rebre el suport de la Policia de Catalunya per a garantir l'ordre a l'exterior de 
l'establiment o l'espai obert al públic i, en el cas que es produeixin incidents que 
puguin posar en perill la seguretat de les persones, també a l'interior de l'establiment. 
d) Exercir el dret d'admissió als establiments o als espais oberts al públic, d'acord amb 
el que s'estableixi per reglament, sense comportar cap mena de discriminació de les 
persones per raó de naixement, sexe, raça, discapacitat, religió, opinió o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. 
e) Participar en la planificació, la programació i l'adopció de les decisions de les 
administracions públiques, per mitjà de les associacions o de les organitzacions en 
que s'integrin. 
2 .. Els titulars, els explotadors i els organitzadors tenen les obligacions següents: 
a) Complir els requisits i les condicions de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic, segons les disposicions 
previstes per aquesta llei i per la resta de la normativa aplicable. 
b) Disposar de la comunicació, llicència o autorització que sigui necessària per a l'inici, 
el desenvolupament o la modificació de l'activitat o de les instal 'lacions dels 
establiments, i comunicar a l'administració competent els canvis que es produeixin en 
les dades facilitades. 
c) Realitzar l'activitat d'espectacle públic o recreativa d'acord amb les condicions que 
s'hagin anunciat i ofert al públic, tret que ho impedeixin causes de força major. 
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. 
e) Informar justificadament, amb una antelació suficient, de. les variacions que afectin 
la data o el contingut de l'activitat, en els llocs on habitualment s'efectua la publicitat i 
on es venen les entrades. 
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suspenguin, es modifiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades 
incorrectament provocant confusió, tret dels casos en que s'hagi anunciat de manera 
.expressa ,i clara, que els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret de 
, modificar la programació, o dels casos en què la suspensió o la modificació essencial 
es produeixin un cop iniciada l'activitat i siguin degudes a causes de força major. 
g) Permetre l'entrada al públic, tret dels supòsits establerts per llei o per reglament. 
h) Garantir l'accessibilitat als establiments i activitats a les persones amb discapacitat, 
,d'acord amb la normativa vigent, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres i d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència, 
i) Tenir a disposició del públic els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia així com 
disposar del rètol corresponent en què s'informi de la disponibilitat d'aquests fulls. 
j) Disposar en un lloc accessible la informació i els rètols que s'estableixi ' per 
reglament, tant a l'exterior com a l'interior del local o recinte. 
k) No cobrar pels serveis, per les entrades o els abonaments, un preu superior al que 
s'hagi anunciat en la publicitat corresponent i comunicar-ne o denunciar-ne la venda o 
revenda en llocs o plataformes tecnològiques no autoritzades. 
I) Respectar l'aforament màxim permès per als establiments oberts al públic i abstenir
se de vendre entrades i abonaments en un nombre que l'excedeixL 
m) Complir els horaris d'inici i acabament de les activitats i d'obertura i tancament dels 
establiments. 
n) Disposar d'uns serveis de vigi lància i de personal de control d'accés, d'acord amb la 
normativa aplicable. 
o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals que poden ser afectats per les activitats 
d'espectacles públics i recreatives es conservin d'acord amb la normativa de protecció 
del medi ambient. 
p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de 
l'organització i la realització de l'activitat o del funcionament dels establiments oberts al 
públic. 
q) Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d'assegural")ça 
corresponents, determinats per reglament. 
r) Comunicar a les administracions competents la identitat i el domicili dels titulars, dels 
explotadors, dels organitzadors, de llurs representants legals i dels responsables de 
dirigir els establiments oberts al públic i les activitats, i de les modificacions i els canvis 
que es produeixin. 
s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans informàtics i 
telemàtics accessibles. 
t) Facilitar l'accés a l'autoritat i els seus agents, als serveis de protecció civil, de 
prevenció i d'extinció d'incendis i de sanitat, als funcionaris i a les entitats 
col'laboradores de l'Administració que exerceixen funcions de control, de vigilància, 
d'observació o d'inspecció, en els termes establerts per aquesta llei, i el reglament que 
la desenvolupi, així com col'laborar en l'exercici d'aquestes funcions i tenir a la seva 
disposició tota la documentació que s'estableixi per reglament. 
u) Adoptar les mesures de seguretat, higiene, salubritat, primers auxilis i assistència 
sanitària establertes amb caràcter general i, si és el cas, pel règim d'intervenció 
corresponent, de manera que els establiments oberts al públic funcionin en tot moment 
de manera adequada. 
v) Efectuar els controls tècnics periòdics de caràcter obligatori, segons la normativa 
vigent. 
w) Complir les disposicions relatives al règim general dels artistes, intèrprets o 
executants i la resta de normativa aplicable. 
x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el consum iI'legal o el tràfic de drogues 
tòxiques o de substàncies estupefaents o psicotròpiques en els establiments i espais 
oberts al públic, durant la realització de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. ' 
y) Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels 
establiments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius i informar la 
policia de Catalunya competent de qualsevol indici de conducta incívica a l'exterior i en 
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suspenguin, es modifiquin de manera essencial, o hagin estat anunciades 
incorrectament provocant confusió, tret dels casos en que s'hagi anunciat de manera 
,expressa .i clara, que els organitzadors, titulars o explotadors es reserven el dret de 
modificar la programació, o dels casos en què la suspensió o la modificació essencial 
es produeixin un cop iniciada l'activitat i siguin degudes a causes de força major. 
g) Permetre l'entrada al públic, tret dels supòsits establerts per llei o per reglament. 
h) Garantir l'accessibilitat als establiments i activitats a les persones amb discapacitat, 
d'acord· amb la normativa vigent, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres i d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència. 
i) Tenir a disposició del públic els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia així com 
disposar del rètol corresponent en què s'informi de la disponibilitat d'aquests fulls. 
j) Disposar en un lloc accessible la informació i els rètols que s'estableixi per 
reglament, tant a l'exterior com a l'interior del local o recinte. 
k) 1\10 cobrar pels serveis, per les entrades o els abonaments, un preu superior al que 
s'hagi anunciat en la publicitat corresponent i comunicar-ne o denunciar-ne la venda o 
revenda en llocs o plataformes tecnològiques no autoritzades. 
I) Respectar l'aforament màxim permès per als establiments oberts al públic i abstenir
se de vendre entrades i abonaments en un nombre que l'excedeixi. 
m) Complir els horaris d'inici i acabament de les activitats i d'obertura i tancament dels 
establiments. 
n) Disposar d'uns serveis de vigilància i de personal de control d'accés, d'acord amb la 
normativa aplicable. 
o) Vetllar perquè els espais urbans i rurals que poden ser afectats per les activitats 
d'espectacles públics i recreatives es conservin d'acord amb la normativa de protecció 
del medi ambient. 
p) Respondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de 
l'organització i la realització de l'activitat o del funcionament dels establiments oberts al 
públic. 
q) Constituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d'assegurança 
corresponents, determinats per reglament. 
r) Comunicar a les administracions competents la identitat i el domicili dels titulars, dels 
explotadors, dels organitzadors, de llurs representants legals i dels responsables de 
dirigir els establiments oberts al públic i les activitats, i de les modificacions i els canvis 
que es produeixin. 
s) Facilitar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans informàtics i 
telemàtics accessibles. 
t) Facilitar l'accés a l'autoritat i els seus agents, als serveis de protecció civil, de 
prevenció i d'extinció d'incendis i de sanitat, als funcionaris i a les entitats 
col'laboradores de l'Adrninistració que exerceixen funcions de control, de vigilància, 
d'observació o d'inspecció, en els termes establerts per aquesta llei, i el reglament que 
la desenvolupi, així com col'laborar en l'exercici d'aquestes funcions i tenir a la seva 
disposició tota la documentació que s'estableixi per reglament. 
u) Adoptar les mesures d'e seguretat, higiene, salubritat, primers auxilis i assistència 
sanitària establertes amb caràcter general i, si és el cas, pel règim d'intervenció 
corresponent, de manera que els establiments oberts al públic funcionin en tot moment 
de manera adequada. 
v) Efectuar els controls tècnics periòdics de caràcter obligatori, segons la normativa 
vigent. 
w) Complir les disposicions relatives al règim general dels artistes, intèrprets o 
executants i la resta de normativa aplicable. 
x) Adoptar les mesures necessàries per evitar el consum iI'legal o el tràfic de drogues 
tòxiques o de substàncies estupefaents o psicotròpiques en els establiments i espais 
oberts al públic, durant la realització de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. . 
y) Impedir que el públic i altres persones usuàries surtin amb begudes dels 
establiments, de les activitats recreatives o dels espectacles respectius i informar la 
policia de Catalunya competent de qualsevol indici de conducta incívica a l'exterior i en 
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la proximitat dels seus establiments i dels espais on , ~e_ celebr~n els espectacles · 
públics o les activitats recreatives. 
z) Adoptar , les mesures adequades per a garantir la qualitat de l'adivitat i de 
l'establiment. O~~iUi ~. Oi V~ ~ i 7 ~~2 
Article 6 , 
Drets i obligacions dels espectadors i els participants de les activitats i dels usuaris 
dels establiments regulats per aquesta llei 
1. A més dels que tinguin reconeguts per la normativa sobre defensa de consumidors i 
usuaris, els espectadors, els participants i els usuaris tenen els drets següents: 
a) Contemplar les activitats d'espectacles o participar en les recreatives, d'acord amb 
les condicions anunciades i ofertes al públic. 
b) Que es respectin els termes contractuals derivats de les entrades corresponents. 
c) Rebre la devolució total o parcial de l'import abonat, en el cas de suspensió, de 
modificació essencial de l'activitat o de publicitat que contravingui la normativa vigent, 
tret dels ' supòsits . de força major, i sens perjudici de les reclamacions que puguin 
correspondre segons la legislació aplicable. ' 
d) Ésser admesos als establiments o als espais oberts al públic en les mateixes 
condicions objectives per a tots els assistents, sempre que ho permeti la capacitat 
d'aforament i que no es doni cap de les causes d'exclusió establertes per reglament, 
per raons d'ordre públic, de seguretat o en aplicació del dret d'admissió. 
e) Rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i les activitats. 
f) Tenir a llur disposició els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, pertinents,i 
formular les que considerin pertinents, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
g) Que la publicitat de les activitats i dels establiments sigui objectiva, veraç i suficient i 
no contingui informacions que els puguin induir a error ni que pugllin generar frau, que 
no sigui discriminatòria o que sigui contrària a les prohibicions establertes per aquesta 
llei i la resta de la normativa aplicable. 
h) Les persones amb discapacitats tenen el dret d'accedir als establiments i a les 
activitats i el dret a participar-hi en igualtat de condicions a les altres, d'acord, amb la 
normativa vigent de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres. 
2. Els espectadors, els participants i els usuaris tenen les obligacions següents: 
a) Ocupar llurs localitats o romandre en les zones assenyalades per al públic, sense 
envair l'espai destinat a altres finalitats, llevat que estigui previst especialment i formi 
part de l'activitat d'espectacle . 

. . b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotadors o els organitzadors i seguir les indicacions del personal de vigilància i de 
seguretat. 
c) Comportar-se cívicament i evitar accions que puguin crear situacions de perill o 
incomoditat per a la resta de persones concurrents, o que puguin impedir o dificultar la 
realització normal de l'activitat. 
d) Ésser respectuosos amb els artistes, intèrprets o executants i amb la resta de 
persones concurrents a l'activitat o a l'establiment. 
e) No dur armes de cap naturalesa ni altres instruments perillosos per a la integritat de 
les persones o dels béns. 
f) Complir els requisits d'accés i d'àdmissió disposats amb caràcter general pels 
titulars, els explotadors i els organitzadors, d'acord amb els criteris establerts per 
reglament. 
g) Respectar els horaris d'inici i acabament de les activitats i d'obertura i tancament 
dels establiments. 
h) Adoptar una conducta, a l'entrada i a la sortida de l'establiment, que garanteixi la 
convivència entre els ciutadans i no destorbi els descans dels veïns. No sortir amb 
begudes dels establiments d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
i) No malmetre el mobiliari urbà que es trobi a l'entorn de l'establiment o de l'activitat. 
j) Respectar les normes reguladdres del subministrament i el consum de tabac i de 
begudes alcohòliques. 
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la proximitat dels seus establiments i dels espais on se celebr~n els espectacles 
públics o les activitats recreatives. 
z) Adoptar . les mesures adequades per a garantir la 
l'establiment. 

qualitat de l'adivitat i de 
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Article 6 
Drets i obligacions dels espectadors i els participants de les activitats i dels usuaris 
dels establiments regulats per aquesta llei 
1. A més dels que tinguin reconeguts per la normativa sobre defensa de consumidors i 
usuaris, els espectadors, els participants i els usuaris tenen els drets següents: 
a) Contemplar les activitats d'espectacles o participar en les recreatives, d'acord amb 
les condicions anunciades i ofertes al públic. 
b) Que es respectin els termes contractuals derivats de les entrades corresponents. 
c) Rebre la devolució total o parcial de l'import abonat, en el cas de suspensió, de 
modificació essencial de l'activitat o de publicitat que contravingui la normativa vigent, 
tret dels supòsits . de força major, i sens perjudici de les reclamacions que puguin 
correspondre segons la legislació aplicable. 
d) Ésser admesos als establiments o als espais oberts al públic en les mateixes 
condicions objectives per a tots els assistents, sempre que ho permeti la capacitat 
d'aforament i que no es doni cap de les causes d'exclusió establertes per reglament, 
per raons d'ordre públic, de seguretat o en aplicació del dret d'admissió. 
e) Rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i les activitats. 
f) Tenir a llur disposició els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia, pertinents, i 
formular les que considerin pertinents, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
g) Que la publicitat de les activitats i dels establiments sigui objectiva, veraç i suficient i 
no contingui informacions que els puguin induir a error ni que puguin generar frau , que 
no sigui discriminatòria o que sigui contrària a les prohibicions establertes per aquesta 
llei i la resta de la normativa aplicable. 
h) Les persones amb discapacitats tenen el dret d'accedir als establiments i a les 
activitats i el dret a participar-hi en igualtat de condicions a les altres, d'acord, amb la 
normativa vigent de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres. 
2. Els espectadors, els participants i els usuaris tenen les obligacions següents: 
a) Ocupar llurs localitats o romandre en les zones assenyalades per al públic, sense 
envair l'espai destinat a altres finalitats, llevat que estigui previst especialment i formi 
part de l'activitat d'espectacle. 
b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotàdors o els organitzadors i seguir les indicacions del personal de vigilància i de 
seguretat. 
c) Comportar-se cívicament i evitar accions que puguin crear situacions de perill o 
incomoditat per a la resta de persones concurrents, o que puguin impedir o dificultar la 
realització normal de l'activitat. 
d) Ésser respectuosos amb els artistes, intèrprets o executants i amb la resta de 
persones concurrents a l'activitat o a l'establiment. 
e) No dur armes de cap naturalesa ni altres instruments perillosos per a la integritat de 
les persones o dels béns. 
f) Complir els requisits d'accés i d'admissió disposats amb caràcter general pels 
titulars, els explotadors i els organitzadors, d'acord amb els criteris establerts per 
reglament. 
g) Respectar els horaris d'inici i acabament de les activitats i d'obertura i tancament 
dels establiments. 
h) Adoptar una conducta, a l'entrada i a la sortida de l'establiment, que garanteixi la 
convivència entre els ciutadans i no destorbi els descans dels veïns. No sortir amb 
begudes dels establiments d'activitats d'espectacles públics i recreatives . 
i) No malmetre el mobiliari urbà que es trobi a l'entorn de l'establiment o de l'activitat. 
j) Respectar les normes reguladores del subministrament i el consum de tabac i de 
begudes alcohòliques. 
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k) Respectar les normes que estableixen l'edat mínima pJt. O¡;·~~dEÍrDA13clkt"'. él1~ ~·2 
establiments i espais ob~rts al públic. 
I) Abstenir-se d~ dur i exhibir públicament símbols, indumentària o óbjectes i d'adoptar 

, conduct~s q4e jr]citin a la violència o a qualsevol mena de discriminació personal, que 
puguin éssè 'cònstitutives-d'algun dels delictes d'apologia establerts pel Codi Penal, o 

. siguin contràries als drets fonamentals i a les llibertats públiques reconeguts per la 
Constitució. 
m) Respectar el medi ambient, l'espai públic, els béns culturals i èl patrimoni de les 
administracions públiques. 

Article 7 
Drets i obligacions dels artistes, intèrprets o executants i de la resta del personal al 
servei dels establiments i de les activitats regulats per aquesta llei 
1. Els artistes, intèrprets o executants i la resta del personal tenen els drets següents: 
a) Dur a terme l'actuació contractada, d'acord amb les normes que la regulen i amb el 
programa o el guió pactat amb els responsables de l'activitat. Només es poden negar a 
efectuar l'actuació o a modificar-la per raons de força major o per una causa legítima, 
entesa com la manca o insuficiència de les ' mesures de seguretat, d'higiene i de 
salubritat, primers auxilis i assistència sanitària requerides. 
b) Ésser tractats ' amb respecte pels titulars, els explotadors i els organitzadors, el 
públic i els usuaris de l'establiment o de l'activitat. 
c) Rebre la protecció necessària per a executar l'activitat i per a accedir a l'establiment 
o a l'espai obert al públ ic i per a abandonar-lo. 
d) Els drets reconeguts per la legislació d'ordre social i, en particular, per la legislació 
de riscos laborals i per la normativa en matèria d'artistes, intèrprets o executants. 
2. Els artistes, intèrprets o executants i la resta de personal tenen les obligacions 
següents: 
a) Ésser respectuosos amb el públic. 
b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotadors i els organitzadors. 
c) Dur a terme l'actuació contractada, en els termes establerts per la lletra a de 
l'apartat 1. 

Article 8 
Drets de les persones interessades 
1. Tenen la condició de persones interessades en els procediments administratius 
regulats per aquesta ' llei, tret dels de caràcter sancionador i dels de mesures 
provisionals, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades i les entitats 
representatives d'interessos veïnals, econòmics i socials amb algun dret o interès 
legítim que pugui ésser afectat per la realització ' de les activitats o el funcionament dels 
establiments regulats per aquesta llei, en els termes que estableix la legislació 
administrativa. 
2. Les persones i les entitats interessades tenen el dret a rebre, en els termes 
establerts per les lleis i per reglam~nt, informaciÓ general sobre les comunicacions 
presentades i les llicències i autoritzacions atorgades o en tramitació en un municipi 
determinat, incloent-hi les actuacions efectuades per l'Administració davant les queixes 
o reclamacions presentades. . 
3. Les administracions competents han d'oferir actuacions i serveis de mediació entre 
els consumidors d'oci i els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats i 
les persones que hi viuen a prop, a fi d'evitar conflictes veïnals i de convivència. 
4. Les administracions competents han d'atendre les queixes i reclamacions de les 
persones i entitats interessades sobre les molèsties ocasionades pels establiments 
oberts al públic i sobre les actuacions i la inactivitat administrativa amb relació amb 
aquestes molèsties. 
5. Les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i el 
descans dels veïns provocades pels establiments o els espais oberts al públic tenen 
dret que l'Administració competent efectuï proves per tal d'acreditar-les que actuï 
d'acord amb els resultats obtinguts, per tal d'impedir-les. 
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establiments i espais oberts al públic. 
I) Abstenir-se d~ dur i exhibir públicament símbols, indumentària o òbjectes i d'adoptar 
.conductes que jncitin a la violència o a qualsevol mena de discriminació personal, que 
puguin é'sse't20nstitUtives-d'algun dels delictes d'apologia establerts pel Codi Penal, o 
siguin contràries als drets fonamentals i a les llibertats públiques reconeguts per la 
Constitució. 
m) Respectar el medi ambient, l'espai públic, els béns culturals i el patrimoni de les 
administracions públiques. 

Article 7 
Drets i obligacions dels artistes, intèrprets o executants i de la resta del personal al 
servei dels establiments i de les activitats regulats per aquesta llei 
1. Els artistes, intèrprets o executants i la resta del personal tenen els drets següents: 
a) Dur a terme l'actuació contractada, d'acord amb les normes que la regulen i amb el 
programa o el guió pactat amb els responsables de l'activitat. !\Iomés es poden negar a 
efectuar l'actuació o a modificar-la per raons de força major o per una causa legítima, 
entesa com la manca o insuficiència de les mesures de seguretat, d'higiene i de 
salubritat, primers auxilis i assistència sanitària requerides. 
b) Ésser tractats' amb respecte pels titulars, els explotadors i els organitzadors, el 
públic i els usuaris de l'establiment o de l'activitat. 
c) Rebre la protecció necessària per a executar l'activitat i per a accedir a l'establiment 
o a l'espai obert al públic i per a abandonar-lo. 
d) Els drets reconeguts per la legislació d'ordre social i, en particular, per la legislació 
de riscos laborals i per la normativa en matèria d'artistes, intèrprets o executants. 
2. Els artistes, intèrprets o executants i la resta de personal tenen les obligacions 
següents: 
a) Ésser respectuosos amb el públic. 
b) Complir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 
explotadors i els organitzadors. 
c) Dur a terme l'actuació contractada, en els termes establerts per la lletra a de 
l'apartat 1. 

Article 8 
Drets de les persones interessades 
1. Tenen la condició de persones interessades en els procediments administratius 
regulats per aquesta llei, tret dels de caràcter sancionador i dels de mesures 
provisionals, les persones físiques o jurídiques, públiques o privades i les entitats 
representatives d'interessos veïnals, econòmics i socials amb algun dret o interès 
legítim que pugui ésser afectat per la realització de les activitats o el funcionament dels 
establiments regulats per aquesta llei, en els termes que estableix la legislació 
administrativa. 
2. Les persones i les entitats interessades tenen el dret a rebre, en els termes 
establerts per les lleis i per reglament, informació general sobre les comunicacions 
presentades i les llicències i autoritzacions atorgades o en tramitació en un municipi 
determinat, incloent-hi les actuacions efectuades per l'Administració davant les queixes 
o reclamacions presentades. 
3. Les administracions competents han d'oferir actuacions i serveis de mediació entre 
els consumidors d'oci i els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats i 
les persones que hi viuen a prop, a fi d'evitar conflictes veïnals i de convivència. 
4. Les administracions competents han d'atendre les queixes i reclamacions de les 
persones i entitats interessades sobre les molèsties ocasionades pels establiments 
oberts al públic i sobre les actuacions i la inactivitat administrativa amb relació amb 
aquestes molèsties. 
5. Les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència i el 
descans dels veïns provocades pels establiments o els espais oberts al públic tenen 
dret que l'Administració competent efectuï proves per tal d'acreditar-les i que actuï 
d'acord amb els resultats obtinguts, per tal d'impedir-les. 
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• 6. Si I:s dénúnciès a' qúè fa referència l'apartat 5 són relatives a molèsties per soroll a 
l'interior del domicili, els denunciants han de permetre que els inspectors i els tècnics 
de l'Administració competent en matèria de contaminació acústica, hi aCCedeixin per ' 
efectuar la mesura sonomètrica, en el cas que sigui necessària per a obrir l'expedient. 
En el cas que no se'ls permeti l'accés, s'han d'arxivar les actuacions. 

Article 9 Q O~·~;.\ n.~ H. t·, 7 8 ~ 2 
Protecció de les persones menors d'edat 

, 1. Sens perjudici de les limitacions establertes per la legislació sobre protecció de 
menors, es prohibeix l'accés: 
a) De les persones menors de 18 anys als establiments de règim d'horari especial i als 
establiments on s'exerceixen activitats de naturalesa sexual. 
b) De les persones menors de 16 anys a les activitats recreatives musicals llevat dels 
casos en què es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades dels progenitors, 
tutors o guardadors En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors de 16 
anys no poden romandre a l'establiment. 
c) De les persones menors de 14 anys i de les majors de 18 anys a le,s discoteques de 
joventut. . 
2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d'activitats d'espectacles públics o 
recreatives que atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 
3. Els establiments i els espais oberts al públic d'espectacles i activitats recreatives, 
on estigui permesa l'entrada de menors d'edat, han de complir la normativa relativa a 
la protecció de la infància i la joventut, de la salut, i les limitacions d'horaris que afecten 
les persones menors d'edat. 
4. En els supòsits d'activitats d'espectacles públics o recreatives de caràcter 
extraordinari, l'òrgan competent per a ' autoritzar-los pot prohibir-hi l'assistència als 
menors d'edat. 
5. La intervenció dels artistes, intèrprets o executants menors d'edat es regeix per la 
normativa de protecció de menors. 

Capítol 2 
Condicions i requisits generals de les activitats i els establiments 

Article 10 
Ubicació i construcció 
1. Els establiments i espais oberts al públic han de ser plenament compatibles amb 
l'ordenament urbanístic del lloc on s'ubiquen. 
2. Els establiments oberts al públic han de complir les prescripcions establertes per la 
normativa tècnica de l'edificació, per l'específica en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives i per les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres. 
3. Els establiments oberts al públic no permanents consistents en estructures 
desmuntables, s'han d'adequar a les normes tècniques que especialment s'estableixin 
per reglament. 

Article 11 
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de protecció civil 
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles i recreatives han de ' 
complir les condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi que estableix la 
normativa tècnica d'aplicació, i en el reglament de desenvolupament d'aquesta llei. 
2. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de disposar dels 
instruments d'autoprotecció establerts per la normativa sobre protecció civil i, si escau, 
de les mesures i dels instruments de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa corresponent. 

Article 12 
Higiene i salut pública, assistència sanitària i compatibilitat acústica 
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• 6. Si les dÉmúnciès a' què fa referència l'apartat 5 són relatives a molèsties per soroll a 
l'interior del domicili, els denunciants han de permetre que els inspectors i els tècnics 
de l'Administració competent en matèria de contaminació acústica, hi accedeixin per 
efectuar la mesura sonomètrica, en el cas que sigui necessària per a obrir l'expedient. 
Enel cas que no se'ls permeti l'accés, s'han d'arxivar les actuacions. . . . 
Article 9 (t O;¡ ~_ ;."\ G,~" i~ t .. 18 ~ ~ 
Protecció de les persones menors d'edat 
1. Sens perjudici de les limitacions establertes per la legislació sobre protecció de 
menors, es prohibeix l'accés: 
a) De les persones menors de 18 anys als establiments de règim d'horari especial i als 
establiments on s'exerceixen activitats de naturalesa sexual. 
b) De les persones menors de 16 anys a les activitats recreatives musicals llevat dels 
casos en què es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades dels progenitors, 
tutors o guardadors En aquest cas, en acabar l'actuació les persones menors de 16 
anys no poden romandre a l'establiment. 
c) De les persones menors de 14 anys i de les majors de 18 anys a les discoteques de 
joventut. 
2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d'activitats d'espectacles públics o 
recreatives que atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 
3. Els establiments i els espais oberts al públic d'espectacles i activitats recreatives, 
on estigui permesa l'entrada de menors d'edat, han de complir la normativa relativa a 
la protecció de la infància i la joventut, de la salut, i les limitacions d'horaris que afecten 
les persones menors d'edat. 
4. En els supòsits d'activitats d'espectacles públics o recreatives de caràcter 
extraordinari, l'òrgan competent per a autoritzar-los pot prohibir-hi l'assistència als 
menors d'edat. 
5. La intervenció dels artistes, intèrprets o executants menors d'edat es regeix per la 
normativa de protecció de menors. 

Capítol 2 
Condicions i requisits generals de les activitats i els establiments 

Article 10 
Ubicació i construcció 
1. Els establiments i espais oberts al públic han de ser plenament compatibles amb 
l'ordenament urbanístic del lloc on s'ubiquen. 
2. Els establiments oberts al públic han de complir les prescripcions establertes per la 
normativa tècnica de l'edificació, per l'específica en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives i per les normes sobre accessibilitat i supressió de barreres. 
3. Els establiments oberts al públic no permanents consistents en estructures 
desmuntables, s'han d'adequar a les normes tècniques que especialment s'estableixin 
per reglament. 

Article 11 
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis i de protecció civil 
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles i recreatives han de 
complir les condicions de prevenció i seguretat en cas d'incendi que estableix la 
normativa tècnica d'aplicació, i en el reglament de desenvolupament d'aquesta Jlei. 
2. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de disposar dels 
instruments d'autoprotecció establerts per la normativa sobre protecció civil i, si escau, 
de les mesures i dels instruments de prevenció de riscos laborals establerts per la 
normativa corresponent. 

Article 12 
Higiene i salut pública, assistència sanitària i compatibilitat acústica 
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, , , . " . OO'a'J i O·, m'I! A ;.¡~~~. . ., .. . . "" '- . .V3.. ,·~u . t . . \ 1. La realltzaclo de les activitats d'espectacles publlcs I recreatives I el funclonamen ~" 
dels establiments i els espais oberts al públic han de compliries condicions i requisits 
d'higiene i salubritat pública necessàries, establertes per reglament o pel que 
determinin les pròpies ordenances. , 
2. Els establiments i els espais oberts al públic regulats per aquesta llei han de tenir els 
~isposit,ius;'od'assi.stèf.1Ç.ia sanitària que s'estableixin per reglament, per tal de facilitar els 
primers auxilis 'en 'cas d'accident, malaltia o crisi sobtada. 
3. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de ser compatibles amb 
els requisits i les condicions que estableixen les normes i programes vigents per a 
evitar o reduir la contaminació acústica. 

Article 13 
Assegurances , 
1. Els titulars o explotadors de les llicències dels establiments i els organitzadors de les 
activitats, han de subscriure un contracte d'assegurança que, d'acord amb el principi 
de proporcionalitat, cobreixi la responsabilitat civil en que puguin incórrer, amb l'abast i 
els requisits establerts per reglament. 
2. La subscripció d'aquests contractes d'assegurança és condició necessària per a 
l'atorgament de les llicències i de les autoritzacions i per al desplegament dels efectes 
de les comunicacions prèvies previstes per aquesta llei. . 
3. Les assegurances han de mantenir la seva vigència mentre estigui en funcionament 
l'establiment obert al públic o es dugui a terme l'activitat d'espectacle públic o 
recreativa. 

Article 14 
Horaris 
1. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèri9 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives, un cop escoltat el Consell Assessor 
d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives, s'ha de determinar l'horari general dels 
establiments i activitats regulades per aquesta llei. 
2. L'ordre a què fa referència l'apartat 1 ha d'establir els criteris, els supòsits i les 
circumstàncies en què els òrgans competents de la Generalitat o dels municipis poden 
acordar, respectivament, ampliacions o reduccions de l'horari general, sempre de 
manera motivada. 

Article 15 
Venda d'entrades 
1. En les activitats d'espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la venda 
d'entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d'habilitar les 
expenedories necessàries per a llur despat~ presencial i directe al públic. A més 
podran establir plataformes tecnològ iques accessibles per a la seva venda. Per 
reglament s'establiran les condicions i requisits i prohibicions de la citada venda. 
2. Està prohibida la venda i revenda d'entrades per persones, llocs o plataformes 
tecnològiques constituïdes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, 
explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a 
mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte 
de la transacció, sens perjudici de la iniciació d'un procediment sancionador. 
3. La venda i revenda telemàtica d'entrades es regeix per la normativa en matèria de 
comerç electrònic. 
4. En els casos que l'activitat d'espectacle públic o recreativa se suspengui o es 
modifiqui de manera injustificada, els espectadors o participants i, si escau, 
l'Administració poden exigir als titulars, explotadors o als organitzadors la devolució de 
l'import de les entrades o dels abonaments. 

Article 16 
Publicitat 
1. La publicitat dels establiments i les activitats regulades per aquesta llei ha de ser 
objectiva, veraç i suficient i no pot contenir afirmacions que: 
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1. La realltzaclo de les activitats d'espectacles publlcs I recreatives I el funclonamen 
dels establiments i els espais oberts al públic han de complir les condicions i requisits 
d'higiene i salubritat pública necessàries, establertes per reglament o pel que 
determinin les pròpies ordenances. . 
2. Els establiments i els espais oberts al públic regulats per aquesta llei han de tenir els 

,, ~iSlDosit)u~'.d'assi.st$flÇ.ia sanitària que s'estableixin per reglament, per tal de facilitar els 
primers auxilis en 'cas d'accident, malaltia o crisi sobtada. 
3. Les activitats i els establiments regulats per aquesta llei han de ser compatibles amb 
els requisits i les condicions que estableixen les normes i programes vigents per a 
evitar o reduir la contaminació acústica. 

Article 13 
Assegurances 
1. Els titulars o explotadors de les llicències dels establiments i els organitzadors de les 
activitats, han de subscriure un contracte d'assegurança que, d'acord amb el principi 
de proporcionalitat, cobreixi la responsabilitat civil en que puguin incórrer, amb l'abast i 
els requisits establerts per reglament. 
2. La subscripció d'aquests contractes d'assegurança és condició necessària per a 
l'atorgament de les llicències i de les autoritzacions i per al desplegament dels efectes 
de les comunicacions prèvies previstes per aquesta llei. 
3. Les assegurances han de mantenir la seva vigència mentre estigui en funcionament 
l'establiment obert al públic o es dugui a terme l'activitat d'espectacle públic o 
recreativa. 

Article 14 
Horaris 
1. Mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives, un cop escoltat el Consell Assessor 
d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives, s'ha de determinar l'horari general dels 
establiments i activitats regulades per aquesta llei. 
2. L'ordre a què fa referència l'apartat 1 ha d'establir els criteris, els supòsits i les 
circumstàncies en què els òrgans competents de la Generalitat o dels municipis poden 
acordar, respectivament, ampliacions o reduccions de l'horari general, sempre de 
manera motivada. 

Article 15 
Venda d'entrades 
1. En les activitats d'espectacles públics o recreatives, en què es requereixi la venda 
d'entrades o abonaments, els titulars, explotadors i organitzadors han d'habilitar les 
expenedories necessàries per a llur despatx presencial i directe al públic. A més 
podran establir plataformes tecnològiques accessibles per a la seva venda. Per 
reglament s'establiran les condicions i requisits i prohibicions de la citada venda. 
2. Està prohibida la venda i revenda d'entrades per persones, llocs o plataformes 
tecnològiques constitu"ldes legalment, que no hagi estat autoritzada pels titulars, 
explotadors i organitzadors de les activitats. En aquests supòsits es procedirà, com a 
mesura cautelar, a la retirada immediata i al comís de les entrades i dels diners objecte 
de la transacció, sens perjudici de la iniciació d'un procediment sancionador. 
3. La venda i revenda telemàtica d'entrades es regeix per la normativa en matèria de 
comerç electrònic. 
4. En els casos que l'activitat d'espectacle públic o recreativa se suspengui o es 
modifiqui de manera injustificada, els espectadors o participants i, si escau, 
l'Administració poden exigir als titulars, explotadors o als organitzadors la devolució de 
l'import de les entrades o dels abonaments. 

Article 16 
Publicitat 
1. La publicitat dels establiments i les activitats regulades per aquesta llei ha de ser 
objectiva, veraç i suficient i no pot contenir afirmacions que: 
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b) Puguin produir problemes de seguretat i convivència com a conseqüència de la 
frustració d'expectatives generades pels anuncis. 
2. D'acord amb la normativa específica, es prohibe,ix qualsevòl forma de promoció o de 
publicitat il'lícites, especialment quan: 
a) Inciti, de manera directa o indirecta, a la violència, al sexisme, al racisme, a la 
xenofòbia i l'homofòbia, sigui vexatòria o faci apologia d'activitats contràries · als drets 
fonamentals i les llibertats públiques. 
b) Inciti, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques, 
especialment si són dispensades d'una manera il'limitada o incontrolada, o al consum 
de tabac o de qualsevol altra droga o substància estupefaent, d'acord amb la 
normativa d'aplicació a aquests supòsits. 
c) Àtempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 

Article 17 
Personal de control d'accés i sistemes de control d'aforaments 
1. Per reglament es determinaran els establiments i les activitats regulades per 
aquesta lI~i que, en funció de l'aforament, han de disposar · de personal de control 
d'accés, de sistemes de verificació i control d'aforament, i els requisits i les condicions 
d'aquests sistemes. 
2. El personal de control d'accés ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat 
establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, 
realitzades per l'administració competent, en els termes i condicions que s'estableixin 
per reglament. Es garantirà que er aquest procés d'habilitació no es produeixin 
situacions contràries al principi d'igualtat de les persones aspirants. 

Article 18 
Personal de seguretat privada 
1. S'ha de determinar, per reglament, ~Is establiments públics i les activitats 
d'espectacles i recreatives en què, en funció de l'aforament, hi ha d'haver personal de 
seguretat privada. 
2. Aquest personal ha d'estar degudament habilitat per al desenvolupament de ,les 
seves funcions, i actuar d'acord amb la normativa de seguretat privada. 

Capítol 3 _ 
Qualitat de les activitats d'espectacles públics i recreatives i dels establiments oberts al 
públic. 

Article 19 
Foment públic de la qualitat de les activitats i els establiments 
En col'laboració amb els organismes competents de la Unió Europea i de qualsevol 
altra Administració, la Generalitat podrà fomentar la qualitat en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives, especialment per a la creació o reconeixement 
d'etiquetes i altres distincions de qualitat. 

Article 20 
Qualificació de les activitats i establiments 
1. Aquesta llei estableix la denominació de qualitat Q10, que es pot concedir a 
qualsevol establiment d'espectacles públics o activitats recreatives. 
2. Els titulars, explotadors o els organitzadors que obtinguin la dènominació Q10 
podran fer-ho constar en la seva identificació i denominació. 
3. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les persones explotadores i 
les organitzadores d'activitats d'espectacles públics i recreatives interessades a obtenir 
la denominació de qualitat Q1 O han d'acreditar que compleixen els requisits especials 
de seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibilitat de les instal'lacions, valor 
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b) Puguin produir problemes de seguretat i convivència com a conseqüència de la 
frustració d'expectatives generades pels anuncis. 
2. D'acord amb la normativa específica, es prohibeix qualsevol forma de promoció o de 
publicitat il · lícites, especialment quan: 
a) Inciti , de manera directa o indirecta, a la violència, al sexisme, al racisme, a la 
xenofòbia i l'homofòbia, sigui vexatòria o faci apologia d'activitats contràries als drets 
fonamentals i les llibertats públiques. 
b) Inciti, de manera directa o indirecta, al consum de begudes alcohòliques, 
especialment si són dispensades d'una manera il · limitada o incontrolada, o al consum 
de tabac o de qualsevol altra droga o substància estupefaent, d'acord amb la 
normativa d'aplicació a aquests supòsits. 
c) Atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 

Article 17 
Personal de control d'accés i sistemes de control d'aforaments 
1. Per reglament es determinaran els establiments i les activitats regulades per 
aquesta llei que, en funció de l'aforament, han de disposar de personal de control 
d'accés, de sistemes de verificació i control d'aforament, i els requisits i les condicions 
d'aquests sistemes. 
2. El personal de control d'accés ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat 
establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, 
realitzades per l'administració competent, en els termes i condicions que s'estableixin 
per reglament. Es garantirà que er aquest procés d'habilitació no es produeixin 
situacions contràries al principi d'igualtat de les persones aspirants. 

Article 18 
Personal de seguretat privada 
1. S'ha de determinar, per reglament, els establiments públics i les activitats 
d'espectacles i recreatives en què, en funció de l'aforament, hi ha d'haver personal de 
seguretat privada. 
2. Aquest personal ha d'estar degudament habilitat per al desenvolupament deies 
seves funcions, i actuar d'acord amb la normativa de seguretat privada. 

Capítol 3 
Qualitat de les activitats d'espectacles públics i recreatives i dels establiments oberts al 
públic. 

Article 19 
Foment públic de la qualitat de les activitats i els establiments 
En col'laboració amb els organismes competents de la Unió Europea i de qualsevol 
altra Administració, la Generalitat podrà fomentar la qualitat en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives, especialment per a la creació o reconeixement 
d'etiquetes i altres distincions de qualitat. 

Article 20 
Qualificació de les activitats i establiments 
1. Aquesta llei estableix la denominació de qualitat Q10, que es pot concedir a 
qualsevol establiment d'espectacles públics o activitats recreatives. 
2. Els titulars, explotadors o els organitzadors que obtinguin la denominació Q10 
podran fer-ho constar en la seva identificació i denominació. 
3. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les persones explotadores i 
les organitzadores d'activitats d'espectacles públics i recreatives interessades a obtenir 
la denominació de qualitat Q10 han d'acreditar que compleixen els requisits especials 
de seguretat, valors de convivència, qualitat i accessibilitat de les instal·lacions, valor 
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artístic, patrimonial o cultural, l'adhesió de l'establiment al sistema arbitral de consum, 
o d'altres, que s'han de determinar per reglament. 
4. L'atorgament de la denominació de qualitat Q10 s'ha de formalitzar per resolució de 
la persona titular del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives, escoltats els ajuntaments i d'acord amb les previsions que 
s'establiran reglamentàriament. 

Article 21 . 
Cartes de qualitat 
1. Els titulars, explotadors i els organitzadors podran elaborar una Carta de qualitat per 
al seu establiment o activitat, per tal de recollir les condicions i les garanties que es 
comprometen a complir, d'acord amb els drets dels espectadors, participants o clients 
recollits per aquesta "ei i la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris. 
2. La Carta de qualitat serà exposada en un "oc de l'establiment perfectament "egible. 
3. Els titulars, explotadors i organitzadors també podran participar en cartes i etiquetes 
de qualitat elaborades per entitats empresarials o professionals, si escau. 

Títol III. 
De les competències de . les Administracions públiques i de les relacions 
interadministratives en matèria d'establiments i d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives 

Capítol 1 
Competències de les Administracions públiques 

Article 22 
Competències administratives d'intervenció 
1. ' La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans competents en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives que s'estableixin per r~glament, té atribuïdes les 
competències següents: 
a) Dictar les normes que siguin necessàries per al desenvolupament reglamentari 
d'aquesta "ei. 
b) En els termes de la legislació urbanística i d'ordenació del territori, planificar 
territorialment, si escau, els establiments oberts al públic. 
c) Autoritzar les activitats d'espectacles i recreatives de caràcter extraordinari previstes 
per l'article 41 que no siguin de competència municipal. 
d) Autoritzar els establiments de règim d'horari especial previstos per l'article 42 que 
no siguin de competència municipal. 
e) Ésser titulars d'establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic i les activitats dels 
espectacles públics i recreatives 
2. Els ajuntaments tenen atribuïdes les competències següents: 
a) Aprovar ordenances, en el marc establert per aquesta "ei i la normativa de 
desenvolupament. Les ordenances municipals no poden modificar els règims 
d'intervenció· de l'administració regulats per aquesta "ei, ni poden establir requisits 
diferents dels fitxats per la normativa en aquesta matèria. 
b) Adoptar mesures de planificació urbanística que poden ésser vinculants per a la 
ubicació dels establiments oberts al públic regulats per aquesta llei. Tant els Plans 
d'Ordenació Urbanística Municipal com els Plans Especials i altres instruments, si 
escau, poden establir previsions i prescripcions per a què els establiments tinguin la 
localització més adequada possible, tenint en compte especialment criteris com 
l'adequació a l'entorn urbà i les relacions de convivència ciutadana, al medi ambient, a 
la protecció del patrimoni històric i artístic, a la protecció dels menors, a l'ordre públic i 
a la seguretat de les persones i els béns. En cap cas es podran tenir en compte criteris 
de planificació econòmica. 
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artístic, patrimonial o cultural, l'adhesió de l'establiment al sistema arbitral de consum, 
o d'altres, que s'han de determinar per reglament. 
4. L'atorgament de la denominació de qualitat Q10 s'ha de formalitzar per resolució de 
la persona titular del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles 
públics i recreatives, escoltats els ajuntaments i d'acord amb les previsions que 
s'establiran reglamentàriament. 

Article 21 ' 
Cartes de qualitat 
1. Els titulars, explotadors i els organitzadors podran elaborar una Carta de qualitat per 
al seu establiment o activitat, per tal de recollir les condicions i les garanties que es 
comprometen a complir, d'acord amb els drets dels espectadors, participants o clients 
recollits per aquesta llei i la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris. 
2. La Carta de qualitat serà exposada en un lloc de l'establiment perfectament llegible. 
3. Els titulars, explotadors i organitzadors també podran participar en cartes i etiquetes 
de qualitat elaborades per entitats empresarials o professionals, si escau. 

Títol III. 
De les competències de les Administracions públiques i de les relacions 
interadministratives en matèria d'establiments i d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives 

Capítol 1 
Competències de les Administracions públiques 

Article 22 
Competències administratives d'intervenció 
1. La Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans competents en matèria d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives que s'estableixin per r~glament, té atribuïdes les 
competències següents: 
a) Dictar les normes que siguin necessàries per al desenvolupament reglamentari 
d'aquesta llei. 
b) En els termes de la legislació urbanística i d'ordenació del territori, planificar 
territorialment, si escau, els establiments oberts al públic. 
c) Autoritzar les activitats d'espectacles i recreatives de caràcter extraordinari previstes 
per l'article 41 que no siguin de competència municipal. 
d) Autoritzar els establiments de règim d'horari especial previstos per l'article 42 que 
no siguin de competència municipal. 
e) Ésser titulars d'establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic i les activitats dels 
espectacles públics i recreatives 
2. 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 . 
b) Adoptar mesures de planificació urbanística que poden ésser vinculants per a la 
ubicació dels establiments oberts al públic regulats per aquesta llei. Tant els Plans 
d'Ordenació Urbanística Municipal com els Plans Especials i altres instruments, si 
escau, poden establir previsions i prescripcions per a què els establiments tinguin la 
.Iocalització més adequada possible, tenint en compte especialment criteris com 
l'adequació a l'entorn urbà i les relacions de convivència ciutadana, al medi ambient, a 
la protecció del patrimoni històric i artístic, a la protecció dels menors, a l'ordre públic i 
a la seguretat de les persones i els béns. En cap cas es podran tenir en compte criteris 
de planificació econòmica. 
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c) Rebre i verificar les comunicacions prèvies previstes per l'article 34. 
d) Atorgar les llicències previstes pels articles 39, 40, 41 i 4~ :que no ' siguin de 
competència de la Generalitat. 
e) Ésser titulars d'establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar els establiments oberts al públic i les activitats dels espectacles públics 
i recreatives. 
g) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa 
administrativa relatives als establiments oberts al públic i a les activitats d'espectacles 
públics i recreatives que aquesta llei o altres no atribueixen expressament a altres 
administracions públiques. 

Article 23 
Competències administratives sancionadores 
1. La Generalitat de Catalunya té atribuïdes les competències següents: 
a) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llur autorització. 
b) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació prèvia. 
2. Els ajuntaments poden sancionar els establiments oberts al públic i les activitats 
d'espectacles públics i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació 
prèvia, quan aquesta competència els hi hagi estat delegada pels òrgans competents 
de la Generalitat, de conformitat amb els apartats següents: 
a) Els òrgans de la Generalitat que tinguin atribuïda la competència sancionadora en 
matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives, establerta al punt b) de l'apart 1 
d'aquest article, si s'escau, mitjançant resolució i amb la signatura del conveni 
corresponent, poden delegar aquesta competència als alcaldes dels ajuntaments que 
ho sol· licitin i sempre que els municipis tinguin més de 20.000 habitants. El conveni ha 
d'estar aprovat pel Ple municipal. 
Aquestes sol· licituds han d'anar acompanyades d'una memòria on s'acrediti que es 
disposa d'una capacitat de gestió tècnica suficient, d'acord amb el procediment i en els 
termes que s'estableixi per reglament. 
b) La delegació de la competència sancionadora serà efectiva a partir de l'endemà de 
la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
c) Quan un ajuntament que , tingui delegada la competència sanci6nadora no 
l'exerceixi, s'excedeixi en el seu exercici, o com a conseqüència de l'exercici es posin 
en risc la seguretat" la salut o la convivència dels ciutadans, l'òrgan delegant pot 
revocar-la específicament per casos en concret o en la seva totalitat, així mateix la 
podrà avocar quan les circumstàncies ho aconsellin, d'acord amb el procediment i els 
requisits establerts reglamentàriament. 
d) Quan un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora i vulgui renunciar 
al seu exercici, ho ha de fer per mitjà d'un acord del ple municipal en què s'acordi el 
retorn de l'exercici d'aquesta competència a l'òrgan que la té originàriament atribuïda. 
Aquest acord s'ha de comunicar als òrgans delegants per tal que es resolgui deixar 
sense efecte la delegació. ' 
e) La revocació o l'avocació de la competència delegada serà efectiva a partir de 
l'endemà de la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
f) Un cop revocada la delegació de la competència sancionadora, aquesta no es podrà 
tornar a sol·licitar de nou, fins que hagin transcorregut dos anys des que la revocació 
sigui efectiva, llevat de causes excepcionals degudament acreditades, mitjançant 
l'acord del Ple municipal. 

Capítol 2 
Relacions interadministratives 
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c) Rebre i verificar les comunicacions prèvies previstes per l'article 34_ 
d) Atorgar les llicències previstes pels articles 39, 40, 41 i 42 .que no siguin de 
competència de la Generalitat 
e) Ésser titulars d'establiments oberts al públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar els establiments oberts al públic i les activitats dels espectacles públics 
i recreatives. 
g) Exercir, en llur àmbit territorial, totes les potestats i facultats de naturalesa 
administrativa relatives als establiments oberts al públic i a les activitats d'espectacles 
públics i recreatives que aquesta llei o altres no atribueixen expressament a altres 
administracions públiques. 

Article 23 
Competències administratives sancionadores 
1. La Generalitat de Catalunya té atribuïdes les competències següents: 
a) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llur autorització. 
b) Sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació prèvia. 
2. Els ajuntaments poden sancionar els establiments oberts al públic i les activitats 
d'espectacles públics i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació 
prèvia, quan aquesta competència els hi hagi estat delegada pels òrgans competents 
de la Generalitat, de conformitat amb els apartats següents: 
a) Els òrgans de la Generalitat que tinguin atribuïda la competència sancionadora en 
matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives, establerta al punt b) de l'apart 1 
d'aquest article, si s'escau, mitjançant resolució i amb la signatura del conveni 
corresponent, poden delegar aquesta competència als alcaldes dels ajuntaments que 
ho sol' licitin i sempre que els municipis tinguin més de 20.000 habitants. El conveni ha 
d'estar aprovat pel Ple municipal. 
Aquestes sol, licituds han d'anar acompanyades d'una memòria on s'acrediti que es 
disposa d'una capacitat de gestió tècnica suficient, d'acord amb el procediment i en els 
termes que s'estableixi per reglament 
b) La delegació de la competència sancionadora serà efectiva a partir de l'endemà de 
la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
c) Quan un ajuntament que tingui delegada la competència sancionadora no 
l'exerceixi, s'excedeixi en el seu exercici, o com a conseqüència de l'exercici es posin 
en risc la seguretat, la salut o la convivència dels ciutadans, l'òrgan delegant pot 
revocar-la específicament per casos en concret o en la seva totalitat, així mateix la 
podrà avocar quan les circumstàncies ho aconsellin, d'acord amb el procediment i els 
requisits establerts reglamentàriament 
d) Quan un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora i vulgui renunciar 
al seu exercici, ho ha de fer per mitjà d'un acord del ple municipal en què s'acordi el 
retorn de l'exercici d'aquesta competència a l'òrgan que la té originàriament atribuïda. 
Aquest acord s'ha de comunicar als òrgans delegants per tal que es resolgui deixar 
sense efecte la delegació. 
e) La revocació o l'avocació de la competència delegada serà efectiva a partir de 
l'endemà de la publicació de la corresponent resolució en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 
f) Un cop revocada la delegació de la competència sancionadora, aquesta no es podrà 
tornar a sol -licitar de nou, fins que hagin transcorregut dos anys des que la revocació 
sigui efectiva, llevat de causes excepcionals degudament acreditades, mitjançant 
l'acord del Ple municipal. 

Capítol 2 
Relacions interadministratives 
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Article 24 
El Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives 
1. El Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives és un òrgan de 
l'Administració de la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta i 
assessorament, per tal de facilitar la participació dels departaments de la Generalitat, 
de les administracions locals i dels ciutadans i dels sectors directament interessats en 
les matèries objecte d'aquesta llei. La seva composició, organització, règim de 
funcionament i ubicació orgànica s'han d'establir per reglament. 
2. En tot cas, el Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives ha 
de realitzar les funcions següents: 
a) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de reglament que ha de 
aprovar la Generalitat en desenvolupament i aplicació d'aquesta llei, i també sobre els 
que els ajuntaments acordin voluntàriament de sotmetre a la seva consideració. 
b) Elaborar recomanacions per a millorar l'actuació de l'Administració pública en la 
matèria objecte d'aquesta llei. 
c) Impulsar la qualificació de les activitats i els establiments regulats per aquesta llei. A 
tal fi ha de designar una Comissió qualificadora que proposi les mesures de foment i 
avaluació de la qualitat que siguin pertinents i l'atorgament de la denominació de 
qualitat Q1 O. 

Article 25 
Relacions de col'laboració i cooperació 
1. L'Administració de la Generalitat i els ajuntaments han d'exercir les competències 
que els atribueix aquesta llei d'acord amb el principi de lleialtat institucional, en els 
termes establerts per la legislació administrativa i la de règim local. 
2. Les administracions que exerceixen les competències que els atribueix aquesta llei 
s'han de facilitar recíprocament informació, col'laboració, cooperació i suport, per a 
garantir.l'exercici eficaç i eficient de les competències respectives. 
3. Amb aquesta finalitat, les administracions interessades poden formalitzar convenis o 
altres acords de col'labor'ació i· cooperació basats en l'acord mutu, així mateix, 
s'utilitzaran les eines informàtiques existents plenament actualitzades. 
4. La direcció general competent en les matèries regu lades per aquesta llei ha de 
prestar assessorament i suport als municipis que ho sol·licitin. 

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'informació 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. 

Títol IV 
Dels règims d'intervenció 
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El Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives 
1. El Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives és un òrgan de 
l'Administració de la Generalitat amb funcions de deliberació, consulta i 
assessorament, per tal de facilitar la participació dels departaments de la Generalitat, 
de les administracions locals i dels ciutadans i dels sectors directament interessats en 
les matèries objecte d'aquesta llei. La seva composició, organització, règim de 
funcionament i ubicació orgànica s'han d'establir per reglament. 
2. En tot cas, el Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles Públics i Recreatives ha 
de realitzar les funcions següents: 
a) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de reglament que ha de 
aprovar la Generalitat en desenvolupament i aplicació d'aquesta llei, i també sobre els 
que els ajuntaments acordin voluntàriament de sotmetre a la seva consideració. 
b) Elaborar recomanacions per a millorar l'actuació de l'Administració pública en la 
matèria objecte d'aquesta llei. 
c) Impulsar la qualificació de les activitats i els establiments regulats per aquesta llei. A 
tal fi ha de designar una Comissió qualificadora que proposi les mesures de foment i 
avaluació de la qualitat que siguin pertinents i l'atorgament de la denominació de 
qualitat Q10. 

Article 25 
Relacions de col·laboració i cooperació 
1. L'Administració de la Generalitat i els ajuntaments han d'exercir les competències 
que els atribueix aquesta llei d'acord amb el principi de lleialtat institucional, en els 
termes establerts per la legislació administrativa i la de règim local. 
2. Les administracions que exerceixen les competències que els atribueix aquesta llei 
s'han de facilitar recíprocament informació, col·laboració, cooperació i suport, per a 
garantir l'exercici eficaç i eficient de les competències respectives . 
3. Amb aquesta finalitat, les administracions interessades poden formalitzar convenis o 
altres acords de col ·laboració i· cooperació basats en l'acord mutu, així mateix, 
s'utilitzaran les eines informàtiques existents plenament actualitzades. 
4. La direcció general competent en les matèries regulades per aquesta llei ha de 
prestar assessorament i suport als municipis que ho sol·licitin . 

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'informació 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'nllur 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. 

Títol IV 
Dels règims d'intervenció 
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Capítol 1 
Disposicions comunes als règims d'intervenció 

Article 27 
Règim general . 
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i recreatives 
incloses en el Catàleg establert per reglament resten subjectes al règim general de 
comunicació prèvia, segons les modalitats establertes per aquesta llei. 
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 pública, 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. . 

Article 28 
Establiments de titularitat pública i activitats -d'espectacles públics i recreatives 
organitzades per l'Administració 
Els establiments de titularitat pública i les activitats d'espectacles públics i recreatives 
organitzades per l'administració han de comptar amb les mesures necessàries ' per 
garantir la protecció de la seguretat i la salut de les persones, així com els drets dels 
tercers que puguin resultar afectats per la seva realització. L'adopció d'aquestes 
mesures és responsabilitat de l'administració titular dels establiments o organitzadora 
de les activitats. 
Sens perjudici del preceptiu compliment de la normativa vigent aplicable i d'acord amb 
el contingut exposat en el paràgraf anterior, resten exempts dels règims de 
comunicació prèvia, de-llicència i d'autorització previstos per aquesta llei: 
a) Els establiments oberts al públic de titularitat pública, sempre que documentalment 
quedi acreditat el compliment de la normativa i el tipus d'activitat o activitats que poden 
desenvolupar en aquests establiments, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.
b) Les activitats d'espectacles públics i recreatives organitzades per l'administració, 
independentment de la titularitat de l'establiment o de l'espai obert al públic on es duen 
a terme, sempre que documentalment quedi acreditat el compliment de la normativa i 
el tipus d'activitat o activitats que es realitzaran, d'acord amb el que s'estableixi per 
reglament. . . 

Article 29 
Activitats sotmeses al règim d'intervenció 
1. L'obertura d'establiments oberts al 'públic per a dur-hi a terme activitats 
d'espectacles públics i recreatives, i també l'organització d'aquestes activitats, 
requereixen la presentació de les comunicacions prèvies o l'obtenció de les llicències o 
les autoritzacions previstes per aquesta llei. Aquestes comunicacions, llicències o 
autoritzacions només són efectives en les condicions establertes i per a les activitats 
atorgades. 
2. Cada establiment obert al públic ha de tenir una -única comunicació, llicència o 
autorització entre les regulades per aquesta llei per desenvolupar llur activitat principal, 
que pot donar cobertura a diverses activitats d'espectacles públics o recreatives, 
sempre que siguin compatibles i en els termes que es fixin per reglament. 
3. Les activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari són les 
que es poden dur a terme esporàdicament, en els . termes d'aquesta llei, en els 
establiments i espais oberts al públic que disposen de comunicació, llicència o 
aulorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També es poden 
dur a terme esporàdicament en els espais oberts al públic o altres establiments 
destinats a activitats diferents de les regulades en aquesta llei. 
4. Les activitats d'espectacles públics en què de forma principal s'utilitzin animals 
requeriran d'un informe previ vinculant de l'òrgan competent en matèria de protecció 
dels animals. El règim d'intervenció administrativa d'aquestes activitats s'establirà per 
Reglament. 
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Capítol 1 
Disposicions comunes als règims d'intervenció 

Article 27 
Règim general 
1. Els establiments oberts al públic i les activitats d'espectacles públics i recreatives 
incloses en el Catàleg establert per reglament resten subjectes al règim general de 
comunicació prèvia, segons les modalitats establertes per aquesta llei. 
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 pública, 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. . 

Article 28 
Establiments de titularitat pública i activitats d'espectacles públics i recreatives 
organitzades per l'Administració 
Els establiments de titularitat pública i les activitats d'espectacles públics i recreatives 
organitzades per l'administració han de comptar amb les mesures necessàries per 
garantir la protecció de la seguretat i la salut de les persones, així com els drets dels 
tercers que puguin resultar afectats per la seva realització. L'adopció d'aquestes 
mesures és responsabilitat de l'administració titular dels establiments o organitzadora 
de les activitats. 
Sens perjudici del preceptiu compliment de la normativa vigent aplicable i d'acord amb 
el contingut exposat en el paràgraf anterior, resten exempts dels règims de 
comunicació prèvia, de llicència i d'autorització previstos per aquesta llei: 
a) Els establiments oberts al públic de titularitat pública, sempre que documentalment 
quedi acreditat el compliment de la normativa i el tipus d'activitat o activitats que poden 
desenvolupar en aquests establiments, d'acord amb el que s'estableixi per reglament 
b) Les activitats d'espectacles públics i recreatives organitzades per l'administració, 
independentment de la titularitat de l'establiment o de l'espai obert al públic on es duen 
a terme, sempre que documentalment quedi acreditat el compliment de la normativa i 
el tipus d'activitat o activitats que es realitzaran, d'acord amb el que s'estableixi per 
reglament. 

Article 29 
Activitats sotmeses al règim d'intervenció 
1. L'obertura d'establiments oberts al públic per a dur-hi a terme activitats 
d'espectacles públics i recreatives, i també l'organització d'aquestes activitats, 
requereixen la presentació de les comunicacions prèvies o l'obtenció de les llicències o 
les autoritzacions previstes per aquesta llei. Aquestes comunicacions, llicències o 
autoritzacions només són efectives en les condicions establertes i per a les activitats 
atorgades. 
2. Cada establiment obert al públic ha de tenir una ·única comunicació, llicència o 
autorització entre les regulades per aquesta llei per desenvolupar llur activitat principal, 
que pot donar cobertura a diverses activitats d'espectacles públics o recreatives, 
sempre que siguin compatibles i en els termes que es fixin per reglament. 
3. Les activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari són les 
que es poden dur a terme esporàdicament, en els termes d'aquesta llei, en els 
establiments i espais oberts al públic que disposen de comunicació, llicència o 
autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar. També es poden 
dur a terme esporàdicament en els espais oberts al públic o altres establiments 
destinats a activitats diferents de les regulades en aquesta llei. 
4. Les activitats d'espectacles públics en què de forma principal s'utilitzin animals 
requeriran d'un informe previ vinculant de l'òrgan competent en matèria de protecció 
dels animals. El règim d'intervenció administrativa d'aquestes activitats s'establirà per 
Reglament. 
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Finestreta unica èm¡:fresadal i tramitació electrònica 
1. Els empresaris i els professionals poden r~alitzar els tràmits davant de les 
administracions públiques competents per qualsevol canal de prestació disponible 
mitjançant la finestreta única empresarial o punt de referència de les persones 
empresàries o professionals en la seva relació amb l'Administració. De forma que des 
d'un únic punt puguin realitzar tots els tràmits necessaris per desenvolupar l'activitat 
objecte d'aquesta llei. 
2. Les Administracions públiques catalanes han d'adoptar les mesures necessàries per 
tal que els procediments per a l'accés i l'exercici de les activitats regulades per 
aquesta llei puguin iniciar-se, i a ser possible finalitzar-se, de forma multicanal 
mitjançant la finestreta única empresarial. 
3. La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat 
de facilitar l'accés als tràmits que són competència de les diferents administracions 
públiques, de forma que tots els ens locals podran se finestreta única. 
4. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial comprèn la informació, 
l'assessorament, la tramitació unificada, la resolució o la finalització del tràmit en els 
casos que així ho prevegin les normes aplicables, en tot allò que pot afectar l'empresa 
en la seva relació amb les administracions públiques. 
5. Per fer efectiu l'exercici d'aquesta funció i prestar de forma eficient aquests serveis, 
les administracions públiques catalanes han d'impulsar les infraestructures 
d'informació i comunicació i els dispositius tecnològics que siguin necessaris. 

Article 31 
Controls 
1. Els establiments oberts al públic han d'ésser objecte de controls periòdics de 
funcionament per part dels serveis tècnics de les administracions públiques 
competents en la matèria o per les entitats col ·laboradores legalment habilitades per 
l'Administració, amb la periodicitat, el procediment i el contingut determinats per 
reglament, d'acord amb els criteris i les finalitats establerts per aquesta llei. 
2. Els establiments oberts al públic poden ser objecte de controls de verificació per part 
dels serveis tècnics de les administracions públiques competents en ·Ia 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. 
3. Els circs, les carpes, envelats o tendals que no siguin considerats de risc important, 
estan sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial. Amb caràcter previ 
a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per part dels serveis 
tècnics municipals o per les entitats col·laboradores legalment habilitades per 
l'Administració, per tal de comprovar que les certificacions i la documentació aportades 
juntament amb la comunicació prèvia, compleixen totes i cadascuna de les 
prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i el reglament que la desenvolupi. 
4.Les fires d'atraccions estan sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control 
inicial. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable 
per part dels serveis tècnics municipals o per tècnics titulats competents per raó de la 
matèria a càrrec de l'ens local, per tal de comprovar que les certificacions i la 
documentació aportades juntament amb la comunicació -prèvia, compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i pel reg lament 
que la desenvolupi, així mateix s'ha de verificar la seguretat de les zones comunes i la 
global de les fires. 
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 
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Finestreta única empresarial i tramitació electrònica 
1. Els empresaris i els professionals poden realitzar els tràmits davant de les 
administracions públiques competents per qualsevol canal de prestació disponible 
mitjançant la finestreta única empresarial o punt de referència de les persones 
empresàries o professionals en la seva relació amb l'Administració. De forma que des 
d'un únic punt puguin realitzar tots els tràmits necessaris per desenvolupar l'activitat 
objecte d'aquesta llei. 
2. Les Administracions públiques catalanes han d'adoptar les mesures necessàries per 
tal que els procediments per a l'accés i l'exercici de les activitats regulades per 
aquesta llei puguin iniciar-se, i a ser possible finalitzar-se, de forma multicanal 
mitjançant la finestreta única empresarial. 
3. La finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat 
de facilitar l'accés als tràmits que són competència de les diferents administracions 
públiques, de forma que tots els ens locals podran se finestreta única. 
4. Els serveis que ofereix la finestreta única empresarial comprèn la informació, 
l'assessorament, la tramitació unificada, la resolució o la finalització del tràmit en els 
casos que així ho prevegin les normes aplicables, en tot allò que pot afectar l'empresa 
en la seva relació amb les administracions públiques. 
5. Per fer efectiu l'exercici d'aquesta funció i prestar de forma eficient aquests serveis, 
les administracions públiques catalanes han d'impulsar les infraestructures 
d'informació i comunicació i els dispositius tecnològics que siguin necessaris. 

Article 31 
Controls 
1. Els establiments oberts al públic han d'ésser objecte de controls periòdics de 
funcionament per part dels serveis tècnics de les administracions públiques 
competents en la matèria o per les entitats col'laboradores legalment habilitades per 
l'Administració, amb la periodicitat, el procediment i el contingut determinats per 
reglament, d'acord amb els criteris i les finalitats establerts per aquesta llei. 
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. 
3. Els circs, les carpes, envelats o tendals que no siguin considerats de risc important, 
estan sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial. Amb caràcter previ 
a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per part dels serveis 
tècnics municipals o per les entitats col'laboradores legalment habilitades per 
l'Administració, per tal de comprovar que les certificacions i la documentació aportades 
juntament amb la comunicació prèvia, compleixen totes i cadascuna de les 
prescripcions i requisits establerts pe'r aquesta llei i el reglament que la desenvolupi. 
4.Les fires d'atraccions estan sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control 
inicial. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable 
per part dels serveis tècnics municipals o per tècnics titulats competents per raó de la 
matèria a càrrec de l'ens local, per tal de comprovar que les certificacions i la 
documentació aportades juntament amb la comunicació prèvia, compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per aquesta llei i pel reglament 
que la desenvolupi, així mateix s'ha de verificar la seguretat de les zones comunes i la 
global de les fires. 
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 
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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. 
6. Les actes de control periòdic de funcionament · i' ' Ies de control inicial s'han 
d'incorporar a la documentació de la comunicació, la llicència o l'autorització. 

" ~ . 
Article 32 
Mesures sense caràcter sancionador 
No tenen caràcter sancionador: 
a) El tancament d'un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d'una 
activitat d'espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicència o 
de l'autorització corresponents, no s'hagi formalitzat la comunicació prèvia, o no s'hagi 
contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es restableixi la . 
legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l'administració competent per . 
a atorgar la llicència 'o l'autorització o per a rebre la comunicació prèvia i també, de 
forma subsidiària, per l'administració competent en matèria sancionadora. 
b) La declaració d'extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les 
comunicacions prèvies, d'acord amb l'article 50.1. 
c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, d'acord 
amb l'article 50.2. 

Article 33 
Entitats col 'laboradores de l'Administració 
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d'activitats d'espectacles i 
recreatives pot acreditar i habilitar entitats col'laboradores de l'Administració per a què 
emetin informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control en el marc dels 
procediments previstos per aquesta llei i per reglament, i sempre d'acord amb la 
normativa general o especifica d'aquestes entitats. 
2. ' Els camps d'actuació de les entitats de control d'establiments oberts al públic i 
d'activitats d'espectacles i recreatives són els següents: 
a) Condicions de seguretat i de protecció de les persones, especialment en matèria de 
prevenció i seguretat d'incendis. 
b) Sistemes de control d'aforament. 
3. Les entitats col'laboradores de l'Administració hauran de realitzar els actes de 
control i elaborar els informes i les certificacions exigibles dins dels terminis i amb el 
contingut, el format i el suport que s'hagi determinat per reglament. 
4. Les funcions encomanades a les entitats de control d'establiments i espectacles 
poden ser verificades en tot moment per l'òrgan de gestió de les habiHtacions. 
Tanmateix, aquestes entitats són responsables per si mateixes de les seves 
actuacions. 
5. Les acreditacions i les habilitacions a què es refereix l'apartat 1 s'han d'atorgar de 
conformitat amb el que s'estableixi reglamentàriament. 

Capítol 2 
Règim de comunicació prèvia 

Article 34 
Activitats i establimènts sotmesos a comunicació prèvia 
1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents: 
,a) ' Els establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics 
. cinematogràfics, teatrals i musicals sempre que el control preventiu en matèria 
d'incendis, que hi correspongui, s'hagi efectuat en el tràmit d'intervenció en matèria 
d'obres per la construcció reforma o rehabilitació de l'edifici per destinar-hi aquest ús. 
'b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals que 
no siguin considerats de risc important. 
c) Els establiments oberts al públic d'activitats de restauració que no estiguin 
considerats de risc important. 
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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. 
6. Les actes de control periòdic de funcionament i les de control inicial s'han 
d'incorporar a la documentació de la comunicació, la llicència o l'autorització. 

Article 32 
Mesures sense caràcter sancionador 
No tenen caràcter sancionador: 
a) El tancament d'un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d'una 
activitat d'espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicència o 
de l'autorització corresponents, no s'hagi formalitzat la comunicació prèvia, o no s'hagi 
contractat la preceptiva pòlissa de responsabilitat civil, fins que no es restableixi la 
legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per l'administració competent per 
a atorgar la llicència o l'autorització o per a rebre la comunicació prèvia i també, de 
forma subsidiària, per l'administració competent en matèria sancionadora. 
b) La declaració d'extinció i la declaració de caducitat dels efectes de les 
comunicacions prèvies, d'acord amb l'article 50.1 . 
c) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, d'acord 
amb l'article 50.2. 

Article 33 
Entitats coHaboradores de l'Administració 
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d'activitats d'espectacles i 
recreatives pot acreditar i habilitar entitats col'laboradores de l'Administració per a què 
emetin informes tècnics, certificacions i actes de verificació o control en el marc dels 
procediments previstos per aquesta llei i per reglament, i sempre d'acord amb la 
normativa general o especifica d'aquestes entitats. 
2. Els camps d'actuació de les entitats de control d'establiments oberts al públic i 
d'activitats d'espectacles i recreatives són els següents: 
a) Condicions de seguretat i de protecció de les persones, especialment en matèria de 
prevenció i seguretat d'incendis. 
b) Sistemes de control d'aforament. 
3. Les entitats col'laboradores de l'Administració hauran de realitzar els actes de 
control i elaborar els informes i les certificacions exigibles dins dels terminis i amb el 
contingut, el format i el suport que s'hagi determinat per reglament. 
4. Les funcions encomanades a les entitats de control d'establiments i espectacles 
poden ser verificades en tot moment per l'òrgan de gestió de les habilitacions. 
Tanmateix, aquestes entitats són responsables per si mateixes de les seves 
actuacions. 
5. Les acreditacions i les habilitacions a què es refereix l'apartat 1 s'han d'atorgar de 
conformitat amb el que s'estableixi reglamentàriament. 

Capítol 2 
Règim de comunicació prèvia 

Article 34 
Activitats i establiments sotmesos a comunicació prèvia 
1. Resten sotmesos al règim general de comunicació prèvia els supòsits següents: 
,a) Els establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics 
cinematogràfics, teatrals i musicals sempre que el control preventiu en matèria 
d'incendis, que hi correspongui, s'hagi efectuat en el tràmit d'intervenció en matèria 
d'obres per la construcció reforma o rehabilitació de l'edifici per destinar-hi aquest ús. 
'b) Els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals que 
no siguin considerats de risc important. 
c) Els establiments oberts al públic d'activitats de restauració que no estiguin 
considerats de risc important. 
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d) Les actuacions musicals en directe mitjançant la veu humana o amb Instruments 
acústics amb altaveus i amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consideració 
d'activitat complementària mentre s'està duent a terme l'activitat principal, en locals 
comercials o en d'altres que no tenen la condició d'establiments oberts al públic amb 
çomunicació, llicència o autorització regulada per aquesta llei, sempre que l'activitat 
complénientària ês dèsenvolupi en horari diürn autoritzat i no suposi un increment de 
l'ocupació prevista a ractivitat principal. 
e) Les modificacions no .substancials,i no significatives en matèria d'incendis conforme 

. la reglamentació específica en la matèria, dels establiments oberts al públic que 
comptin amb la respectiva llicència municipal o l'autorització de la Generalitat. 
f) Tota modificació dels establiments oberts al públic que comptin amb una 
comunicació prèvia anterior, sempre que no comportin l'aplicació d'un règim de 
llicència o d'autorització. 
2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial les carpes, 
envelats o tendals, i els circs, considerats establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts al públic que 
no estiguin protegits especialment per la legislació ambiental i que no siguin 
considerats de risc important. 
3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control inicial les fires 
d'atraccions considerades establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats 
d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari, sempre que es duguin a terme 
en espais oberts al públic. 

Article 35 
Presentació de la comunicació prèvia i obertur~ 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 
seves dades identificatives i les de ractivitat 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 abans d'iniciar l'activitat 
o d'obrir l'establiment. 
4. Un cop presentada la comunicació, rexercici de l'activitat o l'obertura de 
l'establiment es pot iniciar sota la responsabilitat exclusiva dels titulars, organitzadors o 
explotadors. 

Article 36 
Formalització de la comunicació prèvia dels establiments òberts al públic no fixos en 
estructures desmuntables i itinerants i inici de l'activitat 
1. Per formalitzar la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals, 
i circs, no considerats de risc important, la persona interessada ha de presentar un 
escrit, en el qual posa en coneixement de rajuntament corresponent les seves dades 
identificatives i les de l'activitat que pretén iniciar o de l'establiment que pretén 
instal'lar, en els termes que es fixin per reglament. 
2. La comunicació ha d'anar 'acompanyada, en tot cas, com a mínim, de la 
documentació següent: 
a) Les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i a les 
instal'lacions un cop muntades en el lloc de l'emplaçament, pel personal tècnic 
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d) Les actuacions musicals en directe mitjançant la veu humana o amb Instruments 
acústics amb altaveus i amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consideració 
d'activitat complementària mentre s'està duent a terme l'activitat principal, en locals 
comercials o en d'altres que no tenen la condició d'establiments oberts al públic amb 
comunicació, llicència o autorització regulada per aquesta llei, sempre que l'activitat 

.. complementària es dèsenvolupi en horari diürn autoritzat i no suposi un increment de 
l'ocupació prevista a l'activitat principal. 
e) Les modificacions no substancials, i no significatives en matèria d'incendis conforme 
la reglamentació específica en la matèria, dels establiments oberts al públic que 
comptin amb la respectiva llicència municipal o l'autorització de la Generalitat. 
f) Tota modificació dels establiments oberts al públic que comptin amb una 
comunicació prèvia anterior, sempre que no comportin l'aplicació d'un règim de 
llicència o d'autorització. 
2. Resten sotmesos al règim de comunicació prèvia amb control inicial les carpes, 
envelats o tendals, i els circs, considerats establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants, en espais oberts al públic que 
no estiguin protegits especialment per la legislació ambiental i que no siguin 
considerats de risc important. 
3. Resten sotmeses al règim de comunicació prèvia amb control inicial les fires 
d'atraccions considerades establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats 
d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari , sempre que es duguin a terme 
en espais oberts al públic. 

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 
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 
constru"ides sense ús específic, cal fer-ho constar expressament en la comunicació 
prèvia. 
3. En tot cas, la comunicació prèvia haurà de ser presentada abans 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. 

Article 36 
Formalització de la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos en 
estructures desmuntables i itinerants i inici de l'activitat 
1. Per formalitzar la comunicació prèvia dels establiments oberts al públic no fixos 
destinats a activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es 
duguin a terme en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals, 
i circs, no considerats de risc important, la persona interessada ha de presentar un 
escrit, en el qual posa en coneixement de l'ajuntament corresponent les seves dades 
identificatives i les de l'activitat que pretén iniciar o de l'establiment que pretén 
instal'lar, en els termes que es fixin per reglament. 
2. La comunicació ha d'anar acompanyada, en tot cas, com a mínim, de la 
documentació següent: 
a) Les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges i a les 
instal'lacions un cop muntades en el lloc de l'emplaçament, pel personal tècnic 
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f contràctat ' pels titular-s d'aquestes instal'lacions, en les quals s'ha de fer constar la 
seva seguretat i solidesa. . 
b) Justificant de la contracci~ d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
les instal'lacions i l'activitat. 
c) Documentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables en matèria d'incendis i en la normativa de baixa tensió, 
d) Certificació de la revisió i manteniment de les instal'lacions de protecció contra 
incendis que correspongui, i de les instal'lacions elèctriques de baixa tensió. 
3. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per 
part del personal tècnic municipal o per les entitats col'laboradores legalment 
habilitades per l'Administració, els quals han de comprovar que les certificacions i ' Ia 
documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable 
corresponent. 

Article 37 
Formalització de la comunicació prèvia de les fires d'atraccions ii inici de l'activitat 
1. Per formalitzar la comunicació prèvia de les fires d'atraccions, la persona 
interessada ha de presentar un escrit, per mitjà del qual posa en coneixement de 
l'ajuntament corresponent les seves dades identificatives i les de l'activitat que pretén 
iniciar o de les instal'lacions que pretén muntar, en els termes que es fixin per 
reglament. 
2. La comunicació prèvia s'ha de presentar abans que s'hagin muntat les atraccions i 
abans d'iniciar l'activitat i, al mateix temps, ha de servir de sol'licitud d'autorització 
d'ocupació de l'espai obert al públic on aquestes s'han d'instal'lar, l'escrit ha d'anar 
acompanyat, en tot cas, com a mínim, de la documentació següent: 
a) El manual d'instruccions que contingui les dades mínimes de l'activitat, del muntatge 
i funcionament de l'atracció. 
b) El justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
les atraccions. 
c) Documentació tècnica justifi~ativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables de les instal'lacions muntades, equips i aparells instal'lats i en la 
normativa de baixa tensió. 
d) La certificació de la revisió i manteniment de les instal ' lacions, equips i aparells a 
què fa referència a l'apartat anterior. 
e) L'acreditació d'haver efectuat la formació sobre la manipulació d'aliments, si 
s'escau. 
3. Un cop muntades les atraccions en el lloc autoritzat d'emplaçament, s'han de 
presentar, davant l'ajuntament, les certificacions tècniques específiques de solidesa i 
de correcte funcionament de les instal'lacions, emeses pel personal tècnic contractat 
pels interessats. 
4. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control iniciai favorable per 
part del personal tècnic municipal o contractat per l'ens local, el qual ha de comprovar 
que les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia 
compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació 
sectorial aplicable corresponent i, així mateix ha de verificar la seguretat de les zones 
comunes i la global de la fira. 

Article 38 
Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades en la comunicació prèvia 
1. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o 
document que acompanya o consta en una comunicació prèvia comporten, amb 
l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i 
impedeixen l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. 
2. Per reglament s'establiran els supòsits en què la inexactitud, la falsedat o l'omissió 
és de caràcter essencial, la qual cosa succeirà, en tot cas: 
a) Quan l'activitat comunicada no estigui permesa pel planejament urbanístic vigent, 
tant pel que fa a la construcció com als usos admesos. 
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I contractat' pels titulars d'aquestes instal·lacions, en les quals s'ha de fer constar la 
seva seguretat i solidesa. . 
b) Justificant de la contraccip d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
les instal'lacions i l'activitat. 
c) Documentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables en matèria d'incendis i en la normativa de baixa tensió. 
d) Certificació de la revisió i manteniment de les instal'lacions de protecció contra 
incendis que correspongui, i de les instal'lacions elèctriques de baixa tensió. 
3. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per 
part del personal tècnic municipal o per les entitats col'laboradores legalment 
habilitades per l'Administració, els quals han de comprovar que les certificacions i la 
documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia compleixen totes i 
cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació sectorial aplicable 
corresponent. 

Article 37 
Formalització de la comunicació prèvia de les fires d'atraccions i inici de l'activitat 
1. Per formalitzar la comunicació prèvia de les fires d'atraccions, la persona 
interessada ha de presentar un escrit, per mitjà del qual posa en coneixement de 
l'ajuntament corresponent les seves dades identificatives i les de l'activitat. que pretén 
iniciar o de les instal'lacions que pretén muntar, en els termes que es fixin per 
reglament. 
2. La comunicació prèvia s'ha de presentar abans que s'hagin muntat les atraccions i 
abans d'iniciar l'activitat i, al mateix temps, ha de servir de sol ' licitud d'autorització 
d'ocupació de l'espai obert al públic on aquestes s'han d'instal'lar, l'escrit ha d'anar 
acompanyat, en tot cas, com a mínim, de la documentació següent: 
a) El manual d'instruccions que contingui les dades mínimes de l'activitat, del muntatge 
i funcionament de l'atracció. 
b) El justificant de la contracció d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil de 
les atraccions. 
c) Documentació tècnica justificativa del compliment de les mesures de prevenció i 
seguretat aplicables de les instal ' lacions muntades, equips i aparells instal'lats i en la 
normativa de baixa tensió. 
d) La certificació de la revisió i manteniment de les instal'lacions, equips i aparells a 
què fa referència a l'apartat anterior. 
e) L'acreditació d'haver efectuat la formació sobre la manipulació d'aliments, si 
s'escau. 
3. Un cop muntades les atraccions en el lloc autoritzat d'emplaçament, s'han de 
presentar, davant l'ajuntament, les certificacions tècniques específiques de solidesa i 
de correcte funcionament de les instal'lacions, emeses pel personal tècnic contractat 
pels interessats. 
4. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, s'ha d'obtenir el control inicial favorable per 
part del personal tècnic municipal o contractat per l'ens local, el qual ha de comprovar 
que les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació prèvia 
compleixen totes i cadascuna de les prescripcions i requisits establerts per la legislació 
sectorial aplicable corresponent i, així mateix ha de verificar la seguretat de les zones 
comunes i la global de la fira. 

Article 38 
Inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades en la comunicació prèvia 
1. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o 
document que acompanya o consta en una comunicació prèvia comporten, amb 
l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i 
impedeixen l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen . 
2. Per reglament s'establiran els supòsits en què la inexactitud, la falsedat o l'omissió 
és de caràcter essencial, la qual cosa succeirà, en tot cas: 
a) Quan l'activitat comunicada no estigui permesa pel planejament urbanístic vigent, 
tant pel que fa a la construcció com als usos admesos. 
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b) Quan el projecte i la resta de documentació no s'act~~~.;, ai !.i~1~~. 0/8 5' 
l'establiment o l'activitat comunicats. -
c) Quan s'ometin les certificacions tècniques requerides. 
3. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència 
l'apartat 1 pot comportar també les mesures següents: 
a) La restitució de la situació jurídica al moment anterior a la comunicació. 
b) La impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte per un període 
entre tres mesos i dos anys, segons l'afectació que s'hagi produït dels béns jurídics 
protegits per aquesta llei i la resta de la normativa aplicable. . 
c) .L'iniçi d'un expedient sancionador i l'adopció de mesures cautelars, si escau. 

Capítol 3 
Règim de llicència i d'autorització 

Secció 1a 
Activitats i establiments sotmesos a llicència o autorització 

Article 39 
Llicència municipal per a 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) Activitats recreatives musfcals ordinàries considerades de risc important. 
b) Activitats de restauració considerades de risc important. . 
c) Activitats de naturalesa sexual en reservats annexos dels establiments inclosos en 
el Catàleg establert per reglament. 
d) Activitats d'esp~ctacles públics i recreatives de caràcter extraordinari. 

Article 40 
Llicència municipal per a establiments oberts al públic no fixos, en estructures 
desmuntables i itinerants 
Resten sotmesos a llicència municipal, d'acord amb els requisits i condicions que 
s'estableixin per reglament, els establiments oberts al públic no fixos destinats a 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es duguin a terme 
en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals i circs, les quals 
es considerin de risc important. 

Aquests establiments resten sotmesos a control inicial favorable amb caràcter previ a 
l'inici de l'activitat, d'acord amb el que s'estableixi reglament$riament. 

Quan es duguin a terme en espais oberts al públic protegits especialment per la 
legislació ambiental, sempre estaran sotmesos a llicència municipal. 

Article 41 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per a activitats d'espectacles 
públics i recreatives de caràcter extraordinari. 
1. En aquells municipis de més de 20.000 habitants, resten sotmeses a llicència 
municipal, d'acord amb els requisits i condicions que s'estableixin per reglament, les 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari en els supòsits 
següents: 
a) Que es duguin a terme en establiments oberts al públic amb comunicació 
presentada o llicència o autorització atorgada per a altres activitats diferents de les que 
es volen realitzar. . 
b) Que es duguin a térme en edificis o locals que no tenen la consideració 
d'establiments oberts al públic, però que compleixin les condicions exigides per a dur
hi a terme aquestes activitats. 
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b) Quan el projecte i la resta de documentació no s'actè~u.en ·o a'! t~~~~ c;jA.,~, s, 
l'establiment o l'activitat comunicats. ' ". ,. ~ , l ,,:ln. , :¡., ' , n .) .~ 
c) Quan s'ometin les certificacions tècniques requerides. 
3. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència 
l'apartat 1 pot comportar també les mesures següents: 
a) La restitució de la situació jurídica al moment anterior a la comunicació. 
b) La impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte per un període 
entre tres mesos i dos anys, segons l'afectació que s'hagi produït dels béns jurídics 
protegits per aquesta llei i la resta de la normativa aplicable. 
c)L'inici d'un expedient sancionador i l'adopció de mesures cautelars, si escau. 

Capítol 3 
Règim de llicència i d'autorització 

Secció 1a 
Activitats i establiments sotmesos a llicència o autorització 

Article 39 
Llicència municipal per a 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) Activitats recreatives musicals ordinàries considerades de risc important. 
b) Activitats de restauració considerades de risc important. 
c) Activitats de naturalesa sexual en reservats annexos dels establiments inclosos en 
el Catàleg establert per reglament. 
d) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari. 

Article 40 
Llicència municipal per a establiments oberts al públic no fixos, en estructures 
desmuntables i itinerants 
Resten sotmesos a llicència municipal, d'acord amb els requisits i condicions que 
s'estableixin per reglament, els establiments oberts al públic no fixos destinats a 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari que es duguin a terme 
en estructures desmuntables i itinerants de carpes, envelats o tendals i circs, les quals 
es considerin de risc important. 

Aquests establiments resten sotmesos a control inicial favorable amb caràcter previ a 
l'inici de l'activitat, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament. 

Quan es duguin a terme en espais oberts al públic protegits especialment per la 
legislació ambiental, sempre estaran sotmesos a llicència municipal. 

Article 41 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per a activitats d'espectacles 
públics i recreatives de caràcter extraordinari. 
1. En aquells municipis de més de 20.000 habitants, resten sotmeses a llicència 
municipal, d'acord amb els requisits i condicions que s'estableixin per reglament, les 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari en els supòsits 
següents: 
a) Que es duguin a terme en establiments oberts al públic amb comunicació 
presentada o llicència o autorització atorgada per a altres activitats diferents de les que 
es volen realitzar. 
b) Que es duguin a terme en edificis o locals que no tenen la consideració 
d'establiments oberts al públic, però que compleixin les condicions exigides per a dur
hi a terme aquestes activitats. 
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2. En aquells municipis de menys de 20.000 habitants, resten sotmeses a autorització 
de la Generalitat, les activitats d'esp~ctacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari incloses en els supòsits del punt 1 d'aquèst 'article. 
3. Resten sotmeses a llicència · municipal les activitats d'espectacles públics i 
recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais oberts, així com 
les qu~ es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars. 
4. En el supòsit del punt 3 caldrà que els organitzadors obtinguin la conformitat del 
titular de l'espai obert, en els termes que s'estableixi per reglament. 

Article 42 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per als establiments oberts al públic 
de règim d'horari especial 
1. Són establiments oberts al públic de règim d'horari especial aquells on es realitzen 
activitats recreatives musicals que estan subjectes a un horari especial, que es 
caracteritzen pel fet de poder romandre obertes al llarg del dia, tenint en compte les 
tres hores de tancament obligatori de cada 24 hores, per tal de realitzar les tasques de 
neteja i ventilació, d'acord amb les condicions que s'estableixin per reglament. 
2. Per reglament o per mitjà dels instruments de planificació de la Generalitat, es 
poden establir altres condicions singulars, com ara criteris de localització, distàncies 
mínimes, serveis de mobilitat o mesures especials de prevenció de la seguretat, de la 
salut o de la contaminació acústica, que han de complir els establiments oberts al 
públic de règim d'horari especial, amb la finalitat de minimitzar l'impacte que poden 
tenir en les zones residencials i en les activitats socials i culturals i de prevenir l'ordre 
públic i la seguretat i la salut de les persones afectades. 
3. L'obertura dels establiments de règim d'horari especial resta sotmesa a: 
a) Llicència municipal, amb l'informe vinculant previ de la Generalitat, per als municipis 
amb una població igualo superior als 50.000 habitants. 
b) Autorització de la Generalitat, amb l'informe vinculant previ de l'ajuntament afectat, 
per als municipis amb una població inferior als 50.000 habitants. 
4. Reglamentàriament es determinaran els òrgans municipals i de la Generalitat 
competents per emetre els citats informes. 

Article 43 
Modificacions substancials 
1. Resten sotmeses a llicència municipal o a autorització de la Generalitat les 
modificacions substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb la 
respectiva llicència municipal o autorització de la Generalitat. 
2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per reglament i per la normativa 
tècnica aplicable, s'entén per . modificació substancial o significativa qualsevol alteració 
de les característiques o del funcionament de les activitats o establiments regulades 
per aquesta llei que pugui afectar als béns jurídics especialment protegits, com ara 
l'ordre públic, la seguretat de les persones i dels béns, la salut pública, la protecció del 
medi 'ambient i de l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni 
històric artístic. 

Secció 2a 
Disposicions comunes a les llicències i a les autoritzacions 

Article 44 
Contingut i condicions tècniques 
1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la raó 
social, les persones titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data d'atorgament, 
el tipus d'establiments oberts al públic, d'activitats d'espectacles públics o recreatives 
autoritzats, l'aforament màxim permès, la resta de dades que s'estableixin per 
reglament i, si escau, les condicions singulars a què resten sotmeses. 
2. Només es poden autoritzar les activitats i els establiments que compleixen les 
condicions de seguretat, accessibilitat, qualitat, comoditat, . salubritat i higiene 
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2. En aquells municipis de menys de 20.000 habitants, resten sotmeses a autorització 
de la Generalitat, les activitats d'esp~ctacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari incloses en els supòsits del punt 1 d'aquest article. 
3. Resten sotmeses a llicència municipal les activitats d'espectacles públics i 
recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme en espais oberts, així com 
les que es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars. 
4. En el supòsit del punt 3 caldrà que els organitzadors obtinguin la conformitat del 
titular de l'espai obert, en els termes que s'estableixi per reglament. 

Article 42 
Llicència municipal o autorització de la Generalitat per als establiments oberts al públic 
de règim d'horari especial 
1. Són establiments oberts al públic de règim d'horari especial aquells on es realitzen 
activitats recreatives musicals que estan subjectes a un horari especial, que es 
caracteritzen pel fet de poder romandre obertes al llarg del dia, tenint en compte les 
tres hores de tancament obligatori de cada 24 hores, per tal de realitzar les tasques de 
neteja i ventilació, d'acord amb les condicions que s'estableixin per reglament. 
2. Per reglament o per mitjà dels instruments de planificació de la Generalitat, es 
poden establir altres condicions singulars, com ara criteris de localització, distàncies 
mínimes, serveis de mobilitat o mesures especials de prevenció de la seguretat, de la 
salut o de la contaminació acústica, que han de complir els establiments oberts al 
públic de règim d'horari especial, amb la finalitat de minimitzar l'impacte que poden 
tenir en les zones residencials i en les activitats socials i culturals i de prevenir l'ordre 
públic i la seguretat i la salut de les persones afectades. 
3. L'obertura dels establiments de règim d'horari especial resta sotmesa a: 
a) llicència municipal, amb l'informe vinculant previ de la Generalitat, per als municipis 
amb una població igualo superior als 50.000 habitants. 
b) Autorització de la Generalitat, amb l'informe vinculant previ de l'ajuntament afectat, 
per als municipis amb una població inferior als 50.000 habitants. 
4. Reglamentàriament es determinaran els òrgans municipals i de la Generalitat 
competents per emetre els citats informes. 

Article 43 
Modificacions substancials 
1. Resten sotmeses a llicència municipal o a autorització de la Generalitat les 
modificacions substancials dels establiments oberts al públic que comptin amb la 
respectiva llicència municipal o autorització de la Generalitat. 
2. Sens perjudici de les determinacions efectuades per reglament i per la normativa 
tècnica aplicable, s'entén per .modificació substancial o significativa qualsevol alteració 
de les característiques o del funcionament de les activitats o establiments regulades 
per aquesta llei que pugui afectar als béns jurídics especialment protegits, com ara 
l'ordre públic, la seguretat de les persones i dels béns, la salut pública, la protecció del 
medi ambient i de l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni 
històric artístic. 

Secció 2a 
Disposicions comunes a les llicències i a les autoritzacions 

Article 44 
Contingut i condicions tècniques 
1. Les llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la raó 
social, les persones titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data d'atorgament, 
el tipus d'establiments oberts al públic, d'activitats d'espectacles públics o recreatives 
autoritzats, l'aforament màxim permès, la resta de dades que s'estableixin per 
reglament i, si escau, les condicions singulars a què resten sotmeses. 
2. Només es poden autoritzar les activitats i els establiments que compleixen les 
condicions de seguretat, accessibilitat, qualitat, comoditat, salubritat i higiene 
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adeqúades per tal de gàrantir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la 
convivència veïnal i la integritat dels espais públics, segons els requisits previstos per 
aquesta llei i per la resta de nòrmativa aplicable. 
3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisionals d'establiments oberts al 
públic, d'activitats d'espectacles públics i recreatives en els casos que l'informe de 
l'òrgan competent per a atorgar la llicència o. l'autorització corresponent, tot i que sigui 

. desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no comporten cap 
risc per a la seguretat de les persones, ni dels béns, i així s'acrediti a l'expedient. Les 
llicències o les autoritzacions provisionals tenen una vigència màxima de nou mesos. 
Els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals poden sotmetre a fiança 
l'atorgament de llicències o autoritzacions provisionals. 
4. Si concorren motius d'interès públic acreditats a l'expedient, i sempre que no 
existeixi risc per a la seguretat de les persones i els béns, es poden atorgar llicències o 
autoritzacions d'establiments oberts al públic en immobles catalogats o declarats 
d'interès cultural en què tradicionalment s'han desenvolupat activitats recreatives o 
d'espectacles, públics, malgrat que llurs característiques arquitectòniques no 
compleixin plenament les condicions tècniqljes establertes amb caràcter general. 
En aquests casos, cal complir els requisits específics següents: 
a) Obtenir l'informe favorable de l'òrgan de la Generalit.at competent. en matèria de 
patrimoni cultural. 
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la, higiene de l'edifici, la 
qualitat dels establiments, la comoditat i la protecció de les persones i la insonorització 
o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones. . 

Article 45 
Informes tècnics i certificacions 
1. Durant la tramitació de les llicències, les comunicacions prèvies i les 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. 
2. Els informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
previstos per reglament, a què fa referència l'apartat 1, poden ésser elaborats pels 
mateixos serveis administratius o per entitats col 'laboradores de l'Ad,ministració 
legalment habilitades pels departaments competents en l'àmbit corresponent en 
cadascuna de les matèries i, si s'escau, també per persones titulades competents per 
'raó de la matèria. 
3. Els informes, les certificacions i els actes de verificació requerits per la normativa de 
prevenció d'incendis han d'ésser emesos pels serveis competents en la matèria o per 
entitats col'laboradores legalment habilitades pel departament competent en matèria 
de prevenció i extinció d'incendis. 
4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
periòdic de funcionament va a càrrec dels sol'licitants o inspeccionats. 

Article 46 
Termini per a resoldre i silenci administratiu 
1. Els terminis per a resoldre han d'ésser establerts per reglament i s'han de fer 
coincidir, sempre que sigui possible, amb els establerts per les altres normes que 
afectin als mateixos estàbliments oberts al públic, activitats d'espectacles públics o 
recreatives .' 
2. La manca de resolució expressa dins els terminis 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. 

Article 47 
Concurrència de llicències i autoritzacions 
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adequades per tal de garantir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la 
convivència veïnal i la integritat dels espais públics, segons els requisits previstos per 
aquesta llei i per la resta de normativa aplicable . 
3. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provisionals d'establiments oberts al 
públic, d'activitats d'espectacles públics i recreatives en els casos que l'informe de 
l'òrgan competent per a atorgar la llicència o l'autorització corresponent, tot i que sigui 
desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no comporten cap 
risc per a la seguretat de les persones, ni dels béns, i així s'acrediti a l'expedient. Les 
llicències o les autoritzacions provisionals tenen una vigència màxima de nou mesos. 
Els reglaments de la Generalitat i les ordenances municipals poden sotmetre a fiança 
l'atorgament de llicències o autoritzacions provisionals. 
4. Si concorren motius d'interès públic acreditats a l'expedient, i sempre que no 
existeixi risc per a la seguretat de les persones i eJs béns, es poden atorgar llicències o 
autoritzacions d'establiments oberts al públic eh immobles catalogats o declarats 
d'interès cultural en què tradicionalment s'han desenvolupat activitats recreatives o 
d'espectacles. públics, malgrat que llurs característiques arquitectòniques no 
compleixin plenament les condicions tècniques establertes amb caràcter general. 
En aquests casos, cal complir els requisits específics següents: 
a) Obtenir l'informe favorable de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de 
patrimoni cultural. 
b) Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat, la. higiene de l'edifici, la 
qualitat dels establiments, la comoditat i la protecció de les persones i la insonorització 
o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones. 

Article 45 
Informes tècnics i certificacions 
1. Durant la tramitació de les llicències, les comunicacions prèvies i les 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. 
2. Els informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
previstos per reglament, a què fa referència l'apartat 1, poden ésser elaborats pels 
mateixos serveis administratius o per entitats col'laboradores de l'Administració 
legalment habilitades pels departaments competents en l'àmbit corresponent en 
cadascuna de les matèries i, si s'escau, també per persones titulades competents per 
raó de la matèria. 
3. Els informes, les certificacions i els actes de verificació requerits per la normativa de 
prevenció d'incendis han d'ésser emesos pels serveis competents en la matèria o per 
entitats col'laboradores legalment habilitades pel departament competent en matèria 
de prevenció i extinció d'incendis. 
4. El cost dels informes, les certificacions, els actes de verificació i els actes de control 
periòdic de funcionament va a càrrec dels sol'licitants o inspeccionats. 

Article 46 
Termini per a resoldre i silenci administratiu 
1. Els terminis per a resoldre han d'ésser establerts per reglament i s'han de fer 
coincidir, sempre que sigui possible, amb els establerts per les altres normes que 
afectin als mateixos establiments oberts al públic, activitats d'espectacles públics o 
recreatives. 
2. La manca de resolució expressa dins els terminis 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. 

Article 47 
Concurrència de llicències i autoritzacions 
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d'espectacles públics i recreatives, sempre que aquestes activitats siguin compatibles 
entre si i s'hagi obtingut la corresponent llicència o autorització per cadascuna d'elles, 
2. Les llicències o autoritzacions que concorrin en' un mateix establiment, es poden 
sol' licitar simultàniament i, si és possible, s'han de tramitar conjuntament. 
3. Aquells establiments oberts al públic amb llicència o autorització per una activitat 
\d'espectacle públic i recreativa, en els que es vulgui realitzar una activitat ordinària 
concurrent a la que té. atorgada, hauran de disposar de la corresponent llicència o 
autorització. 
4. Els procediments de tramitació de concurrència de llicències i autoritzacions 
s'establiran reglamentàriament. 

Capítol 4 
Vigència, transmissió extinció de les comunicacions prèvies, les llicències les 
autoritzacions 

Article 48 
Vigència 
1. Les comunicacions I prèvies, les llicències i les autoritzacions tenen una vlgencia 
indefinida, tret que una llei o les mateixes llicències o autoritzacions estableixin 

, expressament el contrari, per causa de llur naturalesa o perquè existeixi una raó 
imperiosa d'interès general. I 

2. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a garantir que llur establiment mantindrà les condicions establertes per la 
normativa vigent en el moment de la presentació de la comunicació, en el de 
l'atorgament de la llicència o de l'autorització 
3. Els titulars de les llicències i de les autoritzacions han d'adaptar les instal'lacions i 
les activitats a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives 
posteriors al seu atorgament. 
Els titulars de les comunicacions, en cas de modificació o reforma substancial del 
local, l'han ' d'adaptar a les noves condicions que estableixin les disposicions 
normatives posteriors a la presentació de la comunicació. 
4. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a informar a l'òrgan competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions de 
les activitats comunicades o autoritzades, per llicència o autorització, o a les 
característiques o al funcionament dels establiments. 
5. En el cas de les llicències o autoritzacions les persones titulars estan obligades a 
demanar-ne la revisió quan correspongui en atenció .als terminis establerts i a sol 'licitar 
l'ampliació o la modificació de les llicències o les autoritzacions si els canvis previstos 
ho justifiquen. 

Article 49 
Transmissió 
1. Els drets i les obligacions derivats de les comunicacions prèvies, així com de les 
llicències i de les autoritzacions són transmissible's, llevat que s'hagin formulat tenint 
en compte les característiques particulars dels subjectes. 
2. No es poden transmetre les comunicacions prèvies ni les llicències ni les 
autoritzacions ni l'explotació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, quan 
llur titular, explotador o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un 
procediment de. mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d'exigència de 
responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada, no 
s'hagi aixecat la mesura provisional o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca 
de responsabilitats o s'hagi acreditat suficientment · que la responsabilitat en la 
comissió de la infracció no afecta al propietari de l'establiment o al titular de la llicència 
o comunicació prèvia. Tampoc es poden transmetre les comunicacions ni les llicències 
ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat fins que no hi 
hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització. 
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d'espectacles públics i recreatives, sempre que aquestes activitats siguin compatibles 
entre si i s'hagi obtingut la corresponent llicència o autorització per cadascuna d'elles. 
2. Les llicències o autoritzacions que concorrin en un mateix establiment, es poden 
sol·licitar simultàniament i, si és possible, s'han de tramitar conjuntament. 
3. Aquells establiments oberts al públic amb llicència o autorització per una activitat 
,d'espectacle públic i recreativa, en els que es vulgui realitzar una activitat ordinària 
concurrent a la que té atorgada, hauran de disposar de la corresponent llicència o 
autorització. 
4. Els procediments de tramitació de concurrència de llicències i autoritzacions 
s'establiran reglamentàriament. 

Capítol 4 
Vigència, transmissió extinció de les comunicacions prèvies, les llicències les 
autoritzacions 

Article 48 
Vigència 
1. Les comunicacions . prevles, les llicències i les autoritzacions tenen una vlgencia 
indefinida, tret que una llei o les mateixes llicències o autoritzacions estableixin 
expressament el contrari, per causa de llur naturalesa o perquè existeixi una raó 
imperiosa d'interès general. 
2. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a garantir que llur establiment mantindrà les condicions establertes per la 
normativa vigent en el moment de la presentació de la comunicació, en el de 
l'atorgament de la llicència o de l'autorització 
3. Els titulars de les llicències i de les autoritzacions han d'adaptar les instal·lacions i 
les activitats a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives 
posteriors al seu atorgament. 
Els titulars de les comunicacions, en cas de modificació o reforma substancial del 
local, l'han d'adaptar a les noves condicions que estableixin les disposicions 
normatives posteriors a la presentació de la comunicació. 
4. Els titulars de les comunicacions, de les llicències i de les autoritzacions estan 
obligats a informar a l'òrgan competent de qualsevol canvi relatiu a les condicions de 
les activitats comunicades o autoritzades per llicència o autorització, o a les 
característiques o al funcionament dels establiments. 
5. En el cas de les llicències o autoritzacions les persones titulars estan obligades a 
demanar-ne la revisió quan correspongui en atenció .als terminis establerts i a sol'licitar 
l'ampliació o la modificació de les llicències o les autoritzacions si els canvis previstos 
ho justifiquen. 

Article 49 
Transmissió 
1. Els drets i les obligacions derivats de les comunicacions prèvies, així com de les 
llicències i de les autoritzacions són transmissibles, llevat que s'hagin formulat tenint 
en compte les característiques particulars dels subjectes. 
2. No es poden transmetre les comunicacions prèvies ni les llicències ni les 
autoritzacions ni l'explotació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, quan 
llur titular, explotador o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un 
procediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d'exigència de 
responsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert la sanció imposada, no 
s'hagi aixecat la mesura provisional o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca 
de responsabilitats o s'hagi acreditat suficientment que la responsabilitat en la 
comissió de la infracció no afecta al propietari de l'establiment o al titular de la llicència 
o comunicació prèvia. Tampoc es poden transmetre les comunicacions ni les llicències 
ni les autoritzacions subjectes a un expedient de revocació o caducitat fins que no hi 
hagi una resolució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització. 

00[ 452 

I 
[ . 

[ 

I 
L 

l 
L 



3. Eis6an~ls , de ii'tular'itat. de, la. comu~i~ació prèvia, de la lIi,cè~~; ,~ c¡l e,f~~~t~C!~ " r.' '. 
dels· establiments oberts al .publlc d'activitats d'espectacles publlcs I recreatlvès hhmes 8 J "
requereixen una comunicació a l'òrgan competent que ha rebut la comunicació, ha 
atorgat la llicència o l'autorització, on s'acrediti la subrogació dels adquirents en els 
drets i les obligacions derivats de' la comunicació prèvia, de la llicència o de 
l'autorització. 
4. La comunicació a què fa referència l'apartat 3 ha de ser efectuada per la persona 
transmitent o la persona adquirent, en un mateix document signat per ambdues parts, 
en el termini d'un mes des de la formalització del canvi de titulars. Un cop 
transcorregut el termini de dos mesos des de la comunicació, si no s'ha notificat que la 
transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç. 
5. En el supòsit que es produeixi un canvi d'organitzador o d'explotador d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives caldrà comunicar-ho en els mateixos termes que els 
establerts a l'apartat 3. 
6. En defecte de la còmunicació prevista en els apartats anteriors, els antics i els nous, 
titulars, explotadors o organitzadors respondran solidàriament de la responsabilitat que , ' 
es pugui derivar dels establiments o de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 
7. Un cop sigui efectiva la comunicació, en els termes establerts, les responsabilitats i 
les 'obligacions dels antics titulars, explotadors o organitzadors derivades de les 
comunicacions, de les llicències o de les autoritzacions són assumides pels nous 
adquirents. 
8. La invalidesa de la comunicació la deixa sense efectes. ' 

Article 50 
Extinció 
1. Els efectes derivats de les comunicacions prèvies: de les llicències i de les 
autoritzacions s'extingeixen pels motius següents: 
a) Perquè l'activitat d'espectacle públic o recreativa s'han dut a terme o perquè s'ha 
complert el termini a què estaven sotmeses, si escau. 
b) Per renúncia de llurs titulars. 
c) Per caducitat, en els termes establerts per reglament 
d) Si se'n declara l'extinció. 
2. Es pot declarar l'extinció dels efectes de les comunicacions prèvies i la revocació de 
les llicències ode les autoritzacions en els supòsits següents: 
a) Si els titulars de les comunicacions prèvies, de les llicències o de les autoritzacions 
incompleixen els requisits o les condicions de les activitats i dels establiments en virtut 
de les quals els van ésser supervisades i atorgades. 
b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van permetre la presentació de la 
comunicació prèvia, l'atorgament de la llicència o de l'autorització, o si en sobrevenen 
altres de noves que, en el cas d'haver existit, haurien impedit la presentació o haurien 
comportat la denegació de la llicència o autorització. 
c) Si els establiments oberts al públic no s'han adaptat a les noves normes que els 
afectin, dins el termini que s'hagi atorgat amb aquesta finalitat.' 
d) Les llicències i les autoritzacions poden ser revòcades com a sanció, d'acord amb el 
que estableix l'article 57.d. . 
3. L'Administració pot declarar la caducitat de les llicències i de les autoritzacions en el 
cas que, al cap d'un any d'haver-les atorgat, l'establiment obert al públic, sense causa 
justificada, no hagi iniciat les activitats o en el cas que, en qualsevol moment de llur 
vigència, aturi l'activitat durant més de dos anys ininterromputs. 
4. La declaració d'extinció, la revocació i la caducitat s'han de tramitar d'ofici, donant 
audiència als interessats i, si s'acorden, s'ha de fer dins el termini de sis mesos 
d'haver-los notificat l'obertura de l'expedient. 

Títol V 
Dels règims d'inspecció i sancionador 
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requereixen una comunicació a l'òrgan competent que ha rebut la comunicació, ha 
atorgat la llicència o l'autorització, on s'acrediti la subrogació dels adquirents en els 
drets i les obligacions derivats de la comunicació prèvia, de la llicència o de 
l'autorització. 
4. La comunicació a què fa referència l'apartat 3 ha de ser efectuada per la persona 
transmitent o la persona adquirent, en un mateix document signat per ambdues parts, 
en el termini d'un mes des de la formalització del canvi de titulars. Un cop 
transcorregut el termini de dos mesos des de la comunicació, si no s'ha notificat que la 
transmissió no és procedent, es considera plenament eficaç. 
5. En el supòsit que es produeixi un canvi d'organitzador o d'explotador d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives caldrà comunicar-ho en els mateixos termes que els 
establerts a l'apartat 3. 
6. En defecte de la còmunicació prevista en els apartats anteriors, els antics i els nous 
titulars, explotadors o organitzadors respondran solidàriament de la responsabilitat que 
es pugui derivar dels establiments o de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 
7. Un cop sigui efectiva la comunicació, en els termes establerts, les responsabilitats i 
les' obligacions dels antics titulars, explotadors o organitzadors derivades de les 
comunicacions, de les llicències o de les autoritzacions són assumides pels nous 
adquirents. 
8. La invalidesa de la comunicació la deixa sense efectes. 

Article 50 
Extinció 
1. Els efectes derivats de les comunicacions prèvies, de les llicències i de les 
autoritzacions s'extingeixen pels motius següents: 
a) Perquè l'activitat d'espectacle públic o recreativa s'han dut a terme o perquè s'ha 
complert el termini a què estaven sotmeses, si escau. 
b) Per renúncia de llurs titulars. 
c) Per caducitat, en els termes establerts per reglament: 
d) Si se'n declara l'extinció. 
2. Es pot declarar l'extinció dels efectes de les comunicacions prèvies i la revocació de 
les llicències ode les autoritzacions en els supòsits següents: 
a) Si els titulars de les comunicacions prèvies, de les llicències o de les autoritzacions 
incompleixen els requisits o les condicions de les activitats i dels establiments en virtut 
de les quals els van ésser supervisades i atorgades. 
b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van permetre la presentació de la 
comunicació prèvia, l'atorgament de la llicència o de l'autorització, o si en sobrevenen 
altres de noves que, en el cas d'haver existit, haurien impedit la presentació o haurien 
comportat la denegació de la llicència o autorització. 
c) Si els establiments oberts al públic no s'han adaptat a les noves normes que els 
afectin, dins el termini que s'hagi atorgat amb aquesta finalitat. 
d) Les llicències i les autoritzacions poden ser revòcades com a sanció, d'acord amb el 
que estableix l'article 57.d . 
3. L'Administració pot declarar la caducitat de les llicències i de les autoritzacions en el 
cas que, al cap d'un any d'haver-les atorgat, l'establiment obert al públic, sense causa 
justificada, no hagi iniciat les activitats o en el cas que, en qualsevol moment de llur 
vigència, aturi l'activitat durant més de dos anys ininterromputs. 
4. La declaració d'extinció, la revocació i la caducitat s'han de tramitar d'ofici, donant 
audiència als interessats i, si s'acorden, s'ha de fer dins el termini de sis mesos 
d'haver-los notificat l'obertura de l'expedient. 
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Capítol 1 
Règim d'inspecció 

-Article 51 
Inspeccions 

., 

1. Els titulars, els explotadors i els organitzadors han de permetre i facilitar les 
inspeccions que acordi l'autoritat competent. El personal 'd'inspecció pot accedir a 
qualsevol lloc, instal'lació o dep~ndència, de titularitat pública o privada, amb les 
garanties constitucionals de l'entrada domiciliària, i sol , licitar la documentació que sigui 
pertinent. 
2. Poden fer inspeccions els membres de la Policia de Catalunya o altres serveis 
d'inspecció, els quals, en l'exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d'agents de 
l'autoritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix la legislació 
administrativa. També poden col, laborar en la inspecció les entitats col 'laboradores 
legalment habilitades per l'Administració. 
3. Un cop finalitzada la inspecció, els agents actuants, han d'estendre una acta, en la 
qual els interessats poden fer constar les observacions que considerin oportunes. Acte 
seguit s'ha de lliurar còpia de l'acta a les persones interessades i s'ha de trametre 
l'orig!nal a l'òrgan administratiu competent en matèria d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
4. Si com a resultat de la inspecció es constaten irregularitats, l'òrgan competent, 
després de valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns 
o en la convivència entre els ciutadans, pot optar entre: 
a) Requerir la documentació preceptiva per poder desenvolupar l'espectacle públic o 
activitat recreativa, fixar un termini per aportar-la, en el cas de no acreditar-se dins del 
termini establert, obrir un expedient sancionador. 
Si la documentació que no s'aporta, dins del termini establert, correspon a la 
comunicació prèvia, llicència, autorització o la contractació de la preceptiva pòlissa de 
responsabilitat civil, i no queda acreditada la seva disposició s'ha d'adoptar la mesura 
cautelar prevista per l'article 32.1.a. 
b) Requerir les modificacions o millores necessàries per a reparar les irregularitats, 
fixar un termini per a efectuar-les i obrir un expedient sancionado!" si no són fetes dins 
el termini establert. 
c) Acordar directament l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, amb 
l'adopció, si escau, de les mesures provisionals establertes per aquesta llei, sens 
perjudici de les mesures prèvies previstes per l'article 70. 

Article 52 
Coordinació de les inspeccions 
El departament competent en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives ha d'aprovar els objectius i les prioritats de les inspeccions que hàn 
d'efectuar els seus serveis d'inspecció i els serveis d'inspecció municipals en tot el 
territori, i ha de promoure l'existència de plans i programes d'inspecció compartits 
entre la Generalitat i els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les actuacions 
respectives i d'aplicar criteris i metodol~gies d'inspecció similars, i a aquests efectes es 
podrà convocar, com a mínim un cop a l'any, als òrgans de representació per
determinar els citats plans i programes. 

Capítol 2 
Règim sancionador 

/ 

Article 53 
Infraccions i sancions 
1. Les infraccions en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives es classifiquen en faltes molt greus, faltes greus i faltes lleus. Aquestes 
infraccions han d'ésser objecte de les sancions establertes per aquesta llei. 
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1. Els titulars, els explotadors i els organitzadors han de permetre i facilitar les 
inspeccions que acordi l'autoritat competent. El personal -d'inspecció pot accedir a 
qualsevol lloc, instal 'lació o dependència, de titularitat pública o privada, amb les 
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d'inspecció, els quals, en l'exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d'agents de 
l'autoritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix la legislació 
administrativa. També poden col'laborar en la inspecció les entitats col 'laboradores 
legalment habilitades per l'Administració. 
3. Un cop final itzada la inspecció, els agents actuants, han d'estendre una acta, en la 
qual els interessats poden fer constar les observacions que considerin oportunes. Acte 
seguit s'ha de lliurar còpia de l'acta a les persones interessades i s'ha de trametre 
l'original a l'òrgan administratiu competent en matèria d'espectacles públics i activitats 
recreatives. 
4. Si com a resultat de la inspecció es constaten irregularitats, l'òrgan competent, 
després de valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns 
o en la convivència entre els ciutadans, pot optar entre: 
a) Requerir la documentació preceptiva per poder desenvolupar l'espectacle públic o 
activitat recreativa, fixar un termini per aportar-la, en el cas de no acreditar-se dins del 
termini establert, obrir un expedient sancionador. 
Si la documentació que no s'aporta, dins del termini establert, correspon a la 
comunicació prèvia, llicència, autorització o la contractació de la preceptiva pòlissa de 
responsabilitat civil , i no queda acreditada la seva disposició s'ha d'adoptar la mesura 
cautelar prevista per l'article 32.1.a. 
b) Requerir les modificacions o millores necessàries per a reparar les irregularitats, 
fixar un termini per a efectuar-les i obrir un expedient sancionador si no són fetes dins 
el termini establert. 
e) Acordar directament l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, amb 
l'adopció, si escau, de les mesures provisionals establertes per aquesta llei, sens 
perjudici de les mesures prèvies previstes per l'article 70. 

Article 52 
Coordinació de les inspeccions 
El departament competent en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives ha d'aprovar els objectius i les prioritats de les inspeccions que hàn 
d'efectuar els seus serveis d'inspecció i els serveis d'inspecció municipals en tot el 
territori, i ha de promoure l'existència de plans i programes d'inspecció compartits 
entre la Generalitat i els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les actuacions 
respectives i d'aplicar criteris i metodologies d'inspecció similars, i a aquests efectes es 
podrà convocar, com a mínim un cop a l'any, als òrgans de representació per 
determinar els citats plans i programes. 

Capítol 2 
Règim sancionador 

Article 53 
Infraccions i sancions 
1. Les infraccions en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives es classifiquen en faltes molt greus, faltes greus i faltes lleus. Aquestes 
infraccions han d'ésser objecte de les sancions establertes per aquesta llei. 

I 
l 
[ 

l 

C OC 45~ 



! 

l 

, O~:);~, 1 O.ro. 1!¡ (F. 18a2 
2. En tot allò que no estableix expressament aquest capítol, s'ha d'aplicar la normativa 
de règim jurídic , i: de procediment administratiu i sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, així com la "norlrlativa bàsica' vigent. ' 
3. A les infraccions per contaminació acústica o per incompliment dels plans 
d'autoprotecció els és aplicable la normativa específica corresponent. 

Article 54 
Faltes molt greus 
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes molt greus: 
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, o 
fer modificacions sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver presentat o forhlalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en 
inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, 
si comporta un perill efectiu per a les persones o els béns. 
b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, el consum il· legal o el tràfic de drogues tòxiques, 
estupefaents o substàncies psicotròpiques o la manca de diligència en ordre a impedir
ho, sens perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar. S'entén que tenen 
aquesta manca de diligència si no fan advertiments o, en el cas que els facin i no els 
atenguin, si no ho comuniquen a les autoritats competents o no col·laboren per a evitar 
que es torni a produir. 
c) Excedir l'aforament permès, si comporta un risc greu per a la seguretat de les 
persones. 
d) No atendre persones que necessiten assistència mèdica immediata, amb relació a 
les prescripcions establertes per la normativa aplicable. 
e) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions o resisti~
se per qualsevol mitjà a l'exercici de llur funció inspectora. 
f) No permetre l'accés al personal de les entitats col ·laboradores del'Administració en 
l'exercici de' lIurs funcions de verificació i controlo impedir aquest exercici. 
g) Admetre menors, de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en un 
període de sis mesos, en establiments oberts al públic i en activitats d'espectacles o 
recreatives on els menors tinguin prohibida l'entrada. 
h) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura 
provisional, mentre en duri la vigència, o per les resolucions sancionadores. 
i) Incomplir la prohibició de discriminació per part dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i de les activitats, si no 
constitueix una infracció penal. 
j) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici molt greu per la seguretat de les persones o els béns. ' 

Article 55 
Faltes greus 
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes greus: 
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, o 
fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en inexactitud, 
falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, si 
no comporta un perill efectiu per a les persones o els béns. 
b) Incomplir els requeriments o les resolucions de les autoritats competents en matèria 
d'establiments oberts al públic i d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
c) Dur a terme una activitat d'espectacle públic o recreativa diferent de les 
comunicades o autoritzades mitjançant llicència o qualsevol altra autorització, o 
suspendre-les sense una causa de força major. 
d) Presentar documents o dades que no s'ajustin a la realitat en els procediments 
relatius a les activitats d'espectacles públics i recreatives. 
e) No fer els controls de funcionament establerts per aquesta llei. 
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2. En tot allò que no estableix expressament aquest capítol, s'ha d'aplicar la normativa 
de règim jurídic. i: de .procediment administratiu i sancionador de la Generalitat de 
Catalunya, així com la normativa bàsica vigent. 
3. A les infraccions per contaminació acústica o per incompliment dels plans 
d'autoprotecció els és aplicable la normativa específica corresponent. 

Article 54 
Faltes molt greus 
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes molt greus: 
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, o 
fer modificacions sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver presentat o formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en 
inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, 
si comporta un perill efectiu per a les persones o els béns. 
b) Tolerar, els titulars, els explotadors o els organitzadors de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, el consum ¡I· legal o el tràfic de drogues tòxiques, 
estupefaents o substàncies psicotròpiques o la manca de diligència en ordre a impedir
ho, sens perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar. S'entén que tenen 
aquesta manca de diligència si no fan advertiments o, en el cas que els facin i no els 
atenguin, si no ho comuniquen a les autoritats competents o no col'laboren per a evitar 
que es torni a produir. 
c) Excedir l'aforament permès, si comporta un risc greu per a la seguretat de les 
persones. 
d) !\Jo atendre persones que necessiten assistència mèdica immediata, amb relació a 
les prescripcions establertes per la normativa aplicable. 
e) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions o resisti~
se per qualsevol mitjà a l'exercici de llur funció inspectora. 
f) No permetre l'accés al personal de les entitats col'laboradores de l'Administració en 
l'exercici de llurs funcions de verificació i controlo impedir aquest exercici. 
g) Admetre menors, de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en un 
període de sis mesos, en establiments oberts al públic i en activitats d'espectacles o 
recreatives on els menors tinguin prohibida l'entrada. 
h) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura 
provisional, mentre en duri la vigència, o per les resolucions sancionadores. 
i) Incomplir la prohibició de discriminació per part dels titulars, dels explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments i de les activitats, si no 
constitueix una infracció penal. 
j) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici molt greu per la seguretat de les persones o els béns. 

Article 55 
Faltes greus 
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes greus: 
a) Obrir un establiment o dur a terme activitats d'espectacles públics o recreatives, o 
fer modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o sense 
haver formalitzat la comunicació prèvia corresponent, o incórrer en inexactitud, 
falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades o documents que les 
acompanyen, o incomplir les condicions o les normes de seguretat o d'accessibilitat, si 
no comporta un perill efectiu per a les persones o els béns. 
b) Incomplir els requeriments o les resolucions de les autoritats competents en matèria 
d'establiments oberts al públic i d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
c) Dur a terme una activitat d'espectacle públic o recreativa diferent de les 
comunicades o autoritzades mitjançant llicència o qualsevol altra autorització, o 
suspendre-les sense una causa de força major. 
d) Presentar documents o dades que no s'ajustin a la realitat en els procediments 
relatius a les activitats d'espectacles públics i recreatives. 
e) No fer els controls de funcionament establerts per aquesta llei. 
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f) No col'làborar en l'exercici de les funcions d'inspecció, així com dispens;3r un tracte 
irrespectuós als agents de l'autoritat. . 
g) Excedir l'aforament permès, si no comporta un risc per a la seguretat de les 
persones. 
h) Modificar, sense una causa justificada, els programes als quals s'ha dónat publicitat. 
i) Fer publicitat enganyosa o que generi confusió, o qualsevol altra modificació, que 
pugui alterar l'ordre públic amb risc per a les persones i els béns. 
j) Permetre l'accés a establiments oberts al públic i a activitats d'espectacles públics o 
recreatives de persones que exhibeixin símbols, indumentària o objectes que incitin a 
la violència, al racisme o a la xenofòbia. 
k) Incomplir els horaris d'inici o acabament d'una activitat d'espectacle públic o 
recreativa, o bé els horaris d'obertura o tancament dels establiments oberts al públic. 
I) Incomplir les normes específiques sobre serveis de vigilància. . 
m) Incomplir la normativa sobre el personal de control d'accés o sobre els centres de 
formació d'aquest personal. 
n) Incomplir la normativa sobre els sistemes de control d'acc$s o de verificació de 
control d'aforament. 
o) Admetre menors en establiments oberts al públic i en activitats d'espectacles públics 
o recreatives on tinguin prohibida l'entrada. 
p) Incomplir la normativa sobre els contractes d'assegurances de responsabilitat civil o 
altres exigibles, si no constitueix una infracció penal. 
q) Adoptar comportaments, les persones incloses en els articl'es 5, 6 i 7 d'aquesta llei, 
que puguin crear situacions de perill o alterar el normal desenvolupament de l'activitat, 
ja sigui envers els espectadors o usuaris, envers el personal al servei dels 
establiments o les activitats, envers els titulars o els organitzadors, ci envers les forces 
i els cossos de seguretat o els bombers, o qualsevol altre agent inspeétor, sens 
perjudici de llur responsabilitat penal. 
r) Assistir a activitats d'espectacles públics i recreatives amb armes o amb instruments 
perillosos per a la integritat de les persones o els béns. 
s) Incomplir la normativa sobre els dispositius d'assistència sanitària ò sobre les ' 
condicions d'higiene i salubritat. 
t) Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'òrgan competent o incomplir 
les condicions d'accés. 
u) Incomplir la normativa sobre la prevenció de conductes incíviques a l'exterior dels 
establiments. 
v) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici greu per la seguretat de les persones oels béns. 

J 
Article 56 
Faltes lleus 
1. Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes lleus: 
a) No col·locar els rètols establerts per la normativa vigent. 
b) No tenir a disposició dels espectadors, participants o usuaris els fulls de 
queixa/reclamació/denúncia preceptius o negar-se a lliurar-los o a facilitar les dades 
necessàries. 
c) Incomplir la normativa sobre venda o revenda d'entrades. 
2. És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts 
per aquesta llei o per la normativa reglamentària que la desenvolupa, sempre que no 
estigui tipificat com a falta molt greu o greu. 

Article 57 
Sancions per la comissió de faltes molt greus 
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, 
amb: 
a) Una multa de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de 
faltes molt greus, de fins a 200.000 euros. 
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f) No cbl'laborar en l'exercici de les funcions d'inspecció, així com dispens¡:¡r un tracte 
irrespectuós als agents de l'autoritat. 
g) Excedir l'aforament permès, si no comporta un risc per a la seguretat de les 
persones. 
h) Modificar, sense una causa justificada, els programes als quals s'ha donat publicitat. 
i) Fer publicitat enganyosa o que generi confusió, o qualsevol altra modificació, que 
pugui alterar l'ordre públic amb risc per a les persones i els béns. 
j) Permetre l'accés a establiments oberts al públic i a activitats d'espectacles públics o 
recreatives de persones que exhibeixin símbols, indumentària o objectes que incitin a 
la violència, al racisme o a la xenofòbia. 
k) Incomplir els horaris d'inici o acabament d'una activitat d'espectacle públic o 
recreativa, o bé els horaris d'obertura o tancament dels establiments oberts al públic. 
I) Incomplir les normes específiques sobre serveis de vigilància. 
m) Incomplir la normativa sobre el personal de control d'accés o sobre els centres de 
formació d'aquest personal. 
n) Incomplir la normativa sobre els sistemes de control d'accés o de verificació de 
control d'aforament. 
o) Admetre menors en establiments oberts al públic i en activitats d'espectacles públics 
o recreatives on tinguin prohibida l'entrada. 
p) Incomplir la normativa sobre els contractes d'assegurances de responsabilitat civil o 
altres exigibles, si no constitueix una infracció penal. 
q) Adoptar comportaments, les persones incloses en els articl'es 5, 6 i 7 d'aquesta llei, 
que puguin crear situacions de perill o alterar el normal desenvolupament de l'activitat, 
ja sigui envers els espectadors o usuaris, envers el personal al servei dels 
establiments o les activitats, envers els titulars o els organitzadors, o envers les forces 
i els cossos de seguretat o els bombers, o qualsevol altre agent inspector, sens 
perjudici de llur responsabilitat penal. 
r) Assistir a activitats d'espectacles públics i recreatives amb armes o amb instruments 
perillosos per a la integritat de les persones o els béns. 
s) Incomplir la normativa sobre els dispositius d'assistència sanitària o sobre les 
condicions d'higiene i salubritat. 
t) Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'òrgan competent o incomplir 
les condicions d'accés. 
u) Incomplir la normativa sobre la prevenció de conductes incíviques a l'exterior dels 
establiments. 
v) Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici greu per la seguretat de les persones o els béns. 

Article 56 
Faltes lleus 
1. Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes lleus: 
a) No col ·locar els rètols establerts per la normativa vigent. 
b) No tenir a disposició dels espectadors, participants o usuaris els fulls de 
queixa/reclamació/denúncia preceptius o negar-se a lliurar-los o a facilitar les dades 
necessà ries. 
c) Incomplir la normativa sobre venda o revenda d'entrades. 
2. És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts 
per aquesta llei o per la normativa reglamentària que la desenvolupa, sempre que no 
estigui tipificat com a falta molt greu o greu. 

Article 57 
Sancions per la comissió de faltes molt greus 
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, 
amb: 
a) Una multa de 10.001 a 100.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió -de 
faltes molt greus, de fins a 200.000 euros. 
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b) La prohibició d'uti litz~r l'establiment obert al públic afectat, pe~-g;~à ~eI 1tnrilàm~t ~ 8:; '.J 
el precinte de l'establiment, per a cap activitat d'espectacle públic o recreativa, per un .. /., 
període d'entre sis i divuit mesos. 
c) La suspensió de l'autorització o la llicència o de 'l'activitat en el cas de la 
comunicació prèvia per un període d'entre sis i dotze mesos. 
d) La revocació de l'autorització, la llicència o deixar sense efectes la comunicació 
prèvia. 
e) La inhabilitació ,per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
d'entre sis i dotze mesos. 
f) 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, ll icència o autorització en què no sigui 
possible aplicar les sancions establertes per les lletres b, c, d i h, el comís pot tenir 
caràèter indefinit, especialment si no s'identifiquen els explotadors o organitzadors o si 
aquests no es fan càrrec de la sanció pecuniària establerta. 
g) La publicitat de la conducta constitutiva d' infracció, en els termes establerts per 
l'article 61. 
h) L'avançament de l'hora de tancament per un període d'entre sis i dotze mesos. 

Article 58 
Sancions per la comissió de faltes greus 
Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, amb: 
a) Una multa de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
greus, de fins a 20.000 euros. 
b) La prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, mitjançant el tancament o 
el precinte, per a cap activitat relacionada amb les activitats d'espectacles públics o 
recreatives per un períoqe màxim de sis mesos. 
c) La suspensió de l'autorització o de la llicència o de l'activitat en el cas de la 
comunicació prèvia per un període màxim de sis mesos. 
d) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
màxim de sis mesos. 
e) El comís durant un període màxim de sis mesos. El comís pot tenir caràcter indefinit 
si es donen les mateixes circumstàncies que les establertes per l'article 57.f. 
f) La publicitat de la conducta constitutiva d'infracció, en els termes establerts per 
l'article 61. ' 
g) L'avançament de l'hora de tancament dels establiments durant un període màxim de 
sis mesos. 
h) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació del personal de 
control d'accés. 
i) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació dels centres de 
formació del personal de control d'accés. 
j) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o 
executants ila resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una 
multa de 151 a 500 euros i, en cas de reincidència en la comissió d'infraccions greus, 
de f ins a 1.000 euros. 

Article 59 
Sancions per la comissió de faltes lleus 
Les faltes lleus poden ésser sancionades amb: 
a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de fa ltes 
lleus, de fins a 2.000 euros. -
b) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o 
executants i la resta del personal al servei dels establiments i de ies activitats, una 
multa de 50 a 150 euros i, en cas de reincidència en la comissió deJaltes lleus, de fins 
a 300 euros. 
c) Un advertiment. 

Article 60 
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b) La ~rohibi~iÓ d'utili~z~r' l 'es¡~bliment obert al públic afectat, pe~~~à ~el it~~m~t ~ 8 ~:! 
el precinte de l'establiment, per a cap activitat d'espectacle públic o recreativa , per un 
període d'entre sis i divuit mesos. 
c) La suspensió de l'autorització o la llicència o de l'activitat en el cas de la 
comunicació prèvia per un període d'entre sis i dotze mesos. 
d) La revocació de l'autorització, la llicència o deixar sense efectes la comunicació 
prèvia . 
e) La inhabilitació ' per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
d'entre sis i dotze mesos. 
f) 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 recréatives 
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. 
g) La publicitat de la conducta constitutiva d'infracció, en els termes establerts per 
l'article 61. 
h) L'avançament de l'hora de tancament per un període d'entre sis i dotze mesos. 

Article 58 
Sancions per la comissió de faltes greus 
Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, amb: 
a) Una multa de 1.001 a 10.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
greus, de fins a 20.000 euros. 
b) La prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, mitjançant el tancament o 
el precinte, per a cap activitat relacionada amb les activitats d'espectacles públics o 
recreatives per un període màxim de sis mesos. 
c) La suspensió de l'autorització o de la llicència o de l'activitat en el cas de la 
comunicació prèvia per un període màxim de sis mesos. 
d) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitzadors per un període 
màxim de sis mesos. 
e) El comís durant un període màxim de sis mesos. El comís pot tenir caràcter indefinit 
si es donen les mateixes circumstàncies que les establertes per l'article 57.f. 
f) La publicitat de la conducta constitutiva d' infracció, en els termes establerts per 
l'article 61 . 
g) L'avançament de l'hora de tancament dels establiments durant un període màxim de 
sis mesos. 
h) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació del personal de 
control d'accés. 
i) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació dels centres de 
formació del personal de control d'accés. 
j) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o 
executants i la resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una 
multa de 151 a 500 euros i, en cas de reincidència en la comissió d'infraccions greus, 
de fins a 1.000 euros. 

Article 59 
Sancions per la comissió de faltes lleus 
Les faltes lleus poden ésser sancionades amb: 
a) Una multa de 300 a 1.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
lleus, de fins a 2.000 euros. 
b) Si els infractors són espectadors, participants, usuaris, artistes, intèrprets o 
executants i la resta del personal al servei dels establiments i de les activitats, una 
multa de 50 a 150 euros i, en cas de reincidència en la comissió de.faltes lleus, de fins 
a 300 euros. 
c) Un advertiment. 

Article 60 
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. Multes coercitives 

1. Els òrgans competents en matèria sancionadora poden imposar multes coercitives, 
amb el previ requeriment d'execució dels actes i, de les resolucions de caràcter 
administratiu, destinades al compliment d'allò que determinen aquesta Llei i les altres 
disposicions relatives a l'àmbit de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 
2. El requeriment a què es refereix l'apartat 1 ha d'advertir la persona interessada del 
termini. que disposa per a 'complir-lo i de la quantia de la multa que, en cas 
d'incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d'ésser 
suficient per al compliment de l'obligació que es tracti, i la multa no pot excedir els 
2.000 euros . 

. 3. L'incompliment del, rèqueriment a què es refereix l'apartat 1, un cop comprovat per 
l'Administració, pot donar lloc a la reiteració de les multes, per períodes de temps que 
siguin suficients per al compliment i que en tot cas no poden ésser inferiors a 
l'assenyalat en el primer requeriment. 
4. La imposició de multes coercitives i la imposició de multes en concepte de sanció 
són independents i compatibles. 

Article 61 
Publicitat de la conducta infractora 
1. L'òrgan sancionador pot acordar, per raons d'exemplaritat, fer publicitat de la 
conducta infractora, especialment en els casos de reincidència en la comissió de faltes 
molt greus o greus, en el supòsit de resolucions sancionadores fermes o, si escau, 
quan les sentències siguin fermes. 
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 públicació, 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. 
3. Les despeses de la publicació van a càrrec dels autors de la infracció corresponent. 

Article 62 
Graduació de les sancions 

r 1. Per reglament s'han de precisar les conductes que constitueixen cada tipus de falta i 
fixar la mesura sancionadora que cal aplicar en cada cas. 
2. La sanció imposada ha d'ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les 
circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l'òrgan sancionador ha 
de graduar l'aplicació de les sancions establertes per aquesta llei, motivant-ho 
expressament d'acord amb un o·més d'un dels criteris següents: 
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció. 
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones o els bens. 
c) Els perjudicis, qualitatius o quantitatius, que s'hagin ocasionat a les persones o als 
béns. 
d) El benefici iI'lícit obtingut. 
e) La reincidència, en el termini d'un any, en la comlsslo de faltes tipificades per 
aquesta llei, si així ho estableix una resolució ferma. 
f) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció. 
g) La bona disposició manifestada per a complir les disposicions legals, acreditada 
amb l'adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l'expedient sancionador. 
3. Els criteris establerts per l'apartat 2 no es poden utilitzar per a graduar la sanció 
imposada si s'integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció. 
4. Amb la finalitat d'evitar l'enriquiment dels infractors com a conseqüència dels fets 
sancionats i d'acord amb el principi de proporcionalitat, l'òrgan competent per 
sancionar pot incrementar la sanció pecuniària proposada per l'instructorla de 
l'expedient, en base a la reiteració de la conducta infractora o amb els beneficis il'lícits 
obtinguts amb la comissió de la infracció. Aquesta mesura s'ha d'adoptar en els casos, 
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Multes coercitives 
1. Els òrgans competents en matèria sancionadora poden imposar multes coercitives, 
amb el previ requeriment d'execució dels actes i de les resolucions de caràcter 
administratiu, destinades al compliment d'allò que determinen aquesta Llei i les altres 
disposicions relatives a l'àmbit de les activitats d'espectacles públics i recreatives. 
2. El requeriment a què es refereix l'apartat 1 ha d'advertir la persona interessada del 
termini que disposa per acomplir-lo i de la quantia de la multa que, en cas 
d'incompliment, li pot ésser imposada. En qualsevol cas, el termini fixat ha d'ésser 
suficient per al compliment de l'obligació que es tracti, i la multa no pot excedir els 
2.000 euros. 
3. L'incompliment del, requeriment a què es refereix l'apartat 1, un cop comprovat per 
l'Administració, pot donar lloc a la reiteració de les multes, per períodes de temps que 
siguin suficients per al compliment i que en tot cas no poden ésser inferiors a 
l'assenyalat en el primer requeriment. 
4. La imposició de multes coercitives i la imposició de multes en concepte de sanció 
són independents i compatibles. 

Article 61 
Publicitat de la conducta infractora 
1. L'òrgan sancionador pot acordar, per raons d'exemplaritat, fer publicitat de la 
conducta infractora, especialment en els casos de reincidència en la comissió de faltes 
molt greus o greus, en el supòsit de resolucions sancionadores fermes o, si escau, 
quan les sentències siguin fermes. 
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 públicació, 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. 
3. Les despeses de la publicació van a càrrec dels autors de la infracció corresponent. 

Article 62 
Graduació de les sancions 

e 1. Per reglament s'han de precisar les conductes que constitueixen cada tipus de falta i 
fixar la mesura sancionadora que cal aplicar en cada cas. 
2. La sanció imposada ha d'ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les 
circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l'òrgan sancionador ha 
de graduar l'aplicació de les sancions establertes per aquesta llei, motivant-ho 
expressament d'acord amb un omés d'un dels criteris següents: 
a) La gravetat i la transcendència social de la infracció. 
b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones o els bens. 
c) Els perjudicis, qualitatius o quantitatius, que s'hagin ocasionat a les persones o als 
béns. 
d) El benefici il· lícit obtingut. 
e) La reincidència, en el termini d'un any, en la comissió de faltes tipificades per 
aquesta llei , si així ho estableix una resolució ferma . 
f) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció. 
g) La bona disposició manifestada per a complir les disposicions legals, acreditada 
amb l'adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l'expedient sancionador. 
3. Els criteris establerts per l'apartat 2 no es poden utilitzar per a graduar la sanció 
imposada si s'integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció. 
4. Amb la finalitat d'evitar l'enriquiment dels infractors com a conseqüència dels fets 
sancionats i d'acord amb el principi de proporcionalitat, l'òrgan competent per 
sancionar pot incrementar la sanció pecuniària proposada per l'instructor/a de 
l'expedient, en base a la reiteració de la conducta infractora o amb els beneficis ¡1 ·lícits 
obtinguts amb la comissió de la infracció. Aquesta mesura s'ha d'adoptar en els casos, 
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establerts per reglament, en què no sigui pertinent imposar com a sanció el tancament 
de l'establiment obert al públic. 
5. En els casos de faltes molt greus i de faltes greus, en atenció als danys ocasionats i 
als beneficis obtinguts, a la naturalesa de les infraccions o a les circumstàncies 
concurrents, es pot imposar una sanció de les establertes per a les faltes de la 
gravetat immediatament inferior, sempre que no hi hagi reincidència ni s'hagi afectat la 
seguretat de les persones o de.ls béns. En els casos de faltes molt greus, la sanció mai 
no pot ésser inferior a 3.000 euros. En els casos de faltes greus, la sanció mai no pot 
ésser inferior a 600 euros. 

Article 63 
Persones responsables 
1. Són responsables de les infraccions establertes per aquesta llei les persones 
físiques o jurídiques, de caràcter públic o /privat, que incorren en les faltes que aquesta 
tipifica. ' 
2. Així mateix, són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de 
la comissió d'infraccions, els titulars de la comunicació prèvia, llicència o autorització, i 
els explotadors i els organitzadors de les activitats d'espectacles públics i recreatives, 
quan aquests últims siguin persones diferents als titulars. 
3. Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta llei correspongui a 

. diverses persones conjuntament, aquestes responen de forma solidària de les 
infraccions que cometin i de les sancions que se'ls imposin. 
4 . . En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són 
responsables solidàries les persones físiques que n'ocupen càrrecs d'administració o 
direcció que hagin comès la infracció o que hi hagin col'laborat activament, que no 
acreditin haver fet tot el possible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, que 
l'hagin consentit o que hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en 
llur activitat com si no. 
5. Els responsables, encara que no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles on hi 
ha els establiments oberts al públic als quals s'imposa el tancament, han de 
respondre, d'acord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que puguin patir 
els propietaris i els titulars dels drets sobre els immobles afectats com a conseqüència 
del tancament. 

Article 64 
Prescripció i caducitat 
1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les faltes greus, al cap de dos 
anys, i' les faltes lleus, al cap de sis mesos. 
2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que es cometen o 
des que l'Administració en té coneixement. En el cas d'infraccions derivades d'una 
activitat continuada, la data inicial del còmput és la del finiment de l'activitat o l'últim 
acte amb què la infracció es consuma. El termini queda interromput per la incoació del 
procediment sancionador o per la iniciació del procediment d'execució, i es reprèn si 
aquests procediments han estat paralitzats durant més d'un mes per una causa no 
imputable a la persona infractora. 
3. Les faltes consistents en l'incompliment d'una obligació de caràcter permanent o 
continuat no prescriuen. . 
4. Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; per 
la comissió de faltes greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes lleus, al cap 
d'un any. 
5. El procediment sancionador s'ha d'haver resolt i s'ha d'haver notificat la resolució en 
el termini màxim d'un any des que es va iniciar, llevat que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes per la legislació administrativa que comporti la interrupció 
del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de les actuacions, 
d'acord amb el que estableix la legislació administrativa. 

Article 65 
Registre d'infraccions i sancions 
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establerts per reglament, en què no sigui pertinent imposar com a sanció el tancament 
de l'establiment obert al públic. 
5. En els casos de faltes molt greus i de faltes greus, en atenció als danys ocasionats i 
als beneficis obtinguts, a la naturalesa de les infraccions o a les circumstàncies 
concurrents, es pot imposar una sanció de les establertes per a les faltes de la 
gravetat immediatament inferior, sempre que no hi hagi reincidència ni s'hagi afectat la 
seguretat de les persones o dels béns. En els casos de faltes molt greus, la sanció mai 
no pot ésser inferior a 3.000 euros. En els casos de faltes greus, la sanció mai no pot 
ésser inferior a 600 euros. 

Article 63 
Persones responsables 
1. Són responsables de les infraccions establertes per aquesta llei les persones 
físiques o jurídiques, de caràcter públic o'privat, que incorren en les faltes que aquesta 
tipifica. 
2. Així mateix, són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de 
la comissió d'infraccions, els titulars de la comunicació prèvia, llicència o autorització, i 
els explotadors i els organitzadors de les activitats d'espectacles públics i recreatives, 
quan aquests últims siguin persones diferents als titulars. 
3. Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta llei correspongui a 
diverses persones conjuntament, aquestes responen de forma solidària de les 
infraccions que cometin i de les sancions que se'ls imposin. 
4 .. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són 
responsables solidàries les persones físiques que n'ocupen càrrecs d'administració o 
direcció que hagin comès la infracció o que hi hagin col'laborat activament, que no 
acreditin haver fet tot el possible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, que 
l'hagin consentit o que hagin adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en 
llur activitat com si no. 
5. Els responsables, encara que no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles on hi 
ha els establiments oberts al públic als quals s'imposa el tancament, han de 
respondre, d'acord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que puguin patir 
els propietaris i els titulars dels drets sobre els immobles afectats com a conseqüència 
del tancament. 

Article 64 
Prescripció i caducitat 
1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les faltes greus, al cap de dos 
anys, i les faltes lleus, al cap de sis mesos. 
2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que es cometen o 
des que l'Administració en té coneixement. En el cas d'infraccions derivades d'una 
activitat continuada, la data inicial del còmput és la del finiment de l'activitat o l'últim 
acte amb què la infracció es consuma. El termini queda interromput per la incoació del 
procediment sancionador o per la iniciació del procediment d'execució, i es reprèn si 
aquests procediments han estat paralitzats durant més d'un mes per una causa no 
imputable a la persona infractora. 
3. Les faltes consistents en l'incompliment d'una obligació de caràcter permanent o 
continuat no prescriuen. ' 
4. Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; per 
la comissió de faltes greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes lleus, al cap 
d'un any. 
5. El procediment sancionador s'ha d'haver resolt i s'ha d'haver notificat la resolució en 
el termini màxim d'un any des que es va iniciar, llevat que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes per la legislació administrativa que comporti la interrupció 
del còmput. Un cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de les actuacions, 
d'acord amb el que estableix la legislació administrativa. 

Article 65 
Registre d'infraccions i sancions 
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1. La Generalitat ha de crear un registre administratiu de s ~clons I ~ Infraccions en 
matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives, on s'han d'inscriure totes les 
infraccions i les sancions imposades per resolució ferma. L'organització d'aquest ,; 
registre i les condicions d'inscripció s'han d'establir p'er reglament, sens perjudici del 
respecte a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. 
2. La finalitat del registre a què fa referència l'apartat 1 és poder apreciar els casos de 
reincidència i garantir el compliment efectiu de les sancions que es poden imposar a 
l'empara d'aquesta llei, sens perjudici del respecte a la legislació sobre protecció de 
dades de caràcter personal. Poden accedir a aquest registre els òrgans i les autoritats 
que instrueixen els procediments sancionadors i els ens municipals interessats. 
3. Les sancions inscrites en el registre han d'ésser cancel'lades, d'ofici o a instància 
dels interessats, en el cas que concorrin les circumstàncies següents: 
a) No haver imposat a la mateixa persona una altra sanció per una infracció tipificada 
per aquesta llei, durant el termini de tres anys per a les faltes molt greus, de dos anys 
per a les faltes greus i d'un any per a les faltes lleus, a comptar des del moment que la 
resolució sancionadora esdevé ferma en via administrativa.' 
b) Haver-se produït l'anul'lacióadministrativa o judicial de la sanció imposada. 

Capítol 3 
Disposicions específiques del procediment sancionador 

Article 66 
Òrgans sancionadors 
1. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les 
potestats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territorials 
del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
En supòsits que en una mateixa acta d'inspecció concorrin infraccions tipificades com 
a molt greus, greus i lleus, l'òrgan competent, si escau, per incoar i resoldre el 
procediment sancionador que correspongui serà aquell que tingui atribuïda la 
competència per resoldre les infraccions molt greus. 
2. L'òrgan municipal competent per a exercir les potestats sancionadores que aquesta 
llei atribueix als ajuntaments és l'alcalde o alcaldessa, que pot delegar la competència 
d'acord amb el règim establert per la legislació de règim local. 
3. Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat s'han d'informar recíprocament de 
l'obertura i de la resolució dels expedients sancionadors per a evitar-ne la duplicitat i 
per tal d'incorporar les dades al registre a què fa referència l'article 65 . . 
4. No obstant l'establert en els apartats anteriors, els òrgans competents per sancionar 
les infraccions comeses en relació amb la protecció dels animals són aquells que 
tenen atribuïda com a pròpia aquesta competència: 

( 

Article 67 
Obertura del procediment sancionador 
1. L'òrgan competent per a sancionar pot acordar l'obertura del procediment 
sancionador si de les actes esteses per la Policia de Catalunya, pels serveis 
d'inspecció se'n pot derivar raonablement l'existència d'una conducta infractora i a qui 
és imputable. 
2. En el cas que el procediment hagi estat iniciat per mitjà d'una denúncia prèvia, s'ha 
de comunicar als denunciants si s'ha decidit obrir el procediment sancionador o no. El 
plantejament d'una denúncia no atorga als denunciants, per si mateix, la condició 
d'interessats, als efectes de poder informar-se sobre l'expedient, pronunciar-se sobre 

. la tramitació del procediment, sobre llur resolució i sobre els recursos corresponents. 

Article 68 
Mesures provisionals 
1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió de faltes molt 
greus, greus o lleus, l'òrgan competent pot acordar, per mitjà d'una resolució motivada, 
les mesures provisionals pertinents en cada cas per a evitar el manteniment dels 
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1. La Generalitat ha de crear un registre administratiu de s~~dtots i d Infr~ccions en 
matèria d'espectacles públics i d'activitats recreatives, on s'han d'inscriure totes les 
infraccions i les sancions imposades per resolució ferma. L'organització d'aquest 
registre i les condicions d'inscripció s'han d'establir per reglament, sens perjudici del 
respecte a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal. 
2. La finalitat del registre a què fa referència l'apartat 1 és poder apreciar els casos de 
reincidència i garantir el compliment efectiu de les sancions que es poden imposar a 
l'empara d'aquesta llei , sens perjudici del respecte a la legislació sobre protecció de 
dades de caràcter personal. Poden accedir a aquest registre els òrgans i les autoritats 
que instrueixen els procediments sancionadors i els ens municipals interessats. 
3. Les sancions inscrites en el registre han d'ésser cancel 'lades, d'ofici o a instància 
dels interessats, en el cas que concorrin les circumstàncies següents: 
a) No haver imposat a la mateixa persona una altra sanció per una infracció tipificada 
per aquesta llei , durant el termini de tres anys per a les faltes molt greus, de dos anys 
per a les faltes greus i d'un any per a les faltes lleus, a comptar des del moment que la 
resolució sancionadora esdevé ferma en via administrativa. 
b) Haver-se produït l'anul'lació administrativa o judicial de la sanció imposada. 

Capítol 3 
Disposicions específiques del procediment sancionador 

Article 66 
Òrgans sancionadors 
1. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les 
potestats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territorials 
del departament competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
En supòsits que en una mateixa acta d'inspecció concorrin infraccions tipificades com 
a molt greus, greus i lleus, l'òrgan competent, si escau, per incoar i resoldre el 
procediment sancionador que correspongui serà aquell que tingui atribuïda la 
competència per resoldre les infraccions molt greus. 
2. L'òrgan municipal competent per a exercir les potestats sancionadores que aquesta 
llei atribueix als ajuntaments és l'alcalde o alcaldessa, que pot delegar la competència 
d'acord amb el règim establert per la legislació de règim local. 
3. Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat s'han d'informar recíprocament de 
l'obertura i de la resolució dels expedients sancionadors per a evitar-ne la duplicitat i 
per tal d'incorporar les dades al registre a què fa referència l'article 65 . . 
4. No obstant l'establert en els apartats anteriors, els òrgans competents per sancionar 
les infraccions comeses en relació amb la protecció dels animals són aquells que 
tenen atribuïda com a pròpia aquesta competència. 

(' 

Article 67 
Obertura del procediment sancionador 
1. L'òrgan competent per a sancionar pot acordar l'obertura del procediment 
sancionador si de les actes esteses per la Policia de Catalunya, pels serveis 
d'inspecció se'n pot derivar raonablement l'existència d'una conducta infractora i a qui 
és imputable. 
2. En el cas que el procediment hagi estat iniciat per mitjà d'una denúncia prèvia, s'ha 
de comunicar als denunciants si s'ha decidit obrir el procediment sancionador o no. El 
plantejament d'una denúncia no atorga als denunciants, per si mateix, la condició 
d'interessats, als efectes de poder informar-se sobre l'expedient, pronunciar-se sobre 
la tramitació del procediment, sobre llur resolució i sobre els recursos corresponents. 

Article 68 
Mesures provisionals 
1. Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió de faltes molt 
greus, greus o lleus, l'òrgan competent pot acordar, per mitjà d'una resolució motivada, 
les mesures provisionals pertinents en cada cas per a evitar el manteniment dels 
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el procediment es desenvolupi correctament i que la resolució final sigui eficaç. 
2. Les mesures provisionals poden consistir en adoptar o, si escau, confirmar 
qualsevol de les mesures provisionals prèvies a l'obertura de l'expedient establertes 
per l'article 69. 
3. Les mesures provisionals poden ésser revocades o modificades, d'ofici o a instància 
de part, durant el procediment sancionador, i s'extingeixen en el moment que se 
n'adopta la resolució final, llevat que siguin imposades en qualitat de sanció. En aquest 
cas, la durada de la mesura provisional computa, si escau, als efectes del compliment 
de la sanció. 

Capítol 4 
Mesures provisionals prèvies 

Article 69 
Mesures provisionals prèvies a l'obertura de l'expedient 
Els òrgans competents per sancionar les infraccions tipificades per aquesta llei, en 
exercici de llurs competències, abans d'obrir el procediment sancionador que 
correspongui, poden adoptar les mesures provisionals prèvies pertinents per impedir o 
per suspendre les activitats d'espectacles públics o recreatives en algun dels supòsits 
següents: 
a) Si hi ha indicis clars que poden ésser constitutius de delicte. En aquest cas, l'òrgan 
que acorda la mesura provisional ho ha de comunicar a l'autoritat judicial dins les 
quaranta-vuit hores següents. 
b) Si en el transçurs de les activitats es produeixen alteracions de l'ordre públic, amb 
perill per a persones i béns, o es pot preveure d'una manera fonamentada que es 
produiran. 
c) Si s'incompleixen greument les condicions sanitàries, de salubritat i d'higiene o hi ha 
un risc greu o un peri ll imminent per a la seguretat de les persones o els béns. 
d) Si els titulars, explotadors o els organitzadors de les activitats toleren el consum 
il· legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o no 
posen la diligència deguda en ordre a impedir-ho. S'entén per manca de diligència 
l'acció de no efectuar advertiments als consumidors o als traficants o, en el cas que els 
facin i aquests no els atenguin, no comuniquen el consum o el tràfic a les autoritats 
competents o no col· laboren per a evitar que es torni a produir. 
e) Si no es tenen les ll icències, o les autoritzacions o no s'han presentat o formalitzat 
les comunicacions establertes per aquesta llei o si se n'alteren substancialment els 
requisits. 
f) Si s'incompleixen d'una manera reiterada els horaris establerts. 
g) Si s' incompleix d'una manera reiterada la prohibició d'admetre menors en 
establiments o en activitats on tinguin prohibida l'entrada. 

Article 70 
Tipus de mesures provisionals prèvies 
Si es dóna algun dels supòsits establerts per l'article 69, es poden adoptar 
acumulativament o alternativament les mesures següents: 
a) La suspensió de la comunicació prèvia, llicència o l'autorització corresponent. 
b) La suspensió o la prohibició de l'activitat. 
c) El tancament provisional de l'establiment obert al públic per mitjà de precinte. 
d) El comís o el precinte dels béns utilitzats per a dur a terme l'activitat. 
e) El comís de les entrades i dels diners de la venda i revenda per persones, llocs o 
plataformes tecnològiques no autoritzats. 
f) La prestació de fiances. 
g) Altres mesures que es considerin necessàriès, adequades i proporcionades per a 
cada situació per a la seguretat de les persones i dels establ iments o els espais oberts 
al públic. 
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el procediment es desenvolupi correctament i que la resolució final sigui eficaç. 
2. Les mesures provisionals poden consistir en adoptar o, si escau, confirmar 
qualsevol de les mesures provisionals prèvies a l'obertura de l'expedient establertes 
per l'article 69. 
3. Les mesures provisionals poden ésser revocades o modificades, d'ofici o a instància 
de part, durant el procediment sancionador, i s'extingeixen en el moment que se 
n'adopta la resolució final, llevat que siguin imposades en qualitat de sanció. En aquest 
cas, la durada de la mesura provisional computa, si escau, als efectes del compliment 
de la sanció. 

Capítol 4 
Mesures provisionals prèvies 

Article 69 
Mesures provisionals prèvies a l'obertura de l'expedient 
Els òrgans competents per sancionar les infraccions tipificades per aquesta llei, en 
exercici de llurs competències, abans d'obrir el procediment sancionador que 
correspongui, poden adoptar les mesures provisionals prèvies pertinents per impedir o 
per suspendre les activitats d'espectacles públics o recreatives en algun dels supòsits 
següents: 
a) Si hi ha indicis clars que poden ésser constitutius de delicte. En aquest cas, l'òrgan 
que acorda la mesura provisional ho ha de comunicar a l'autoritat judicial dins les 
quaranta-vuit hores següents. 
b) Si en el transçurs de les activitats es produeixen alteracions de l'ordre públic, amb 
perill per a persones i béns, o es pot preveure d'una manera fonamentada que es 
produiran. 
c) Si s'incompleixen greument les condicions sanitàries, de salubritat i d'higiene o hi ha 
un risc greu o un perill imminent per a la seguretat de les persones o els béns. 
d) Si els titulars, explotadors o els organitzadors de les activitats toleren el consum 
iI·legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o no 
posen la diligència deguda en ordre a impedir-ho. S'entén per manca de diligència 
l'acció de no efectuar advertiments als consumidors o als traficants o, en el cas que els 
facin i aquests no els atenguin, no comuniquen el consum o el tràfic a les autoritats 
competents o no col·laboren per a evitar que es torni a produir. 
e) Si no es tenen les llicències, o les autoritzacions o no s'han presentat o formalitzat 
les comunicacions establertes per aquesta llei o si se n'alteren substancialment els 
requisits. 
f) Si s'incompleixen d'una manera reiterada els horaris establerts. 
g) Si s'incompleix d'una manera reiterada la prohibició d'admetre menors en 
establiments o en activitats on tinguin prohibida l'entrada. 

Article 70 
Tipus de mesures provisionals prèvies 
Si es dóna algun dels supòsits establerts per l'article 69, es poden adoptar 
acumulativament o alternativament les mesures següents: 
a) La suspensió de la comunicació prèvia, llicència o l'autorització corresponent. 
b) La suspensió o la prohibició de l'activitat. 
c) El tancament provisional de l'establiment obert al públic per mitjà de precinte. 
d) El comís o el precinte dels béns utilitzats per a dur a terme l'activitat. 
e) El comís de les entrades i dels diners de la venda i revenda per persones, llocs o 
plataformes tecnològiques no autoritzats. 
f) La prestació de fiances. 
g) Altres mesures que es considerin necessàries, adequades i proporcionades per a 
cada situació per a la seguretat de les persones i dels establiments o els espais oberts 
al públic. 
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Article 71 
Procediment i resolució 
S'ha de regular, per reglament, el proGediment, de c~ràcter sumari, que cal seguir per 
a adoptar les mesures provisionals prèvies establertes per aquesta llei, d'acord amb 
les prescripcions següents: 
a) La resolució que adopti les mesures provisionals prèvies ha d'aplicar criteris de 
congruència i de proporcionalitat, i acreditar-ho en la motivació corresponent, que 
també ha de ponderar la concurrència d'urgència, especial gravetat del risc per a la 
seguretat i per a la convivència entre els ciutadans i el caràcter eventualment reiterat 
de l'incompliment. 
b) Les mesures provisionals prèvies s'han d'acordar amb resolució motivada, que ha 
d'expressar l'adequació entre la situació plantejada i la mesura o les mesures 
adoptades. En la resolució s'ha d'advertir els interessats que poden consultar 
l'expedient i formular les al'legacions i presentar els documents que considerin 
pertinents en el marc de l'expedient sancionador corresponent, que s'ha d'obrir abans 
que transcorri el termin i de quinze dies. 
c) Les mesures provisionals prèvies han d'ésser confirmades, modificades o 
revocades en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent, que s'ha 
d'efectuar en el termini màxim de quinze dies des de l'adopció de les mesures 
provisionals. Aquest acord d'iniciació pot ésser objecte del recurs que sigUi procedent. 
d) L!3s mesures provisionals prèvies resten sense efecte si no s'obre l'expedient 
sancionador dins el dit termini, o si l'acord d'iniciació no conté cap pronunciament 
exprés, respecte de les mesures esmentades. 
e) Les mesures provisionals prèvies poden ésser efectives mentre subsisteixin les 
raons que en van motivar l'adopció. 
f) En el cas que un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora atribuïda 
per l'article 23, l'òrgan de la Generalitat que sigui el titular originari de la competència 
pot adoptar una mesura provisional prèvia si, donant-se alguna de les circumstàncies 
establertes per l'article 69, l'ajuntament que exerceix la competència no dóna garanties 
immediates de l'adopció de la mesura provisional que correspongui. En aquests casos, 
l'òrgan de la Generalitat titular originari de la competència ha de tramitar el 
procediment sancionador subsegüent. 

Article 72 
Mesures provisionals immediates 
1. Els agents de la Policia de Catalunya poden adoptar les mesures provisionals 
immediates establertes per aquest article, davant d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives que comportin un risc immediat d'afectar greument la seguretat de les 
persone's, dels béns oia' convivència entre els ciutadans. Per a valorar la gravetat i la 
urgència de les circumstàncies que permeten adoptar aquestes mesures, els agents 
poden disposar de suport tècnic especialitzat immediat. 
2. Si es donen les circumstàncies establertes per l'apartat 1, els agents de policia 
poden adoptar les mesures provisionals immediates següents: . 
a) La suspensió immediata de les activitats i el precinte dels establiments, de les 
instal'lacions o dels instruments. 
b) El desallotjament total o parcial dels establiments i els espais oberts al públic. 
Aquesta mesura, si afecta establiments oberts al públic, o activitats d'espectacles 
públics o recreatives en espais oberts autoritzats, comporta la prohibició que el públic 
hi entri fins a l'hora d'obertura del dia o de la sessió següent. 
3. Els agents de policia poden adoptar, sense que es donin les circumstàncies de 
l'aparat 1, la mesura de comís dels béns relacionats amb l'activitat o el precinte dels 
establiments quan l'activitat es desenvolupa sense disposar de la preceptiva 
comunicació prèvia, llicència o autorització. En els supòsits de venda i revenda 
d'entrades per persones, llocs o plataformes tecnològiques no autoritzats, podran 
ésser objecte de comís les entrades, els béns relacionats amb l'activitat, així com els 
diners objecte de la transacció. 
4. Si adopten alguna mesura provisional immediata a què es refereixen els apartats 
anteriors, llevat del supòsit del punt b) de l'apartat 2, els agents de policia ho han de 
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Article 71 
Procediment i resolució 
S'ha de regular, per reglament, el procediment, de caràcter sumari , que cal seguir per 
a adoptar les mesures provisionals prèvies establertes per aquesta llei, d'acord amb 
les prescripcions següents: 
a) La resolució que adopti les mesures provisionals prèvies ha d'aplicar criteris de 
congruència i de proporcionalitat, i acreditar-ho en la motivació corresponent, que 
també ha de ponderar la concurrència d'urgència, especial gravetat del risc per a la 
seguretat i per a la convivència entre els ciutadans i el caràcter eventualment reiterat 
de l'incompliment. 
b) Les mesures provisionals prèvies s'han d'acordar amb resolució motivada, que ha 
d'expressar l'adequació entre la situació plantejada i la mesura o les mesures 
adoptades. En la resolució s'ha d'advertir els interessats que poden consultar 
l'expedient i formular les al' legacions i presentar els documents que considerin 
pertinents en el marc de l'expedient sancionador corresponent, que s'ha d'obrir abans 
que transcorri el termini de quinze dies. 
c) Les mesures provisionals prèvies han d'ésser confirmades, modificades o 
revocades en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent, que s'ha 
d'efectuar en el termini màxim de quinze dies des de l'adopció de les mesures 
provisionals. Aquest acord d'iniciació pot ésser objecte del recurs que sigui procedent. 
d) Les mesures provisionals prèvies resten sense efecte si no s'obre l'expedient 
sancionador dins el dit termini, o si l'acord d'iniciació no conté cap pronunciament 
exprés respecte de les mesures esmentades. 
e) Les mesures provisionals prèvies poden ésser efectives mentre subsisteixin les 
raons que en van motivar l'adopció. 
f) En el cas que un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora atribuïda 
per l'article 23, l'òrgan de la Generalitat que sigui el titular originari de la competència 
pot adoptar una mesura provisional prèvia si, donant-se alguna de les circumstàncies 
establertes per l'article 69, l'ajuntament que exerceix la competència no dóna garanties 
immediates de l'adopció de la mesura provisional que correspongui. En aquests casos, 
l'òrgan de la Generalitat titular originari de la competència ha de tramitar el 
procediment sancionador subsegüent. 

Article 72 
Mesures provisionals immediates 
1. Els agents de la Policia de Catalunya poden adoptar les mesures provisionals 
immediates establertes per aquest article, davant d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives que comportin un risc immediat d'afectar greument la seguretat de les 
persones, dels béns o la convivència entre els ciutadans . Per a valorar la gravetat i la 
urgència de les circumstàncies que permeten adoptar aquestes mesures, els agents 
poden disposar de suport tècnic especialitzat immediat. 
2. Si es donen les circumstàncies establertes per l'apartat 1, els agents de policia 
poden adoptar les mesures provisionals immediates següents: 
a) La suspensiÓ immediata de les activitats i el precinte dels establiments, de les 
instal'lacions o dels instruments. 
b) El desallotjament total o parcial dels establiments i els espais oberts al públic. 
Aquesta mesura, si afecta establiments oberts al públic, o activitats d'espectacles 
públics o recreatives en espais oberts autoritzats, comporta la prohibició que el públic 
hi entri fins a l'hora d'obertura del dia o de la sessió següent. 
3. Els agents de policia poden adoptar, sense que es donin les circumstàncies de 
l'aparat 1, la mesura de comís dels béns relacionats amb l'activitat o el precinte dels 
establiments quan l'activitat es desenvolupa sense disposar de la preceptiva 
comunicació prèvia, llicència o autorització. En els supòsits de venda i revenda 
d'entrades per persones, llocs o plataformes tecnològiques no autoritzats, podran 
ésser objecte de comís les entrades, els béns relacionats amb l'activitat, així com els 
diners objecte de la transacció. 
4. Si adopten alguna mesura provisional immediata a què es refereixen els apartats 
anteriors, llevat del supòsit del punt b) de l'apartat 2, els agents de policia ho han de 
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mesures provisionals prèvies pertinents, el qual ha de confirmar-les, modificar~les o 
revocar-les en el termini de quatre dies, a comptar des del primer dia hàbil següent al 
de la comunicació. L'incompliment d'aquests terminis comporta automàticament 
l'aixecament de les mesures provisionals immediates adoptades .. 
5. Si l'òrgan competent per a sancionar ha ratificat les mesures provisionals 
immediates de conformitat amb l'apartat anterior, el règim posterior de confirmació, 
modificació o revocació es regeix pel que disposa l'article 71.c, llevat que l'acord de 
ratificació es dicti en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent. 

Disposicions addicionals 

Primera 
Règim especial del municipi de Barcelona 
1. Correspon a l'Ajuntament de Barcelona la competència per a autoritzar les activitats 
d'espectacles públics i recreatives en el municipi de Barcelona, d'acord amb l'article 71 
de la Llei 22/1998, del 30 de desembre! de la Carta municipal de Barcelona, que 
atribueix a l'Ajuntament la competència per a autoritzar la instal'lació o l'obertura de 
tota mena d'establiments oberts al públic i d'activitats en aquesta ciutat. 
2. Aquesta llei és d'aplicació al municipi de Barcelona, sens perjudici de les 
disposicions establertes per la Llei 22/1998 i la Llei de l'Estat 1/2006, del 13 de març, 
per la qual es regula el règim especial d'aquest municipi. 

Segona 
Activitats d'espectacles públics i recreatives en recintes d'entitats associatives d'interès 
sociocultural 
Per tal de donar compliment a les disposicions d'aquesta llei i de la normativa tècnica 
aplicable, en el cas dels recintes d'entitats associatives d'interès sociocultural que 
acullen activitats d'espectacles públics i recreatives, per reglament es determinarà el 
procediment per l'adaptació de les instal'lacions d'aquest recintes. . 
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, les entitats associatives d'interès 
sociocultural, disposaran del termini d'un any, per presentar al departament competent 
en matèria de cultura, un programa d'adqptació progressiva dels recintes on es 
desenvolupen activitats d'espectacles públics i recreatives, amb la previsió dels 
terminis de compliment de la seva execució, sens perjudici de l'exigència del 
compliment dels requisits mínims que garanteixin la seguretat de les persones i dels 
béns. 
Per acollir-se a aquesta Disposició addicional, caldrà que es compleixin els supòsits 
que es detallen: 
a) La titularitat o la gestió dels immobles correspongui a entitats associatives d'interès 
sociocultural sense finalitat de lucre. 
b) S'acrediti que la programació d'activitats d'espectacles públics i recreatives s'hagi 
desenvolupat, com a mínim, els cinc anys anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 

Disposicions transitòries 

Primera 
Règim transitori dels expedients sancionadors 
Els expedients sancionadors oberts abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei es 
regeixen per la normativa vigent en el moment de l'obertura, llevat dels supòsits en 
què els preceptes d'aquesta llei siguin més favorables per als expedientats. 

Segona 
Règim transitori de les normes reglamentàries 
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mesures provisionals prèvies pertinents, el qual ha de confirmar-les, modificar-les o 
revocar-les en el termini de quatre dies, a comptar des del primer dia hàbil següent al 
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Fins que aquesta llei no es desenvolupi per mitjà del · reglament corresponent, són 
aplicables les normes reglamentaries vigents en el moment que la Llei s'aprovi, 
sempre que no la contravinguin. . . l 

Tercera 
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Règim transitori de les llicències i de les autoritzacions 
1. Totes les sol'licituds de llicències i d'autoritzacions presentades abans de l'entrada 
en vigor d'aquesta llei es regeixen per la normativa aplicable en el moment en què es 
van sol, licitar, sens perjudici del compliment de les condicions tècniques que puguin 
afectar la seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans. 
2. 1=1 que disposa l'apartat 1 s'entén sens perjudici de la facultat dels titulars o 
organitzadors d'acollir-se als nous règims d'intervenció simplificats, que han de 
manifestar expressament davant de l'Administració competent. 

t' 

Quarta 
Règim transitori de les assumpcions de competències vigents 
1. En virtut de l'establert a l'article 23 d'aquesta Llei, aquells municipis amb una 
població superior a 20.000 habitants, que tinguin assumides les competències 
sancionadores, d'acord amb la legislació aplicable fins a l'entrada en vigor d'aquesta 
Llei, continuaran tenint-les vigents fins que l'ajuntament sol, liciti, expressament, la 
delegació d'aquesta competència, que s'ha de realitzar en el termini màxim de sis 
mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. Si, un cop transcorregut aquest 
termini, no s'ha formulat dita sol'licitud l'assumpció de competències resta 
automàticament sense efecte, havent d'aportar l'ajuntament un informe que especifiqui 
les actuacions realitzades fins aquell moment. 
Per tal de fer efectiu aquest retorn competencial, l'ajuntament finalitzarà tots aquells 
procediments que estiguin en tràmit i remetrà als òrgans que han recuperat la 
competència les actes d'inspecció que · s'aixequin a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei. 
2. Aquells mUr)icipis amb una població inferior a ·20.000 habitants qUe tinguin 
assumides les competències sancionadores d'acord amb la legislació aplicable fins a 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, a partir d'aquesta data, deixaran d'exercir dita 
competència que retornarà als òrgans competents en matèria d'espectacles públics i 
d'activitats recreatives que la tenen atribuïda, d'acord amb el procediment establert al 
paràgraf segon de l'apartat 1. ' 
3. Excepcionalment, en el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei, els municipis esmentats en l'apartat 2) podran sol'licitar la delegació de 
la competència sancionadora, si disposen de policia local i acrediten, mitjançant una 
memòria, que disposen d'una capacitat de gestió tècnica suficient, d'acord amb el 
procediment i en els termes que s'estableixi per reglament. . 

Cinquena 
Règim transitori per a les proves d'habilitació del personal de control d'accés 
1. A partir de l'endemà de la publicació de la present Llei, les proves de selecció per 
obtenir l'habilitació professional de controlador d'accés seran realitzades per la direcció 
general competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
2. Mentre ' no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final segona 
d'aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l'Annex V del 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat del Decret 112/2010, 
de 31 d'agost, en tot allò que no s'oposi ala present Llei. 
3. Aquells centres degudament habilitats que hagin iniciat cursos de formació abans de 
la publicació de la present Llei, podran dur a terme les proves corresponents, sempre i 
quan hagin comunicat, prèviament, a la direcció general competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives la data d'inici i de finalització del curs, el 
llistat d'alumnes matriculats, amb el nom, cognoms i document d'identitat, i les dates i 
hores dels diferents exercicis que composen la prova de selecció i el test psicotècnic. 
La manca de la comunicació esmentada anteriorment, comporta que, els alumnes 
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termini, no s'ha formulat dita sol 'licitud l'assumpció de competències resta 
automàticament sense efecte, havent d'aportar l'ajuntament un informe que especifiqui 
les actuacions realitzades fins aquell moment. 
Per tal de fer efectiu aquest retorn competencial, l'ajuntament finalitzarà tots aquells 
procediments que estiguin en tràmit i remetrà als òrgans que han recuperat la 
competència les actes d'inspecció que s'aixequin a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei. 
2. Aquells municipis amb una població inferior a 20.000 habitants que tinguin 
assumides les competències sancionadores d'acord amb la legislació aplicable fins a 
l'entrada en vigor d'aquesta Llei, a partir d'aquesta data, deixaran d'exercir dita 
competència que retornarà als òrgans competents en matèria d'espectacles públics i 
d'activitats recreatives que la tenen atribuïda, d'acord amb el procediment establert al 
paràgraf segon de l'apartat 1. . 
3. Excepcionalment, en el termini màxim de sis mesos a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei, els municipis esmentats en l'apartat 2) podran sol'licitar la delegació de 
la competència sancionadora , si disposen de policia local i acrediten, mitjançant una 
memòria, que disposen d'una capacitat de gestió tècnica suficient, d'acord amb el 
procediment i en els termes que s'estableixi per reglament. 

Cinquena 
Règim transitori per a les proves d'habilitació del personal de control d'accés 
1. A partir de l'endemà de la publicació de la present Llei, les proves de selecció per 
obtenir l'habilitació professional de controlador d'accés seran realitzades per la direcció 
general competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
2. Mentre no entri en vigor el nou Reglament, previst a la disposició final segona 
d'aquesta Llei, resta vigent el Títol segon, capítol tercer, secció segona i l'Annex V del 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat del Decret 112/2010, 
de 31 d'agost, en tot allò que no s'oposi a la present Llei. 
3. Aquells centres degudament habilitats que hagin iniciat cursos de formació abans de 
la publicació de la present Llei , podran dur a terme les proves corresponents, sempre i 
quan hagin comunicat, prèviament, a la direcció general competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives la data d'inici i de finalització del curs, el 
llistat d'alumnes matriculats, amb el nom, cognoms i document d'identitat, i les dates i 
hores dels diferents exercicis que composen la prova de selecció i el test psicotècnic. 
La manca de la comunicació esmentada anteriorment, comporta que, els alumnes 
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matriculats han .de superar les proves que convoqui la direcció general competent en 
matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives. ._. 

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. 

Disposicions finals 

Primera 
Es modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 d'octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous, que queda redactat de la manera següent: 
"Article 19 . 
Òrgans sanciona dors 
Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les potestats 
sancionadores que li atribueix aquesta llei són els centrals i els serveis territorials del 
departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives. 
No obstant l'establert en l'apartat anterior, els òrgans competents per sancionar les 
infraccions comeses en relació amb la protecció dels animals són aquells que tenen 
atribuïda com a pròpia aquesta competència". 

Segona 
Desenvolupament reglamentari 
S'autoritza el Goyern i el conseller o consellera del departament competent en matèria 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives per a dictar els reglaments que calguin 
per a desenvolupar i aplicar aquesta llei. 

Tercera 
Entrada en vigor 
Aquesta Llei entrarà en vigor tres mesos després de ser publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, llevat del que s'estableix a la disposició transitòria 
cinquena, en relació amb el contingut de l'article 17, que entrarà en vigor a l'endemà ' 
de la seva publicació. 
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MEMÒRIA GENERAL DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES. 

1.- Competència de la Generalitat en matèria d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 

La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d'espectacles i 
activitats recreatives que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció 
administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics, tal i com 
estableix l'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC). Això comporta la . 
necessària ordenació dels serveis i les activitats d'oci, que a nivell normatiu s'ha concretat 
en l'aprovació per part del Govern, d'un seguit de texts d'ordenació i Classificació dels 
establiments, serveis i activitats recreatives, amb la regulació dels drets i deures 
específics dels espectadors i usuaris, així com dels titulars i organitzadors prestadors dels 
serveis d'oci, i dels artistes, intèrprets o executants de les activitats d'espectacles i 
recreatives. 

AI costat d'aquest títol competencial genèric, destaquen altres previsions estatutàries que 
hi estan directament vinculades en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de 
protecció civil (article 132.1 EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 162 
EAC), seguretat pública (arti.cle 164) i seguretat privada (article 163 EAC). I tot això sense 
oblidar, a més, l'existència de títols competencials diversos sobre un ampli conjunt de 
matèries relacionades amb les activitats d'espectacles i recreatives, com són el consum 
(article 123EAC), la joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 144), urbanisme i 
l'ordenació del territori (article 149 EAC), la protecció de menors (article 166.3 EAC), i 
turisme (article 171 EAC), entre d'altres. 

2.- Marc normatiu en què s'insereix l'avantprojecte. 

2.1 Marc normatiu relatiu a la iniciativa legislativa del Govern. 

L'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del 
Govern, modificat per la Disposició Final tercera, apartat 3, de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
estableix que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ sobre l'oportunitat 
de la iniciativa i que s'ha d'iniciar a proposta del departament o dels departaments 
interessats, als quals correspon elaborar l'avantprojecte. En compliment d'aquest mandat 
legal el Govern de la Generalitat, a proposta del Departament d'Interior, va acordar la 
memòria preliminar de l'avantprojecte de Llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives, que s'adjunta com annex. 
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MEMÒRIA GENERAL DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPF.CTACLES PÚBLICS I RECREATIVES. 

1.- Competència de la Generalitat en matèria d'activitats d'espectacles públics i 
recreatives . 

La Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d'espectacles i 
activitats recreatives que inclou, en tot cas, l'ordenació del sector, el règim d'intervenció 
administrativa i el control de tota mena d'espectacles en espais i locals públics, tal i com 
estableix l'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC). Això comporta la 
necessària ordenació dels serveis i les activitats d'oci, que a nivell normatiu s'ha concretat 
en l'aprovació per part del Govern, d'un seguit de texts d'ordenació i Classificació dels 
establiments, serveis i activitats recreatives, amb la regulació dels drets i deures 
específics dels espectadors i usuaris, així com dels titulars i organitzadors prestadors dels 

serveis d'oci, i dels artistes, intèrprets o executants de les activitats d'espectacles 
recreatives. 

AI costat d'aquest títol competencial genèric, destaquen altres previsions estatutàries que 
hi estan directament vinculades en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de 
protecció civil (article 132.1 EAC), lleure (article 134.3 EAC), salut pública (article 162 
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(article 123 EAC), la joventut (article 142 EAC), el medi ambient (article 144), urbanisme i 
l'ordenació del territori (article 149 EAC), la protecció de menors (article 166.3 EAC), i 
turisme (article 171 EAC), entre d'altres. 

2.- Marc normatiu en què s'insereix l'avantprojecte. 

2.1 Marc normatiu relatiu a la iniciativa legislativa del Govern. 

L'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del 

Govern, modificat per la Disposició Final tercera , apartat 3, de la Llei 26/2010, de 3 
d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
estableix que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ sobre l'oportunitat 
de la iniciativa i que s'ha d'iniciar a proposta del departament o dels departaments 
interessats, als quals correspon elaborar l'avantprojecte. En compliment d'aquest mandat 
legal el Govern de la Generalitat, a proposta del Departament d'Interior, va acordar la 

memòria preliminar de l'avantprojecte de Llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives , que s'adjunta com annex. 
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La iniciativa legislativa a què fa referència la 'memòria esmentada comporta una nova 
redacció de la norma vigent, i la revisió del règim d'intervenciÓ administrativa, així com 
una major garantia de la seguretat de les ' p~rsones i la protecció dels espectadors i 
usuaris (dret d'admissió, horaris, personal de control d'accés, prostitució, menors, etc,). 

En aquest ordre de coses, l'avantprojecte s'ha adequat a les normes vigents en matèria 
de seguretat com protecció i extinció d'incendis, protecció civil, i sanitat, normativa 
coexistent que clou la voluntat d'assolir que les activitats d'espectacles públics i 
recreativés es desenvolupin en un marc d'un gaudi segur. ' 

En definitiva, l'avantprojecte de llei al qual s'hi fa referència a la memòria implica un nou 
marc jurídic de funcionament de les activitats d'espectacles públicS i recreatives, atès que 
s'ha donat una nova regulació en moltes de les matèries que afecten a l'oci. 

Finalment, es tramita l'avantprojecte com una nova llei per la qual quedarà derogada la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives, actualment 
vigent. 

2.2 Marc normatiu en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives 

La proposta de la nova Llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics 
recreatives que s'impulsa, s'insereix, en el marc normatiu següent: 

- L'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia (EAC) aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 
19 de juliol, atribueix la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d'espectacles en espais i locals públics. 

- L'article 45.1 de l'EAC estableix que els poders públics han d'adoptar les mesures 
. necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progré's social de Catalunya i dels 
seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible i la igualtat d'oportunitats. 

- L'article 45.5 de l'Estatut estableix que la Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament 
de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compta la responsabilitat social 
de l'empresa, la lliure . iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir 
especialment l'economia productiva, l'activitat dels emprenedors autònoms i la de les 
empreses petites i mitjanes. 

-L'arlicle 134.3 de l'EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva 
en matèria de lleure, que inclou la regulació de les activitats que s'acompleixin en el 
territori de Catalunya. 
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La iniciativa legislativa a què fa referència la memòria esmentada comporta una nova 
redacció de la norma vigent, i la revisió del règim d'intervenció administrativa, així com 
una major garantia de la seguretat de lès persones i la protecció dels espectadors 
usuaris (dret d'admissió, horaris, personal de control d'accés, prostitució, menors, etc,). 

En aquest ordre de coses, l'avantprojecte s'ha adequat a les normes vigents en matèria 
de seguretat com protecció i extinció d'incendis, protecció civil, i sanitat, normativa 
coexistent que clou la voluntat d'assolir que les activitats d'espectacles públics i 
recreatives es desenvolupin en un marc d'un gaudi segur. 

En definitiva, l'avantprojecte de llei al qual s'hi fa referència a la memòria implica un nou 
marc jurídic de funcionament de les activitats d'espectacles públics i recreatives, atès que 
s'ha donat una nova regulació en moltes de les matèries que afecten a l'oci. 

Finalment, es tramita l'avantprojecte com una nova llei per la qual quedarà derogada la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, d'espectacles públics i activitats recreatives, actualment 
vigent. 

2.2 Marc normatiu en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives 

La proposta de la nova Llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics 
recreatives que s'impulsa, s'insereix, en el marc normatiu següent: 

- L'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia (EAC) aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 
19 de juliol, atribueix la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria 
d'espectacles en espais i locals públics. 

- L'article 45.1 de l'EAC estableix que els poders públics han d'adoptar les mesures 
necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progré's social de Catalunya i dels 
seus ciutadans, basats en els principis de la solidaritat, la cohesió, el desenvolupament 
sostenible í la igualtat d'oportunitats. 

- L'article 45.5 de l'Estatut estableix que la Generalitat ha d'afavorir el desenvolupament 
de l'activitat empresarial i l'esperit emprenedor tenint en compte la responsabilitat social 
de l'empresa, la lliure iniciativa i les condicions de competència, i ha de protegir 
especialment l'economia productiva, l'activitat dels emprenedors autònoms i la de les 
empreses petites i mitjanes. 

-L'article 134.3 de l'EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva 
en matèria de lleure, que inclou la regulació de les activitats que s'acompleixin en el 
territori de Catalunya. 
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- La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les ' 
activitats recreatives, regula les institucions i els procediments d'intervenció administrativa 
de les activitats d'espectacles públics i recreatives, aquesta llei pretén equilibrar 
l'existència d'unes condicions generals per a tot el territori i l'aplicació flexible d'aquestes 
condicions, adaptant-Ies'a les diferents situacions i necessitats. 

Aquesta ' Llei estableix com a criteri general, que les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, i també els establiments oberts al públic en què aquestes es duen a terme, 
resten sotmesos a una llicència municipal, en algun cas o a comunicació prèvia, i 
excepcionalment, a una autorització de la Generalitat, regulant el règim jurfdic aplicable a 
aquestes llicències o autoritzacions, inclòs el procediment de control preventiu abans de 
l'inici d'una activitat. Aquesta Llei ha, estat modificada per la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre! de simplificació i millorament de la regulació normativa, que va introduir 
algunes modificacions en la legislació d'espectacles adàptant el marc normatiu a les 
exigències europees de simplificació de tràmits, com ara la supressió del èontrol inicial. 

- El Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010 
de 31 d'agost 

\ 

3.- Adequació de la norma als fins que es persegueixen. 

Des dels seus inicis, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'un 
mercat únic de serveis. Els Tractats fundacionals recullen la llibertat d'establiment i la 
lliure prestació de serveis econòmics. Els darrers anys, aquest principis s'han traslladat a 
una norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell. 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior (Directiva 
de Serveis). 

La Directiva de Serveis ha postergat a un segon plànol els règims d'autorització 
administrativa, els quals només seran admissibles quan no siguin discriminatoris, i 
sempre i quan siguin proporcionals i ne.cessaris, i que estiguin justificats en "raons 
imperioses d'interès general" (relacionades amb matèries de seguretat i salut pública, 
ordre públic, entorn urbà, protecció de menors ... ). En altres paraules, la Directiva situa els 
instruments del règim de comunicació com a mecanismes primaris de l'ordenació 
administrativa de les activitats econòmiques. 

Per altra part, d'acord també amb les prescripcions estatutàries dels articles 84.2 i 160 de 
l'EAC, els governs locals tenen competències en matèria d'urbanisme, via pública, locals 
de concurrència pública, contaminació acústica, incendis' i protecció civil en els termes 
establerts per les lleis. 

En aquest ordre de coses, la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives és 
molt amplia, heterogènia i connexa amb altres àmbits d'intervenció regulats per 
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- La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, regula les institucions i els procediments d'intervenció administrativa 
de les activitats d'espectacles públics i recreatives, aquesta llei pretén equilibrar 

l'existència d'unes condicions generals per a tot el territori i l'aplicació flexible d'aquestes 
condicions, adaptant-les a les diferents situacions i necessitats. 

Aquesta Llei estableix com a criteri general, que les activitats d'espectacles públics i 
recreatives, i també els establiments oberts al públic en què aquestes es duen a terme, 
resten sotmesos a una llicència municipal, en algun cas o a comunicació prèvia, i 
excepcionalment, a una autorització de la Generalitat, regulant el règim jurfdic aplicable a 

aquestes llicències o autoritzacions, inclòs el procediment de control preventiu abans de 
l'inici d'una activitat. Aquesta Llei ha. estat modificada per la Llei 10/2011, de 29 de 
desembre! de simplificació i millorament de la regulació normativa, que va introduir 
algunes modificacions en la legislació d'espectacles adaptant el marc normatiu a les 
exigències europees de simplificació de tràmits, com ara Ja supressió del control inicial. 

- El Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010 
de 31 d'agost 

\ 

3.- Adequació de la norma als fins que es persegueixen. 

Des dels seus inicis, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'un 

mercat únic de serveis. Els Tractats fundacionals recullen la llibertat d'establiment i la 
lliure prestació de serveis econòmics. Els darrers anys, aquest principis s'han traslladat a 

una norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell . 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en e'l mercat interior (Directiva 
de Serveis). 

La Directiva de Serveis ha postergat a un segon plànol els règims d'autorització 

administrativa, els quals només seran admissibles quan no siguin discriminatoris, i 
sempre i quan siguin proporcionals i necessaris, i que estiguin justificats en "raons 
imperioses d'interès general" (relacionades amb matèries de seguretat ¡ salut pública, 
ordre públic, entorn urbà, protecció de menors ... ). En altres paraules, la Directiva situa els 
instruments del règim de comunicació com a mecanismes primaris de l'ordenació 

administrativa de les activitats econòmiques. 

Per altra part, d'acord també amb les prescripcions estatutàries dels articles 84.2 i 160 de 
l'EAC, els governs locals tenen competències en matèria d'urbanisme, via pública, locals 
de concurrència pública, contaminació acústica, incendis' i protecció civil en els termes 

establerts per les lleis. 

En aquest ordre de coses, la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives és 
molt amplia, heterogènia i connexa amb altres àmbits d'intervenció regulats per 
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normatives especffiques. Des del punt de vista material ,està formada per normes 
generals i d'altres sectorials que abasten tots els àmbits de la seguretat i protecció dels 
espectadors i usuaris i de la regulació de les activitats recreatives. Aquestes normes com 
ja s'ha indicat, poden trobar-se dins d'àmbits competenciafs d'altres departaments de la 
Géneralitat, com són la promoció i defensa de la competència, turisme, sanitat, consum, 
jocs, indústria, etc. 

Per tot això, l'objectiu de la iniciativa és reforçar el 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 poHtiques públiques autonòmiques i locals, i l'estructuració d'un règim d'inspecció i 
sancionàdor rigorós i precís. 

Aquesta nova regulació ha de permetre fer compatible el principi de llibertat amb les 
necessàries condicions de seguretat pera les persones, que els responsables dels 
establiments oberts al públic d'activitats d'espectacles i recreatives han d'observar i, 
també, comptabilitzar els drets de les persones concurrents a les activitats i als 
establiments amb els de les terceres persones, aplicar al sector el canvi de paradigma 
operat en el dret europeu i en el dret intern respecte als principis d'intervenció mínima i de 
simplificació administrativa, procurar la qualitat en la prestació dels serveis (010), i 
sobretot incrementar la seguretat jurídica per mitjà de la normativa. 

3.1 Necessitat de la iniciativa 

La nova Llei afegeix als principis habituals de seguretat de les persones i dels béns o la 
convivència entre els ciutadans o la qualitat dels serveis, la de facilitar l'exercici de la 
llibertat d'establiment i de prestació de serveis en el sector de l'oci.. 

Aquesta nova llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels · 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc 
normatiu dels nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

En el plàñol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 
configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. És per això que els 
Tractats fundacionals de la CEE ja preveien de manera decidida el reconeixement de la 
llibertat d'establiment í de la lliure prestació de serveis, 

En aquest sentit, per tal de fomentar un mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, 
la Directiva de Serveis fixa uns objectius de simplificació administrativa procedimental i 
per via electrònica (finestra única), determina un règim comú de mínima intervenció per a 
l'exercici de la llibertat d'establiment i la lliure prestació dels serveis, i insisteix en la 
promoció de llur qualitat. 
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normatives específiques. Des del punt de vista material està formada per normes 
generals i d'altres sectorials que abasten tots els àmbits de la seguretat i protecció dels 
espectadors i usuaris i de la regulació de les activitats recreatives. Aquestes normes com 
ja s'ha indicat, poden trobar-se dins d'àmbits competencials d'altres departaments de la 
Géneralitat, com són la promoció i defensa de la competència, turisme, sanitat, consum, 
jocs, Indústria, etc. 

Per tot això, l'objectiu de la iniciativa és reforçar el 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 polftiques públiques autonòmiques i locals, i l'estructuració d'un règim d'inspecció i 
sancionador rigorós i precís. 

Aquesta nova regulació ha de permetre fer compatible el principi de llibertat amb les 
necessàries condicions de seguretat per a les persones, que els responsables dels 
establiments oberts al públic d'activitats d'espectacles i recreatives han d'observar i, 
també, comptabilitzar els drets de les persones concurrents a les activitats i als 
establiments amb els de les terceres persones, aplicar al sector el canvi de paradigma 
operat en el dret europeu i en el dret intern respecte als principis d'intervenció mínima i de 
simplificació administrativa, procurar la qualitat en la prestació dels serveis (010), i 
sobretot incrementar la seguretat jurídica per mitjà de la normativa. 

3.1 Necessitat de la iniciativa 

La nova Llei afegeix als principis habituals de seguretat de les persones i dels béns o la 
convivència entre els ciutadans o la qualitat dels serveis, la de facilitar l'exercici de la 
llibertat d'establiment i de prestació de serveis en el sector de l'oci. 

Aquesta nova llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels 
principis de mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc 
normatiu dels nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 
configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. És per això que els 
Tractats fundacionals de la CEE ja preveien de manera decidida el reconeixement de la 
llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis. 

En aquest sentit, per tal de fomentar un mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, 
la Directiva de Serveis fixa uns objectius de simplificació administrativa procedimental i 
per via electrònica (fïnestra única), determina un règim comú de mínima intervenció per a 
l'exercici de la llibertat d'establiment i la lliure prestació dels serveis, i insisteix en la 
promoció de llur qualitat. 
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Les afirmacions al voltant de la simplificació administrativa i de la intervenció mínima 
certament no són noves i han sovintejat en la nostra legislació administrativa. És ben 
notori que les comunicacions prèvies 6 les declaracions responsables no són alienes al 
dret administratiu tradicional; per bé que és igualment cert que cobren un.a 
transcendència extraordinària amb el impuls decidit d'aquesta Directiva. 
L'assoliment d'una intervenció administrativa mínima i proporcional amb les finalitats 
d'interès públic' que es persegueixen i la simplificació administrativa es consideren 
essencials per afavorir ~I creixement econòmic i de l'ocupació, la innovació i la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumidors i usuaris i l'obtenció de 
noves oportunitats de negoci per a les empreses. 

Pel, que fa a les activitats d'espectacles i les de caràcter recreatiu ens trobem, sense 'cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica i social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències d'interès 
general, representat essencialment pel principi de seguretat com a part essencial del 
sistema, al costat de la resta de béns jurídics especialment protegits com ara la 
convivènci~ entre els subjectes concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels 
serveis. 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu més modern, aquesta llei vol 
, , -

fer compatible el principi de llibertat d'establiment i de prestació de serveis amb les 
necessàries condicions de seguretat que han d'observar els establiments r les activitats 
regulats, i també vol comptabilitzar els drets de les persones concurrents a les activitats i 
als establiments amb els de les terceres persones. 

Una operació d'aquesta importància requereix l'acomodació i l'ajust de mentalitats, tant 
des de l'Administració pública com des de les persones privades implicades. Des de la 
perspectiva de l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase de 
control previ de les activitats, que s'ha eliminat en la majoria dels supòsits, sinó més aviat 
en les fases posteriors de control i verificació, la qual cosa exigeix una revisió d'objectius i 
una reassignació consegüent de mitjans personals i materials. Des de la perspectiva de 
l'operador econòmic, caldrà assumir les conseqüències jurídiques de les noves formes de 
comportament, amb l'assumpció de les responsabilitats que dimanen de l'exercici de les 
activitats. 

3.2 Necessitat de la norma en relació als fins que es persegueixen. 

La regulació del sector de l'oci, per la seva diversificació, complexitat i casuística pròpies, 
exigeix avui per avui un canvi normatiu específic que va ' mes enllà de la regulació 
contemporània tradicional de les normes de seguretat, protecció i convivència. 
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Les afirmacions al voltant de la simplificació administrativa i de la intervenció mínima 
certament no són noves i han sovintejat en la nostra legislació administrativa. És ben 
notori que les comunicacions prèvies o les declaracions responsables no són alienes al 
dret administratiu tradicional, per bé que és igualment cert que cobren un,a 
transcendència extraordinària amb el impuls decidit d'aquesta Directiva. 
L'assoliment d'una intervenció administrativa mínima i proporcional amb les finalitats 
d'interès públic ' que es persegueixen i la simplificació administrativa es consideren 
essencials per afavorir el creixement econòmic i de l'ocupació, la innovació i la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumidors i usuaris i l'obtenció de 
noves oportunitats de negoci per a les empreses. 

Pel. que fa a les activitats d'espectacles i les de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica I social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promoguiia iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències d'interès 
general, representat essencialment pel principi de seguretat com a part essencial del 
sistema, al costat de la resta de béns jurídics especialment protegits com ara la 
convivènci~ entre els subjectes concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels 
serveis. 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu més modern, aquesta llei vol 
fer compatible el principi de llibertat d'establiment i de prestació de serveis amb les 
necessàries condicions de seguretat que han d'observar els establiments i les activitats 
regulats, i també vol comptabilitzar els drets de les persones concurrents a les activitats i 
als establiments amb els de les terceres persones. 

Una operació d'aquesta importància requereix l'acomodació i l'ajust de mentalitats, tant 
des de l'Administració pública com des de les persones privades implicades. Des de la 
perspectiva de l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase de 
control previ de les activitats, que s'ha eliminat en la majoria dels supòsits, sinó més aviat 
en les fases posteriors de control i verificació, la qual cosa exigeix una revisíó d'objectius i 
una reassignació consegüent de mitjans personals i materials. Des de la perspectiva de 
l'operador econòmic, caldrà assumir les conseqüències jurídiques de les noves formes de 
comportament, amb l'assumpció de les responsabilitats que dimanen de l'exercici de les 
activitats. 

3.2 Necessitat de la norma en relació als fins que es persegueixen. 

La regulació del sector de l'oci, per la seva diversificació, complexitat i casuística pròpies, 
exigeix avui per avui un canvi normatiu específic que va mes enllà de la regulació 
contemporània tradicional de les normes de seguretat, protecció i convivència. 

Diputaci6. 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 55 1 20 00 

5 

000 470 

I 
I 
I 

i 
I 

I 
I 
I 

·i 

I 



· Mm Generalit~t dà Catalunya 
'. W Departament d'Interior 

Direcció General 
d'Administració de Seguretat 

i . 

És en aquest sentit que es considera necessària una llei específica per ordenar aquest 
àmbit, sobretot, si tenim en compte els principis de transparència i predicibilitat, propis de 
la idea de seguretat jurídica. El coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà - i 
als poders públics- la previsió de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels 
actes de tercers. així com la confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les 
situacions creades a l'empara de l'ordenament jurídic. Mitjançant una regulació per a tot 
l'àmbit territorial català. aquesta llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura 
que els operadors econòmics no estaran sotmesos a la incertesa resp~cte a la seva 
possible implantació i actuació econòmica en els diversos municipis, així com es pretén la 
simplificació de processos administratius, per tal d'aconseguir una administració més àgil 
i eficaç. 

En cas de no aprovar l'avantprojecte de llei, es fa difícil de reforçar el concepte de canvi 
de mentalitats i d'actuacions impulsats des de la Directiva de Serveis, que per a les 
administracions públiques suposa, en molts casos, passar de tramitar a verificar i 
controlar, és a dir, passar del control preventiu de les activitats econòmiques dels 
particulars a orientar la preservació dels interessos públics mitjançant un sistema de 
controls a posteriori, la qual cosa implica un important canvi d'objectiu que 
necessàriament comportarà l'adaptació dels recursos i del personal, que igualment 
suposarà, per als empresaris del sector, un compromís seriós i responsable amb 
l'administració que regula la seva activitat, en tant que hauran d'assumir llurs pròpies 
responsabilitats amb la veracitat i exactitud de les activitats que exerceixen. 

L'avantprojecte també preveu la utilització dels mitjans electrònics, d'acord amb el que 
estableix la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, amb la finalitat de facilitar la creació de diversos canals de relació entre les 
administracions públiques i els titulars i organitzadors de les activitats i els 'ciutadans 
mitjançant la creació del Registre d'establiments oberts al públic i de persones 
organitzadores, així com aconseguir agilitat i rapidesa en l'actuació administrativa, tot 
amb l'objectiu d'incrementar l'intercanvi d'informació, la participació, la millora dels serveis 
d'oci, la seguretat de les persones i el respecte dels drets dels usuaris i espectadors. 
Alhora, aquests mitjans milloren l'eficàcia i l'eficiència administratives, la transparència, la 
proximitat i l'obertura de les administracions públiques als ciutadans, i també la seva 
rendició de comptes. 

L'avantprojecte, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, respectarà la protecció d'aquestes dades. 

4. Relació de les disposicions afectades per l'avantprojecte de llei i la taula de 
vigències i derogacions resultants. 

Els efectes d'aquesta nova llei sobre la normativa vigent en matèria d'espectacles públics 
i activitats recreatives són derogatoris quant a la llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
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És en aquest sentit que es considera necessària una llei específica per ordenar aquest 
àmbit, sobretot, si tenim en compte els principis de transparència i predicibilitat, propis de 
la idea de seguretat jurídica. El coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà -i 
als poders públics- la previsió de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels 
actes de tercers, així com la confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les 
situacions creades a l'empara de l'ordenament Jurídic. Mitjançant una regulació per a tot 
l'àmbit territorial català, aquesta llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura 
que els operadors econòmics no estaran sotmesos a la incertesa respecte a la seva 
possible implantació i actuació econòmica en els diversos municipis, aixr com es pretén la 
simplificació de processos administratius, per tal d'aconseguir una administració més àgil 
i eficaç. 

En cas de no aprovar l'avantprojecte de llei, es fa difícil de reforçar el concepte de canvi 
de mentalitats i d'actuacions impulsats des de la Directiva de Serveis, que per a les 
administracions públiques suposa, en molts casos, passar de tramitar a verificar i 
controlar, és a dir, passar del control preventiu de les activitats econòmiques dels 
particulars a orientar la preservació dels interessos públics mitjançant un sistema de 
controls a posteriori, la qual cosa implica un important canvi d'objectiu que 
necessàriament comportarà l'adaptació dels recursos i del personal, que igualment 
suposarà, per als empresaris del sector, un compromís seriós i responsable amb 
l'administració que regula la seva activitat, en tant que hauran d'assumir llurs pròpies 
responsabilitats amb la veracitat i exactitud de les activitats que exerceixen. 

L'avantprojecte també preveu la utilització dels mitjans electrònics, d'acord amb el que 
estableix la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, amb la finalitat de facilitar la creació de diversos canals de relació entre les 
administracions públiques i els titulars i organitzadors de les activitats i els ciutadans 
mitjançant la creació del Registre d'establiments oberts al públic i de persones 
organitzadores, així com aconseguir agilitat i rapidesa en l'actuació administrativa, tot 
amb l'objectiu d'incrementar l'intercanvi d'informació, la participació, la millora dels serveis 
d'oci, la seguretat de les persones i el respecte dels drets dels usuaris i espectadors. 
Alhora, aquests mitjans milloren l'eficàcia i l'eficiència administratives, la transparència, la 
proximitat i l'obertura de les administracions públiques als ciutadans, i també la seva 
rendició de comptes. 

L'avantprojecte, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal, respectarà la protecció d'aquestes dades. 

4. Relació de les disposicions afectades per l'avantprojecte de llei la taula de 
vigències i derogacions resultants. 

Els efectes d'aquesta nova llei sobre la normativa vigent en matèria d'espectacles públics 
i activitats recreatives són derogatoris quant a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
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administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, pel que fa al Decret 
, 112/2010, de 31 d'agest, pel qual s'apreva el Reglament d'espectacles pÚblics i activitats 
recreatives, l'afectarà substancialment, i en funció d'aquestes afectaciens es pedria 
també veure afectada l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els heraris dels establiments eberts al ' públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives setmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliel, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament 

Ne té relació amb altres ïniciatives legislatives en tramitació, ni pel que fa a prejectes de 
llei ni a propesicions de llei. 

5.- Relació motivada de les persones i entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit 
d'audiència 

D'acerd amb la Dispesició Final tercera, de la Llei 26/2010, de 3 d'agest, de règim jurrdic i . 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que modifica l'apartat 3 
de l'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, es considera que s'ha d'atorgar el 
tràmit d'audiència a les entitats representatives que tinguin encomanada per llei la 
defensa d'inte'resses que es pedrien veure afectats per la seva entrada en viger. 

Atesa la cendició de representants del secter de l'oci i lleure, cal que tinguin audiència , 
durant la tramitació d'aquest avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives les entitats següents: ~ 

Federació Catalana d'Asseciacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM). 
Federació Catalana Locals Oci Nocturn (FECALON). 
Federació d'Organitzacions d'Empreses de Sales de Festa i Discoteques de Catalunya. 
(FADISCAT). 
Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Prevíncia. 
Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). 
Gremi de Restauració de Barcelona. 
Federació d'Hostaleria de Lleida. 
Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya. 
Federació Catalana d'Associació de Firaires. 
Unió de Músics de Catalunya. 
Federació d'Ateneus de CatalUnya. 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCU). 

I qualsevol altre entitat que acrediti la representació d'interessos legítims col·lectius. 

Així mateix, l'avantprojecte es sotmetrà també a l'Associació Cat~lana de Municipis i 
Comarques (ACMC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Ajuntament de 
Barcelona i les diputacions catalanes. 
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administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, pel que fa al Decret 
11212010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats 
recreatives, l'afectarà substancialment, i en funció d'aquestes afectacions es podria 
també veure afectada l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives , i al seu Reglament 

No té relació amb altres 'iniciatives legislatives en tramitació, ni pel que fa a projectes de 
llei ni a proposicions de llei. 

5.- Relació motivada de les persones i entitats a les quals s'ha d'atorgar el tràmit 
d'audiència 

D'acord amb la Disposició Final tercera, de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurfdic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que modifica l'apartat 3 
de l'article 36 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, es considera que s'ha d'atorgar el 
tràmit d'audiència a les entitats representatives que tinguin encomanada per llei la 
defensa d'inte'ressos que es podrien veure afectats per la seva entrada en vigor. 

Atesa la condició de representants del sector de l'oci i lleure, cal que tinguin audiència 
durant la tramitació d'aquest avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives les entitats següents: 

Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM). 
Federació Catalana Locals Oci Nocturn (FECALON). 
Federació d'Organitzacions d'Empreses de Sales de Festa i Discoteques de Catalunya. 
(FADISCAT). 
Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona i Província. 
Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC). 
Gremi de Restauració de Barcelona. 
Federació d'Hostaleria de Lleida , 
Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya. 
Federació Catalana d'Associació de Firaires. 
Unió de Músics de Catalunya. 
Federació d'Ateneus de Catalunya. 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCU). 

I qualsevol altre entitat que acrediti la representació d'interessos legítims col ·lectius. 

Així mateix, l'avantprojecte es sotmetrà també a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACMC), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l'Ajuntament de 
Barcelona i les diputacions catalanes. 
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6.- Procedència de sotmetre l'expedient informació pública. 

En la mesura que l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, atorga la facultat 
potestativa i opcional de valorar la procedència de sotmetre l'expedient a informació 
pública, s'entén que atorgant el tràmit d'audiència a les persones, entitats i institucions 
representatives d'interessos legítims en l'àmbit que regula aquesta norma, es compleix . 
suficientment amb aquest mandat legal de participació de les persones interessades. 

Barcelona 15 d'abril de 2014 
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6.- Procedència de sotmetre l'expedient informació pública. 

En la mesura que l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, atorga la facultat 
potestativa i opcional de valorar la procedència de sotmetre l'expedient a informació 
pública, s'entén que atorgant el tràmit d'audiència a les persones, entitats i institucions 
representatives d'interessos legítims en l'àmbit que regula aquesta norma, es compleix 
suficientment amb aquest mandat legal de participació de les persones interessades. 

Barcelona 15 d'abril\de 2014 

1 ~ C.sadGG~da 
\ --

D.irectora general 
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Aprovat 
en la sessió del Govern 

dol dia 1 O S ET. 2013 

\ El secretari del Govern 

Acord ,- - -
del Govern pel qual s'aprova la memÒria preliminar de l'avantprojecte de llei d'ordenació 
de les activitats d'espectacles públics I recreatives. . 

L'article 36.2 de la llei 13/2008,. del fi de novembre; dè la presidència de ta Gen~ralifat I 
del Govern, determina que la tramltaclo d'un projecte de llei requereix l'acord previ del 
Govern sobre l'oportunitat de la Iniciativa i s'Inicia a proposta del departament o els 
departaments Interessats, 41ls qu.aJs - correspon d'elaborarl'avantprojecta -de llei 
corresponent. . 

L'Acord del Govern de ' 19 de maig de 2009, relatiu a l'oportunitat de -les inl~i-atives 
legislatives del Govern determina que l'acord previ del Govern sobre l'oportunitat 
d'elaborar un avantprojecte de llei ha de contenir .una memòria preliminar. I n'estableix el 
contingut. 

Per tot això, a proposta del consèlle~ del' Oepartam~nt d'Interior, el Govern 

Acorda: ' -

-Aprovar la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, que s'adjunta com annex. 
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Aprovat 
en la sessió del Govern 

del dia 1 O SET. 2013 

El secretari del Govern 
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~~ . . -

del Govern pel qual s'aprova la memÒria preliminar de "avantprojecte de llei d'ordenació 
de les activitats d'espectacles públics I recreatives. 

L'article 36.2 de la llei 13/2008,. del 5 de novembre; dè la presidència de la GenE3ralitat i 
del Govern, detennlna que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ del 
Govern sobre l'oportunitat de la Iniciativa I s'Inicia a proposta del departament o els 
departaments Interessats, ¡¡¡Is qU,als correspon d'elaborar l'avantprojecte -de llei 
corresponent. ' 

L'Acord del Govern de ' 19 de maig de 2009, relatiu a l'oportunitat de ' les iniciatives 
legislatives del Govern determina que l'acord previ del Govern sobre l'oportunitat 
d'elaborar un avantprojecte de llei ha de contenir .una memòria preliminar, i n'estableix el 
contingut. 

Per tot això, a proposta del consèlle~ de!' Departament d'lnterlor, el Govern 

Acorda: 

. Aprovar la memòria preliminar de l'avantprojecte de llei d'ordenació da las activitats 
d'espectacles públics I recreatives, que s'adjunta com annex. 
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ANNEX 

MEMÒRIf,\ PRELIMINAR DE L'AVANTPROJECTE DE LLEi D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES. 

1. Objeótlus d~ la iniciativa, \ 

L~ Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria, d'espectacles i 
activitats recreative,s:que Inclou, en tot cas, .l'òrdenaci6 del~ector, e! règim d'intervenció ' 

, adni!nist~tiva I el control .d~ tota l'nena d'espectacles en espais i locals públics, comr.ecull . 
l'article 141.3 de 1',Estatutd'Autol)omia de Catalunya (EAC).Alxòcomporta la,necessària 
ordenació deis serveis i les activitats d'oci .que, a nivell normatiu, s'ha cortcretat en 
l'aprovació per part' del Govern, d'.un seguit . de t~xts d'or<;t€)naci6 I classificació dels 
establiments, s~rvels , .activitats' recreatives, amb ,la regu!acl6 dels drets I els deures 
especlfics dels espectadors I usuaris, així com dels titulars i els organitzadors prestadors 
de,ls se{'Vl;lis d'oci, i dels 'artistes, Intèrpr~tso executañts de les 'actiVitats d'espec~aèles l ' 

. recreatives. ' "-. . , , , 

AI costat' d'aquest titol competenclal genèric, destaquen altres previsions estatutàries que 
hrestan directament vinculades en matèriàde prevenció i extinció d'incendis i de protecció 
civil (artiCle 132.1 !=AC), lleure (artiCle 134.3 EAC), salut pública (article 162 EAC), 
seguretat pública (article 164 EAC) I seguretat privada (article 163 EAC). I tot això sense 
oblidar, a més, l'existència dé trtols competencials diversos sobre 'un ,ampli conjunt de 
matèries relacionades amb les activitats d'espectacles i recreatives, com són el consum 
(article 123 EAC), la joventut (artlole 142 EAC), ' el medi, ambient (article 144. EAC), 
l'urbanisme i l'ordenació ' dal territori (article 149 EAC), la protecqfó de menors (article 
166.3 f;:AC) i el turisme'(article 171 EAC), entre d'altres. 

Des d~ls seus inicis, la Comunlfat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'un 
mercat únic de serveis. Els Tractats fundacionals recullen la llibertatd'estabtiment i la 
lliure prestació de'se'Neis econòmics. Els darrers anys, aquests pÍ'incipiss'han traslladat a 
una norma ,de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CEdel PadamenU del Consell ' 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, .relativa als serVeis en el mercat Interior (Directiva 

. de Serveis). ' . 

La Directiva de Serveis ha postergat a un s~gon plànol els :règims d'a!Jtorització 
ac1mihistràtiva, els quals només sèran admiSSibles quan no siguin discriminatoris, i sempre 
i quan siguin pro'pòrèionals i necessaris, i ,estigUin justificats en "raons imperioses d'interès 
general" (relaèionades àmb lJ1atèries , de seguretat ¡ salut pública, ordre públic, entorn 
urbà, protecció de menors ... ). En altres paraules, , la Directiva .situa els instruments del 
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ANNEX 

MEMÒRIA PRELIMINAR DE L'AVANTPROJECTE DE LLEi D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES. 

1. Objectius de la iniciativa. \ 

L~ Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria, d'espectacles i 
activitats recreatives que Inclou, en tot cas, l'òrdenaci6 del sector, el règim d'intervenció 
adm!nlst~t¡va I el cònfrol _d~ tota mena d'espectacles en espais i locals públics, com recull 
l'article 141.3 de l'EstàtutQ'Autonomia de Catalunya (EAC). Això comporta la necessària 
ordenació dels serveis I les activitats d'oci que, a nivell normatiu, s'ha cortcretat en 
l'aprovació per part- del Govern, d'un seguit , de t~xts d'ordenació I classIficacIó dels 
establiments, serveis I .activitats recreatives, amb ,la regulació dels drets I els deures 
especlfics dels espectadors I usuaris, aix! com dels titulars i els organitzadors prestadors 
dels ser:veis d'oci, i dels artistes, Intèrprets o executants de leS activitats d'espec~acles l ' 
recreatives. ' " ' - ' 

AI costat d'aquest titol competenclal genèric, destaquen altres previsions estatutàries que 
hI estan directament vinculades en matèriàde prevenció i extinció d'incendis i de proteCCió 
civil (artICle 132.1 EAC), lleure (artiCle 134.3 EAC), salut pública (article 162 EAC), 
seguretat pública (article 164 EAC) I seguretat privada (artlcle 163 EAC). I tot això sense 
oblidar, a més,l'exfstèncla de titots competencials diversos sobre ' un ,ampli conjunt de 
matèries, relacionades amb les activitats d'espectacles i recreatives, com són el consum 
(article 123 EAC), la joventut (artlole 142 EAC), , el medi, ambient (article 144 EAC), 
l'urbanisme i l'ordenació del territori (artiCle 149 EAC), la proteccJó de menors (article 
166.3 EAC) i el turisme'(article 171 EAC), entre d'altres. 

Des d~ls seus inicis, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'u'n 
mercat únic de serveis. Els Tractats fundacionals 'recullen la llibertat d'establiment i la 
lliure prestació de se'rveis econòmics. Els darrers anys, aquests principis s'han traslladat a 
una norma ,de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del' Parlament i del Consell ' 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, .relativa als serveIs en el mercat Intedor (Directiva 
de Serveis). -

La Directiva de Serveis ha postergat a un segon plànol els 'règims d'autorització 
aqmii1istratlva, els quals només seran admissibles quan no siguin discriminatoris, i sempre 
i quan siguin proporcionals i necessaris, lesÍiguin justificats en "raons imperioses d'interès 
general" (relacionades amb matèries de segl/retat I salut pública, ordre públic, entorn 
urbà, protecció de menors ... ). En altres paraules"la Directiva situa els instrúments del 
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~ègi~de comuni~acló com ~ mecanisn:!es prlm~ris 'del'ordenacl6 ac!ll}lnl.strativ~ de les 
activitats econòmiques. " . . . ..' . : . . ' . - . . . ~ . . 

Per 'altra part, d'acord també amb les pr~sèripc/ons estatutàries dels articles 84.2 i 160 de 
l'EAC, els governs locals tenen competències en matèria d'urbanlsme¡vla públíca,lòèals 
de concurrència pública, çontaminaéló ac(¡stlcq, Incendis I protecció . civil en els 'termes 
establerts per les lleis. ' . . 

. . 
En aquest ordre ~ de coses, la normativa d'espectacles públicS i àctivHats recreatives és 
molt àmplia, heterogènia i con.nexa al)'1b altres à~bits d'it;ltervenció regulats per 
normatives especifiques. Des del punt de vista material està formada per normes generals . 
I d!altres s~ctorlals . que abasten tots els . àmbits de la seguretat I protecCió dels 
espectadors I u'suarls I de la regulació de ·Ies · activitats . recreatives' (dret d'admissió, ' 
horaris, personal d~ control d'accés, pròstltucIó, menors, braus; etc,). Aquestes normes 
com ja s'ha Indicat, poden trobar-se dins d'àmbits competeocials d'altres Departaments de 
la Generalitat,' com són promoció I defensa ,de la competència, turisme, sanitat,' consum, 
jocs, Indústria; ' etc.. ." '. " . , ... ... . . . . . , .. : ~.' ... .. .. 

Per tot això, l'Objectiu de la iniciativa és r~fo;çar el valors in.spiradors ·Cle'Ja . convIvència 
. entre els participants I els tercers, la seguretat I la qüaJitat dels ' establiments ./ de les 
J activitats, aixl .com la .voluntat descentralitzadora cap als governs Iaea ls, la cOordinació de 
les polftiques públiques autonòmiques i (oca ls, I l'estructuració d'un règim d'inspeccI6, I 
sanclònader rigorós I preds. . ... ' . ' . . . . . . \ 

Aqúesta ,nova" regülàciÓ ha de ' per~etr~ fer compa'tible el principi. de IIIberfà(anïb ·Ies 
necessàries COl;ldiclons de seguretat per. a les persones que harl d'observar els 
resp'onsables. dels establiments oberts al. públic l ' de les activitat~ d'espectacles i 
recreatives; ccimpatlbllitzar els . drets de les p.ersones c'Oncurrents. a 'les activitats I als 
establiments amb els cie les terceres persones; aplicar àl :sector el canvi de paradigma 
operat en el dret europeu i eri el. dret intern respect~ als prinCipis d'lntèrvencl(> mfn1rnal de I 

simpnfica.ci.6 administrativa; procurar la qualitat en la. prestació 'dels seryeis(Q10); i 
sOQretot incrementàr la seguretat jurfdlca per mitjà de la norma~l.va. . 

La futura llei també prev~u la utilització' dels mitjans electrçu1ics, d'acord amb el que 
establèix la Llei 29/2010, del ' 3 .d'agost, de 'l'ús dels miljanseleètròl')icl' àl 'sector pÚb.lic .de 
Catalunya, 'amb la finalitat de facilitar la' creació de divèrsos canals de relació entre les' 
adm.in!stràcions públiques I els titul.ars i organitzadors de les activitats i els .ciutadans 
miljançant ' la creació del Registrà d'establirT!ents oberts . al públic i de persones 
orgànitzadores o la previsió d'un tràmit previ d'informació veïnal; alxl com aconseguir 
agilitat i rapidesa en l'actuació admlnistra.tiva, tot amb . l'objectiu d'incrementar l'Intercanvi 
d'informació, la participació, la mlllòra de'ls serveis d'oci, la s~guretatde les persones i el 
respecte dels drets dels usuaris i espectadors. Alhora,aquests miljans milloren l'eficàcia I 
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règim de comunicació com ~ mecanisrt:'!es prim¡;¡ris de l'ordenació ad~lnlstrativa àe les 
activitats econòmiques. ' ' , 

Per altra part, d'acord també amb les prescripcions estatutàries dels articles 84.2 i 160 de 
l'EAC, els governs locals tenen competències en matèrla d'urbanisme; via pública,lodals 
de concurrència pública, contaminació acústicq, Incendis I protecció civil en els lermès 
establerts per les lleIs. ' 

En aquest ordre {de coses, la normativa d'espectacles públics i àctivltats recreatives és 
,molt àmplia, heterogènia i connexa al)1b altres àmbits d'i~tervenCló regulats per 
'normatives especIfiques. Des del punt de vista material e,stà formada per hormes generals 
I d'altrès sE:ictorlals, que abasten tots els àmbits de la seguretat I protecció dels 
espectadors I usuaris I de la regulació de 'les , activItats recreatives' (dret d'admissió, 
horaris, personal d~ control d'accés, prostitució, menors, brausj etc,). Aquestes normes 
com Ja s'ha indicat, poden trqbar-se dins d'àmbits competencials d'altres Departaments de 
la Generalitat: com són promoció I defensa de la competència, turisme, sanitat, consum, 
jocs, indústna,'etc, ' . 

Per tot això, l'objectiu de la iniciativa és reforçar el valors inspiradors de' la . convivència 
" entre els participants I els tercers, la seguretat I la qualitat dels establiments J de les 
, activitats, alxf .com la voluntat descentralitzadora cap als governs locals, la còordlriacl6 de 
les pollUques públiques autonòmiques i locals, I l'estructuració d'un règim d'inspecció, I 
sancionad6r rigorós I precls. . 

Aqúesta ,nova regulaciÓ ha de permetre fer compatible el principi. de J/lbertatamb ,les 
necessàries condicions de seguretat per . a les persones que han d'observar els 
resp'onsables, dels establiments . oberts al públic ide les actlvita,s . d'espectacles I 
recreatives; c()mpatibilitzar els drets de les persones concurrents. a lès activitats i als 
establiments amb els ele les terceres persones; aplicar al :sector el canvi de paradigma 
operat en el dret europeu i en el. dret int~rn respecte als principis d'intervencl(> mlnlmai de' 
simplificació adminisfrativa; procurar la qualitat en la. prestació dels serveis{Q1 O}; i 
sobrètot incrementar la seguretat jurldica per mitjà de la normativa. . 

La futura lleI també preveu la utllitzacló- dels mitjans electrònics, d'acord amb el que 
estableix la Llei 29/2010, del 3 ,d'agost, d.e ·l'ús dels mitjanselèctrònic~ al sector pÚb,lic de 
Catalunya,amb la finalitat de facilitar la' creació dE:) diversos canaís de relació entre les' 
administracions públiques I els titulars i organi~ado(s de lés activitats i els ,ciutadans 
mi1Jànçant la creació del Registre d'establiments oberts al públic i de persones 
orgànitzadores o la previsió d'un tràmit previ d'informació veïnal; alxl com aconSEJguir 
agilitat i rapIdesa en l'actuació administrativa, tot amb l'obJectiu d'Incrementar l'intercanvi 
d'informació, la participació, la mlllbra dels serveis d'oci, la seguretat de lés persones i el 
respecte dels drets dels usuaris i espectadors. Alhora, aquests mlljans milloren l'eficàcia I 
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l'eficiència adml!1lstratlves, la · transparència, là . proxlmitàt I l'obertura de · les 
administracions públiques als ciutadans,. I també la sevarendlcl6 de comptes. . . 

Iguàlment, la futura llei, d'acord amb el ; que preveu la ltèi orgànica 15/19Q9, de 13 de 
desembre, cie proteccl6 de dàd~~ de caràcter personal, rè$pectilrà la· proteccio d'aquestes 
dades. . . 

2: Motius que la fanne·cessària. ' 
. . \ 

La nova llei afegeix als principis· habituals de seguretat de les· persQnes I dels béns oIa 
'. qonvivència entré els ciutadans ,o la ·qualitat dels .seryeis,el de facilitar l'exercici de la 

llibertat d'establiment i el de prestaci6 de serveis en el sector de l'ocI. 
J • • ... • • : . • . : ~ • .-:. . _ . " 

. ~9uésta no~a llei . volorden~r ·el sectord'acQrd ~mb les ' exlgènç:les ' proylnents dels 
,' principis de mrnlma Intervencl6 Ide simplificaèló administrativa presents en ' el marè 
normatiu dels nostres die$,d'u'na manera plena I satisfactòria. ,. . 

. .. '.. :... . : . .. . . :. . . \ . . . ) 

En el plànol europeu, · convé destacar que la implantació d'un mercí;lt CInlc deservelsL es 
configura Com uri dels ' pilars bàsics de la. construcció europea. És per aix6 que els, 
Tractats fundaclonals~ de la CEE ja preveien de manera decidida el reconeixement de la 
llibertat d'est~bliméñt I de la lliure prestacIó de serveis. . . 

.' . 
Per tal de fomentar l,In mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, la Directiva de 
Serveis -fixa -uns objectíus de simplificàció aÇfmini5tÏ'ativa prÇ¡ceairñañTar , . pêr via 
electrònica (finestreta' única), determina un règim c.omú de mrnima intervenci6 per a 
l'exercici de la llibertat d'establiment I la lliure prestació d~ls serveis, I insisteix en la 
promoció de llur qualitat. 

. Les afirmacions al voltant de' la simpifficació administrativa i de la Intervenció mínima ... 
cel1ament n<ls6n .noves I han sovintejat él'1 . la nostra legislació 'administrativa. ~sbèn 
notori qu~ les comunicacions· prèvies o les declaracions résponsables no s6n alienes àl 
dret admi,!istratiu tradicional, pet bé que és Igúalment cert qu~ cobren un? transcendència 
extraordinàrià amb l'impuls decidit d'aquesta Directiva. 

L'asso.líme'nt d'una · in'tervenci6 ·admlnistrativ.a . mínlmà I proporcio~al amb ·Ies finalitats 
d'interès públic que es pèrsegueixen ' i la simplifi9aci6 'administrativa es: consideren 
essencials per afavori~ . el Creixement econòmjc' I de l'ocupació, la innovació i la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumídors i usuaris i l'obtenció de 
noves oportunitats de negoci per a les empreses: 
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i1eficiència administratives, la transparència, la proxlmitàt I l'obertura de les 
admlnlstraclons pÚbliques als ciutadans, i també la seva rendicIó de comptes. 

Iguàlment, la futura llei, d'acord amb el que preveu la lIéi orgànica 15/19Q9, de 13 de 
desembre, de protecció de dade~ de caràcter personal, respect~rà la proteccl6 d'aquestes 
dades. 

2. Motius que la fan necessària . . 

" \ 

la nova lleI afegeix als princIpis habituals de seguretat de les ' persones I dels béns oia 
qonvivèncla entrè els ciutadans .0 laqualítat dels seryeis, el de facilitar l'exercici de la 

, llibertat d'establi~'H:int i el de prestació de serveis en el sector qe l'ocI. 

Aguesta no~a llei vol ordenar el sectord'acQrd amb les exigències ' provinents dels 
.' principis de mrnlma Intervenció I de sImplificació administrativa presents en ' el màrc 
normatiu dels nostres dies, d'una maneJa plena I satisfactòria. . 

~ \ . . 

En el plànol europeu,' convé destacar que la Implantació d'un mercat únic deserv~ls' es 
configura com un dels ' pilars bàsics de la . construcció europea. És per això' que els. 
Tractats fundacfon"als de la CEE ja preveien de manera decidida el reconeixement de la 
llIbertat d'establiméñt I de la lliure prestació de serveis . 

Per tal de fomentar l,lO mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, la Directiva de 
SEïiVèls fixà l úïs oojectius de slmplificàcló aorninlstrativa pròèedinièntall per via 
electrònica (finestreta única), determina un règim ' c.omu de mfnima intervenció per a 
l'exercIci de la llibertat d'establiment i la lliure prestació d~ls serveis, I Insisteix en la 
promoció de llur qualitat. 

Les afirmacions al voltant de la simpiificació admiriistrativa i de la Intervenció mfnima 
certament no són noves i han SOVintejat en la nostra legislacióadmlnistrativà. És ben 
notori que les comunicacions' prèvies o les decraracions responsables no són alienes eil 
dret administratiu tradicional, per bé que és igúalment cert què cobren una transcendència 
extraordinària amb ['impuls decidit d'aquesta Directiva. 

L'assü.liment d'una in'tervencióadmlnlstrativa mfnlma i proporcional amb les finalitats 
d'interès públic que es pèrsegueixen i la simplíficaci6 'administrativa es": consideren 
essencials. per afavorir el creixement econòmjc I de ['ocupació, la innovació i la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumidors i usuaris i l'obtenció de 
noves oportunitats de negoci per a les empreses: 
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Pel què fa 'a les activitats d¡espect~l(:(les t decarà~e¡' recreati~ ens tròpem.sense cap 
meha ¡ele dubte, dàvant d'un sector de grêjri ïmportànclà ebol'lòmlcà l ,social, Per tal . 

, d'incenlivar el seu crel>,<emènt tal ·procedir. a unà ordenacIó mC.derna del sectoF, la qual 
promogúl la 'lnlçlatlva partlcuiar, fent-la en tot càs cQmp~tlb,le amb .Ie.s exlgènciés de 
l'interès general, fepresentàt 'essencialment pel principi de seguretat com a clau de 'voUa 
del "~istema; al costat' çle la' resta de béns jurrdlcs especialment, protegits èOm ara la 
conyrvènciael)tre els subjectes concurrents lla' resta de la ciutadania Ira' :qualita~ dels ", 
'serve'ls " ' ." , . . ,: . ', 

~ . ' . ' ~ '. :. . \ ' . . . 

È~ altres paraules,' i sempre d'acord ànib el m'arc'normatiU més lnOdern';àq~èsta llei vol 
, (ercompatlble el principi de llibertat d'estàblimetit l deprestacló de serveis ambles 

nÉícéssàries' condlciqns. de seguretat que ',han d'òb~ervar' els, responsl¡lbles ' dels', 
establiments i les activitats regulades; i també vol compatibilitzar 'els drets de les persones 
concurrents. a I~s aqtl~it~ts.rals establime~ts ,amb els de les tercer(i)~ persones, .' , " 
'. , . ' ' . , ~ ~ . ' . . . . .' . .' . . ' . .. .' . .. 

,Una operació tan' ambiciosa requereix l'acomodació: I l'ajust de mentalitats, tant ·des d.e " , 
l'Adminlstracl(> pública' -com des de les , ', jJersoneS, priva.d~s ,Implicades., Pès ,~è ,fa 

. perspeéti~a qe' Mçlmlnisti'a'èió,: l'accent, s'haurà de 'p'csar ,Em.' molts" c'a~os 'no en'.l~fase :Pe 
contról previ de les activitats, sinó més avtat en les fases posteriors de cO('Itr.oll .veríflcaçló, 
la ,qual cosa e,xrgelx.'un~ revisió d'objectius i· um{ reassignació cons'egüènt 'de ,mitjans 
personals i materials, Des de l,a perspectIva de l'operad~r econòmic, ~Idrà assumir les 
conseqüències jürfdiques' de les .,novesformesde e,omport'ament, amb l'assl!m'pèió de les 
responsabilitats ,que dimanen dé !'e~èrcici de les ~ctivitats. ' - .: . . . 

3: Efectes que tindria l'adopèi6 'de la Hei 'sobre la ', norma~lvà vlge'nl (normativa '-que 
resultaria modffièada o. der09Iilda). · . , I 

; , 

Els efectes'd'aquesta nova llei sóbre la normativa vigent en matèrlà d'espeçt~cles públics l ' 
activitats recreatives són derogatoris quant a la L1èi 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
ac,lministrativa dels espectacles públics I les activitats recreatives, pel que fa ' ~I Decret 
,11212010, de 31. d'agost,' pel qual s'aprova el Regla,ment d'espectacles públics I activitats 
r:ec.re?tive~, l'afectarà substar.lcialment, i t?n' funció d'aguestes afeçtaciònses pOdria també 
'veure. Meç:tada l'OrdreINT/358/2011,pe 19 de desembre, per la qual, es reglJléri ,els '. 
horaris deJs establiments oberts al. públic, dels espeètacles públiçs I de lés ' activitats 
recreativès sotmesos a la Llei 11/2009. de 6 ,de juliql; de regulaciÇ¡ adminfstratlva ,dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, .' . 

4: Relació amb altres in!clatives íeglslat~ve~ en tramitació: 

. No té relació amb altres iniciatives legislatives en tramitació, ni pel que fa a ' prójectes de 
lI.ei ni a propo,sicions de llei. ' 
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Pal qua faa les activitats d'espectaqlesl decarà,cter recre~tii,l ens tropem, sense cap 
mena ,de dubte, davant d'un sector de gran Importància ecol'lòmlcà I , social, Per tal ' 

, d'incentivar el seu crel'.<emènt 'cal procedir a unà ordenacl6 moderna del sectot, la qual 
promog"úlla Inlclatlvà particular, fent-la en tot èàs compatlb,le amb les ' exigències de 
l'Interès general, fepresentat 'essencialment pel principi de seguretat com a clau de 'va l,ta 
del ' ~istema; al costat' de la resta de béns jurrdics especialment protegits com ara la 
cony!'vènciaentre els subjectes concurrents lla resta de la ciutadania i la' qualitat dels " 
serv~ls . " , 

'" . , 

Èn altres paraules,' l sempre d'acord amb el marc normatiu més modern, aquesta llei vol 
fer compatible el principi de llibertat d'establiment ldeprestacl6 de serveis amb ¡es 
nè'cessàries condIcions de seguretat que ', nan d'obpervar els responsables ' dels , 
establiments I les activitats regulades, i també vol compatibilitzar els drets de les persones 
concurrents a I~s C;lctl~it~ts IaIs establiments amb els de les tercere~ person~s. ' . ', ', '. "-

Una operàcló t~n ambiciosa requereix l'acomodació, i l'ajust de mentalitats, tant ,des de 
"Adminlstracl9 pública -com des de les ' per~onesprivades Implicades. Das ,de la 
perspectiva del~Açfm!nlstrad6, l'acce'nt slhàuràdeposar,~n ' rrioltsca~osno en lafasa , ~e 
control previ de les activitats, sln6 més avtat en les fases posteriors de Control i .verificació, 
la qual cosa extgelx ,una revisió d'objectius ¡. una reasslgnaci6 consegüent 'de mitjans 
personals i materials, Des de l,a perspectiva de l'operador econòmic, caldrà assumir les 
conseqüències jurrdiques de les ,novas formes de comport'ament, amb l'assllm'pCió de les 
responsabilitats que dimaneri dé !'e~Èlrcici de les ~ctivitats. " \ ' 

3. Efectes que tindria l'adopei6de la llei 'sobre Janormat.iva vigent (normativa -que 
resultaria modificada o. derogada). ' 

; , 

Els efectes' d'aquesta nova llei sóbre la normativa vigent en matèrlà d'espectacles pÚblics i 
activitats recreatives són derogatoris quant a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
aQministratlva dels espectacles públics I Jes activitats recreatives, pel que fa ' al Decrét 
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics I activitats 
r:ec,reatives, l'afectarà substancialment, i en' funció d'aquestes afeçtacions es podria també 
veure Mectada l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual. es reglJleriels ' 
horaris dels establiments oberts al. públic, dels espectacles públics I de les aètívltats 
recreatiVès sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliQl, de regulacl9 adminrstratlvadels 
espectacles públics I de les activitats recreatives, i al seU Reglament. ' 

4, Relació amb altres in!cfatives leglsla~ves en tramitació: 

, No té relació amb altres inidatives legislatives en tramitació, ni pel que fa a ' prójectes de 
nei ni a proposicions de llei. 
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5. Conseqüències dEl no adoptar l'avantprpjecte de llei. 

-En cas de no aprovar l'avantprojecte de llei, es fa dlflcll de reforçar el concepte de canvi 
, dEl mentalitats i d'actuacions Impulsats des de la Directiva de Serveis, que per a les 

administracions públiques suposa, en molts caso~; passar de tramitar 'a verificar i 
controlar, és à dir, passar del control preventiü de les activitats econòmiques dels 
particulars -a orientar la preservació dels .interessos públics miljançant un sistema de 
controls a posteriori, la -qual cosa - implica un Important ~nvi d'objectiu que 
necessàriament comportarà l'adaptació dels recursos I del personal, I per als empresaris 
del sector suposarà un compromls seriós i responsable amb l'administració que regula-la 
seva activitat, en tant que hauran d'assumir llurs respqnsabilitats pròpies amb exactitud i 
veracitat. -

6: Descripció I avaluació d'altres opcions (no normatives i normatives) per assolir els 
objectius que es pretenen amb la lleI. 

La regulació del sector de l'oci, per la seva diversificació, complexitat i casl!fstica pròpies, 
exigeix avui per avui un canvi nonnatiu -especrfic que va -més enllà de la regulació 
contemporània tradicional de les normes de seguretat, protecció i convivència. 

És en aquest sentit en el que es considera necèssària una llei especifica per ordenar 
aquest àmbit, sobretot, -si tenim en compte els principis de transparència i predictibilitat, 
propis de la Idea de seguretat jurrdica. El coneixement de les normes ha de permetre al 
ciutad~ -i als po~~r~ públiCs- ,~ previsió -d~ le~ con~eqüèncl~sJur¡dique~ d~ls ~el!S actes 
o dels actes de tercers (certesa en el drét), aixf com la confiança en la permanènCia i 

- estabilitat de normes I de les situacions creades a l'empara de l'ordenament jurfdic 
(certesa en el dret). Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial català, aquesta llei 
pretén afavorJr la lliur~ competència, en la mesura que els operadors econòmi~ no 
estaran sotmesos a la Incertesa respecte a la seva pOSSible- implantació I actuació I 
econòmica en els diverSos municipis. . 

7 .. Valoració de l'afectació Qe la llei per la Directiva 2006/123/C¡:; del Parlament Europeu i 
dèl Consell, de 12 qe desembre, de 2006, relativa als serveis en el mercat Interior: 

La Di.rectiva 200(?/123/CE dàl Parlament E~ropeu i del Consell, de 12 de desemb~e de 
2006, relativa al~ serveis en el mercat Interior, té per objecte estàblir les disposicions 
generals necessàries per facilitar l'exercici de la llibertat d'establiment dels prestadors de 
serveis i la -lliure circulació d'aquests se-Neis. Per tant, l'aprovació d)aquesta llei significa _ 
l'aplicació directa dels principis que enuncia la Directiva i que són _comuns I compartits 
dins l'espai europeu. 
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5. Conseqüències de no adoptar l'avantpr,ojecte de llei. 

En cas de no aprovar l'avantprojecte de lIèl, es fa difrcll de reforçar el concepte de canvi 
. de mentalitats i d'actuacions Impulsats des de la Directiva de Serveis, que per a les 

administracions públiques suposa, en molts casos, passar de tramitar 'a verificar i 
controlar, és a dir, passar del control preventiü de les activitats econòmiques dels 
particulars a orientar la preservació dels Interessos públics miyançant un sistema de 
controls a posteriori, la ' qual cosa implica un Important canvi d'objectiu que 
necessàriament comportarà l'adaptació dels recursos I del personal, I per als empresaris 
del sector suposarà un compromfs seriós i responsable amb l'administració que regula la 
seva activitaJ, en tant que hauran d'assumir llurs respqnsabllitats pròpies amb exactitud i 
veracitat. 

6: Descripció i avaluació d'altres opcions (no normatives i normatives) per assolir els 
objectius que es pretenen amb la lleI. 

La regulació del sector de l'oci, per la seva diversificació, complexitat i casufstica pròpies, 
exigeix avui per avui un canvi normatiu ' especrfic que va més enllà dei la regulació 
contemporània tradiclorial de les normes de seguretat, protecció i convivència. 

És en aquest sentit en el que es considera necèssària una llei especifica per ordenar 
aquest àmbit, sobretot, sl tenim en compte els principis de transparència i predictibilitat, 
propis de la idea de seguretat jurfdica. El coneixement de les normes ha de permetre al 
ciutad~ -I als poç!~r~ públiCs· la previsió -de '-es c()nseqüènclt=¡sjurldiques. dels ~911S actes 
o dels actes de tercers (certesa en el dret), aixl com la confiança en la permanència i 
estabilitat de normes I de les situacions creades a l'empara de l'ordenament jurfdic 
(certesa en el dret). Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial català, aquesta llei 
pretén afavorir Ja lliur~ competència, en la mesura que els operadors econòmiC9 no 
estaran sotmesos a la Incertesa respecte a la seva possible- implantació I actuació I 
econòmica en els diversos municipis. 

7: Valoració de l'afectació de la llei per la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de desembre, de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 

La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu I del Consell, de 12 de desemb~e de 
2006, relativa al~ serveis en el mercat interior, té per objecte establir les disposicions 
generals necessàries per facilitar l'exercici de la llibertat q'establiment dels prestadors de 
servei$ I la ' lliure circulació d'aquests serveis. Per tant. l'aprovació d\aquesta llei significa , 
l'aplicació directa dels principis que enuncia la Directiva i que són ,comuns I compartits 
dins l'espai europeu. 
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8. Avaluació dels efectes per als ciutadans I per a les empreses ,de "aplicació de la llei 
(reducció de 'càrregues a-dmlnistratives i slmpllflcacló açmlnlstratlva). , . 

Amb caràcter de novetat, la nova flei determina què' els establiments óberts al públic 'I les 
activitats d'espectacles públics I recreatives, resten subjectes al règim general de 
comunicació prèvia, ~egons les modalitats que aquesta nova llei preveu, a l'inrevés del 
sistema vigent fins ara, el règim d'autoritzàcló no té un caràcter gen~ral, sln6 ql!e només 
es podrà aplicar a determinats'supòslts previstos especialment per aquesta'norma, 

De manera que, com requere1x la normativa europea i Interna més moderna, la llei efectua 
una' diversa consideració dels supòsits alenent a la presència de raons Imperioses 

, d'inter~s general, com ara la ~eguretat pública, l'ordre públic, la salut públlc~, la protecció 
del medi ambient I de l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrlryloni 
històric artrstic. El test de proporcionalitat acaba determinant un règim jurrdic divers, ja 
sigui d'exclusió, de comunicació prèvia, o de manteniment d'un règim de control previ a 
l'activitat, sempre d'acord 'amb l'adopció de les mesures, que ès consider~n menys 
restrictives p'ar a l'accés a les activitats i a llur exercici. 

, \ 

També com a novetat especialment remarcable, aquesta llei dedica un capftol sencer al 
foment de, la qualitat de les activitats I dels establiments objecte d'ordenació, promou 
l'adopció de cartes de qualitat i recull la denominació de qualitat Q10, anteriorment creada 
en l'àmbit reglamentari. Com s'ha dit 'abans, estem en presència d~unaïdea especialment 
moderna encunyada per diverses normes, sobretot en l'àmbit europeu. En aquest sentit, 
la llei considera la promoció deIa qualitat una dè 'les principals Hnies de futur del sector de, 
les activitats d'espectaCles i recreatives, plenament d'acord amb la normativa ,de serveis 
europea I Interna. . , 

Totes aquestes cqnsi9sracions estan encamin~des a 'avaluar els efectes positius que 
aquesta nova llei comporta 'per als ciutadans en general, en,relació a llur seguretat, a la 
convivència, i a la qualitat dels serveis que reven; I per als professionals de les activitats 
de l'oci quarit simplifica els tràmits de les seves gestions amb les administracions i promou 
l'agilitat I la rapidesa de les actuacions administratives,rebutjant aqlJells obstacles que 
dificultin l'exérclci de les seves aètiyitats. " , 

9. Estimació dels efectes de l'aplicació de la llei ,sobre l'organització, el personai l 'el 
pressupost de l'Administració deIa Generalitat de Catalunya. ' 

La norma que es proposa no representa un increment dels mitjans pressupostaris; atès 
que, no implica cap increment de mitjans personals, 

, , 

Ara bé, com es pot deduir de les valoracions exposades, sl que té efectes sobre 
l'organització I l'actuació deJ personal encarregat de la seva aplicació, per, tant, cal. 
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8. Avaluació dels efectes per als ciutadans I per a les empreses .de l'aplicació de la llei 
(reducció de càrregues aaminlstratives i simplificació açmlnlstratlva). 

Amb càràcter de novetat, la nova llei determina qUé- els establiments oberts al públic ï les 
activitats d'espectacles Pllblics I recreatives, resten subjectes al règim general de 
comunicació prèvia, segons les modàlitats que aquesta nova llei preveu, a l'inrevés del 
sistema vigent fins ara, el règim d'autorització nO té un caràcter gen~ral, sinó que només 
es podrà aplicar a determinats' supòsits previstos especialment per &q'uesta' norma. 

Da manera que, com requeretx la normativa europea i interna més moderna, la llei efectua 
una ' diversa consideració dels supòsits atenent a la presència de raons Imperioses 
.d'lnterès general, com ara la l?eguretat pública, l'ordre públic, la salut púb"c~, la protecció 
del medi ambient i de l'entorn urbà, la proteccl6 dels menors I la conservació del patrlf!loni 
històric artrstic. El test de proporcionalitat acaba determinant un règim jurldic divers, ja 
siguI d'exclusió, de comunicació prèvia, o de manteniment d'un règim de control previ a 
I:actlvitat, sempre d'acord amb l'adopció de les mesures . que es conslder~n menys 
restrictives p'er a l'accés a les activitats I a llur exercici. 

També com a novetat especialment remarcable, aquesta II~I dedica un capltol sencer al 
foment de. la qualitat de les activitats I dels establiments objecte d'ordenació, promou 
l'adopció de cartes de qualitat I recull la denominació de qualitat 010, anteriorment creada 
en l'àmbit reglamentari. Com s'ha dit abans. estem en presència d~un'a ' idea especialment 
moderna encunyada per diverses normes, sobretot en l'àmbit europeu. En aquest sentit, 
la llei considera la promoció de la qualitat una dà les principals Hnies de futur del sector de. 
les activitats d'espectacles i recreatives, plenament d'acord amb la normativa .de serveis 
europea I Interna. 

Totes aquestes cqnsiçleraclons estan encaminades a avaluar els efectes positius que 
aquesta nova llei comporta per als ciutadans en generàl, en relació a llur segUretat, a la 
convivència, i a la qualitat dels serv.eis que reben; i per als professionals de les activitats 
de l'oci quant simplifica els tràmits de les seves gestions amb les administracions i promou 
l'agilitat I la rapidesa de les actuacions administratives, rebutjant aquells obstacles que 
dificultin l'exÉlrclci de les seves acti~itats. 

9. Estimació dels efectes de l'aplicació de la llei sobre l'organització, el personal I 'el 
pressupost de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

La norma que es proposa no representa un increment dels mitjans pressupostaris; atès 
que, no implica cap increment de mitjans personals. 

Ara bé, com es pot deduir de les valoracions exposades, sl que té efectes sobre 
l'organització I Pactuació de.! personal encarregat de la seva aplicació, per tant, cal 
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significar que el canvi de mentalitat que s~pòsa la nova llei, ja s'havia començat a produir 
com a. conseqüènèia de l'entrada en vigor de diferents textos legislatius que van afectaria 
matèria d'espectacles públics I activitats recreatives, tal ha estat el cas de la Llei 10/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la r~gulació normativa. que entre 
d'artres modificacions de la Llei 11/2009, " del 6 de juliol; va substituir la responsabilitat 
administrativa per la privada en I~ realització de les proves de selecció per a obtenir 
l'habilitació com a personal de control d'accé,s, va suprimir el control. Inicial de 
funcionament per començar una activitat; va " reduir considerablement l'Import . de les 
sancions o va 'Incloure, eh les tipIficacions de les Infraccions, els supòsIts de comunIcació 
prèvIa. " 

' En aquest ordre de COSeS, s'ha d'assenyalar q~e la nova llei modifica un dels supòsits 
que, arri~ l'entrada en vigor de I~ Llei 10/2011, del 29 de desembre, havia estat Incorporat 

" a la Llei 11J.2009, del 6 de juliol, I que feia referència a què les proves" de selecció per 
~conseguir l'habilitació com a personal de control d'accés, es durien a terme pels propis 
centres 'que Impartien els cursos de formacIó. . " 

L'experiència constatada en " ei decurs d!aquests anys ha demostrat " unes grans 
diferències entre els diversos centres ·de formació alhora d'impartir els cursos formatius, 
fet qu~ ha suposat una dinàmica diyergent de funcionament, tant en la mateixa formació 
com en les proves de selecció que realitzen els aspirants per aconseguir l'habilitació com 
a personal de " control d'aècés l, sobretot, pel que fa referèncía a l'àmbit del coneixement 
tant teMQ com pràctiè. . 

Per una major par~at I qualitat, i' atenent als principis de responsabilitat administrativa 
envers afs aspirants a controladors d'accés l, al mateix temps, vetllàr per" a què els 
alumnes hagin o~tklgut. la formaciÓ necessària per poder desenvolupar les funcions "que 
estableix la legislació vigent. és ·convenient procedir a una homogeneïtzació de les proves 
d~ selecció I revertIr en l'Administració dé "la Generalitat la " responsabilitat "de realitzar 
aquestes proves de selecció per tal de g"arantir que dit personal disposà de la formaci6 
requerida. ' 

10. Valoració dels efectes dà l'aplicació de la. llei sobre l'organit?ació; .el persona.1 i el 
pressupost de les administracions local~' de Catalunya. 

Els efectes que l'aprovació d'aquesta llei pugui ten!r s'obre l'organització, el personal i el 
pressupost de les administracions locals de Catalunya són semblants als que pugui tenir 
per l'administració àutonòmica, especialment per aquells ajuntaments que, d'acord amb la 
normativa, van assumir les competències inspectores i saneionadores, és a dir, un canvi 
de mentalitat sense increment, en principi, de mitjans pressuposta~ls ni ¡¡ersonals. 

SIG13JNT1049 .8 

~! 

II 
i 

¡ :. I I 

j I 

! ¡ 

l 
l 
d 

O O e 4 8;1 
I I 

. I 

significar que el canvi de mentalitat que suposa la nova llei, ja s'havia començat a produir 
com a conseqüènCia de l'entrada en vigor de diferents textos legislatius que vall afectar la 
matèria d'espectacles públics I activitats recreatives, tal ha estat el cas de la llei tO/2011, 
de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, que entre 
d'artres modificacions de la Llei 11/2009" del 6 de Juliol; va substituir la responsabilitat 
administrativa per la privada en la realització de les proves de selecció per a obtenir 
l'habilitaCió com' a personal de control d'accé,s, va suprimir el control ,Inicial de 
funcionament per començar una activitat; va reduir considerablement l'import de les 
sancions o va Incloure, eh les tipificacions de les infraccions, els supòsits de comunicació 
prèv(a. 

' En aquest ordre de coSeS, s'ha d'assenyalar qlJe la nova llei modifica un dels supòsits 
que, ani~ l'entrada en vigor de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, havia estat incorporat 

. a la llei 11/2009, del 6 de juliol, I que feia referència a què les proves de selecció per 
aconseguir l'habilitació com a personal de control d'accés, es durien a tenne pels propis 
centres 'que Impartien els cursos de formació. 

L'experiència constatada en el decurs d!aquests anys ha demostrat unes grans 
diferències entre els diversos centresde formació alhora d'impartir els cursos formatius, 
fet qu~ ha suposat una dinàmica dlyergent de funcionament, tant en la mateixa formació 
com en les proves de selecció que realitzen els aspirants per aconseguir l'habilitació com 
a personal de control d'accés l, sobretot, pel que fa referèncía a l'àmbit del coneixement 
tant teòric com pràctic. 

Per una majòr par~at I qualitat, i' ?ltenent als principis de resp'onsabllitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllàr pef a què els 
alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les funcions 'que 
estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les proves 
d~ selecció I revertir en l'Administració de ,la Generalitat la responsabilitat ,de realitzar 
aquestes proves de selecció per tç¡1 de garantir que dit personal disposa de la formació 
requerida. 

10. Valor~ció dels efectes de l'aplicació de la llei sobre l'organització, el personal i el 
pressupost de les administracions locals de Catalunya. 

Els efectes que l'aprovació d'aquesta llei pugui tenir s'obre l'organització, el personal i el 
pressupost de les c;¡dministracions locals de Catalunya són semblants als que pugui tenir 
per l'administració autonòmica, especialment per aquells ajuntaments que, d'acord amb la 
normativa, van assumir les competències inspectores i sancionadores, és a dir, un canvi 
de mentalitat sense increment, en principi, de mitjans pressupostaris ni personals. 
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Ara bé, per .al conjunt dels ajuntam~nts. hagin o' no assumit competèl?cles. l'entrada en,' . 
,vigor de la norma suposa avantatges importants en Incorporar cÇ)m a regla gener~J el , 
règim de comunicació prèvia i 'relagar al règim . de les -autòritzaclons a supòsits molt ' 
especrtJcs, alxr com també compórta avantatges, la supressl6 en els procedim~nts de 
sol-licitud de llicència del tràmit de control Inicial per començar l'activitat. -

11. Anàlisi de la IncIdència de.la iniciativa an al règim especial del municipi de-Barcelona. 

Aquestà inielativa té la mateixa Incicjèncla en el règim del municipi de'Barcelo~a que eJ 
les 'administracIons autonòmIca I local ja descrita. ' -

. , 
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Ara bé, per al conjunt déls ajuntaments, hagin o no assumit competèrycles. l'entrada e!1 
,vJgor de la norma suposa ayantatges importants en Incorporar cpm a regla gener~1 el 
règim de çomunicacló prèvia ¡relegar el règim de les ,autoritzacions a supòsits molt 
especrtics, alxr com també comporta avantatges, la supressió en els pr6cedim~nts de 
sol, licitud de llicència del tràmit de control/nlclal per començar l'activitat. 

11. Anàlisi de la incidència de.la Iniciativa en el règim especial del municipi de 'Barcelona. 

Aquesta inIciativa té la mateixa Inclçèncla en el règim del municipi de'Barcelo~à que eJ 
tes 'administracions autonòmica I local ja descrita. ' 

SIG13INT1 049 9 

00C4 82 



[ 

I 

mm Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Direcció General 
d'Administració de Seguretat 

MEMÓRIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LES MESURES PROPOSADES EN 
L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES 
PÚBLICS I RECREATIVES 

. Aquesta memòria d'avaluació d'impacte s'elabora d'acord amb les previsions normatives 
que prescriu l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, modificat per la Disposició 
Final tercera apartat 3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

1. Informe d'impacte pressupostari 

Pel que fa a l'àmbit pressupostari de la Generalitat, ni l'elaboració de la norma que ens 
ocupa ni l'aplicació d'aquesta ha suposat o suposarà, . en principi, cap augment de 
recursos personals ni materials ja que, per una part, la redacció del text legislatiu ha estat 
realitzat pel personal tècnic de la pròpia Subdirecció General d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives sense cap increment de dotació específica, és més s'han 
simultaniejat les funcions del dia a dia d'aquesta Subdirecció amb les funcions 
especialitzades que comporta elaborar una norma legislativa i, per l'altra part, l'aplicació 
de l'avantprojecte de referència tampoc suposarà cap nova despesa suplementària 
immediata en el pressupost autonòmic, si bé s'ha de tenir en compte que es pot preveure 
l'augment d'ingressos extraordinaris en aquest pressupost, en establir-ne modificacions 
en les taxes existents perles tramitacions de diferents procediments d'habilitació i 
d'autorització (centres de formació, personal de control d'accés, activitats extraordinàries, 
ampliacions d'horaris, activitats de règim d'horari 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 . . Ara bé, aquest incrementen aquest tipus de taxa es pot veure compensat 
d'alguna manera per a la persona interessada, perquè des que les acadèmies de 
formació es limitin a impartir- els cursos i deixin de realitzar les proves d'habilitaciÓ, 
necessàriament hauran de modificar a la baixa els ~eus preus d'inscripcions en els cursos 
que organitzin ja que no inclouran la part corresponent al dret a examen. Així mateix, els 
nous 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. 

Ara bé, com es podrà deduir de lés valoracions que s'exposaran a continuació, ' 
l'aprovació d'aquest avantprojecte sí que tindrà efectes sobre l'organització i l'actuació del 
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MEMÓRIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LES MESURES PROPOSADES EN 
L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES 
PÚBLICS I RECREATIVES 

Aquesta memòria d'avaluació d'impacte s'elabora d'acord amb les previsions normatives 
que prescriu l'article 36 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, modificat per la Disposició 
Final tercera apartat 3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya. 

1. Informe d'impacte pressupostari 

Pel que fa a l'àmbit pressupostari de la Generalitat, ni l'elaboració de la norma que ens 
ocupa ni l'aplicació d'aquesta ha suposat o suposarà, . en principi, cap augment de 
recursos personals ni materials ja que, per una part, la redacció del text legislatiu ha estat 
realitzat pel personal tècnic de la pròpia Subdirecció General d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives sense cap increment de dotació específica, és més s'han 
simultaniejat les funcions del dia a dia d'aquesta Subdirecció amb les funcions 
especialitzades que comporta elaborar una norma legislativa i, per l'altra part, l'aplicació 
de l'avantprojecte de referència tampoc suposarà cap nova despesa suplementària 
immediata en el pressupost autonòmic, si bé s'ha de tenir en compte que es pot preveure 
l'augment d'ingressos extraordinaris en aquest pressupost, en establir-ne modificacion~ 
en les taxes existents per les tramitacions de diferents procediments d'habilitació i 
d'autorització (centres de formació, personal de control d'accés, activitats extraordinàries, 
ampliacions d'horaris, activitats de règim d'horari 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. Ara bé, aquest increment en aquest tipus de taxa es pot veure compensat 
d'alguna manera per a la persona interessada, perquè des que les acadèmies de 
formació es limitin a impartir els cursos i deixin, de realitzar les proves d'habilitació, 
necessàriament hauran de modificar a la baixa els seus p'reus d'inscripcions en els cursos 
que organitzin ja que no inclouran la part corresponent al dret a examen. Així mateix, els 
nous 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. 

Ara bé, com es podrà deduir de lés valoracions que s'exposaran a continuació, 
l'aprovació d'aquest avantprojecte sí que tindrà efectes sobre l'organització i l'actuació del 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 20 00 

1 

0 004 83 



VffmGeneralitat de Catalunya w.w Q.epartament d'lnte~ior " 
Direcció General . 
d'Admi nis~ració de Seguretat 

personal encarregat de la seva aplicació, però, cal significar que el canvi de mentalitat 
que suposa la nova norma, ja s'havia començat a produir com a conseqüència de 
l'entrada en vigor de diferents textos legislatius que van afectar la matèria d'espectacles 
públics i activitats recreatives. Tal ha estat el cas de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa, que entre d'altres modificacions 
de la Llei 11/2009, del .6 de julíol, va suprimir el control inicial de funcionament per 
començar una activitat; va reduir considerablement l'import de les sancions o va incloure, 
en les tipificacions de les infraccions els·supòsits de comunicació prèvia. 

En aquest ordre de coses, com ja s'em entat, s'ha d'assenyalar que la nova regulació 
modifica un dels supòsits que, amb l'entrada en vigor de la ja esmentada Llei 10/2011, del 
29 de desembre; havia estat incorporat a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, i que feia 
referència a què les proves de selecció per aconseguir l'habilitació com a personal de 
control d'accés, es durien a terme pels propis centres que impartien els cursos de 
formació. 

L'experiència constatada en el decurs d'aquests anys ha demostrat unes grans 
diferències entre els diversos centres de formació a l'hora d'impartir els cursos formatius, 
fet que ha suposat una dinàmica divergent de funcionament, tant en la mateixa formació 
com en les proves de selecció que realitzen els aspirants per aconseguir l'habilitació com 
a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa referència a l'àmbit del coneixement 
tant teòric com pràctic. 

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllar per a què els 
alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les funcions que 

' estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les ' 
proves de selecció i revertir en l'Administració de la Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves per tal que quedi acreditat que dit personal disposa de la 
formació requerida, garantint, d'una manera objectiva, els principis d'igualtat i capacitat, 
fet que redundarà en benefici de la comunitat en general. 

Per quantíficar els recursos materials ila dedicació del personal funcionari i interí en 
l'aplicació de la norma de referència respecte al cost que pot implicar que l'Administració 
de la Generalitat torni a realitzar les proves de personal de control d'accés, s'ha de 
precisar que aquesta recuperació en la realització de les proves no implicarà cap cost 
addicional, ja que les instal·lacions i la infraestructura on tindran lloc seran les que 
disposa actualment aquest Departament d'Interior, sense afegir-ne cap tipus de nou 

2 

l 
l 
l 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 

OOC484 l 
J 

m Generalitat de Catalunya 
w..uA Q.epartament d'lnterior 

Direcció General 
d'Adminis~ració de Seguretat 

personal encarregat de la seva aplicació, però, cal significar que el canvi de mentalitat 
que suposa la nova norma, ja s'havia començat a produir com a conseqüència de 
l'entrada en vigor de diferents textos legislatius que van afectar la matèria d'espectacles 
públics i activitats recreatives. Tal ha estat el cas de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, 
de simplificació i millorament de la regulació normativa, que entre d'altres modificacions 
de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, va suprimir el control ínicialde funcionament per 
començar una activitat; va reduir considerablement l'import de les sancions o va incloure, 
en les tipificacions de les infraccions els supòsits de comunicació prèvia. 

En aquest ordre de coses, com ja s'ementat, s'ha d'assenyalar que la nova regulació 
modifica un dels supòsits que, amb l'entrada en vigor de la ja esmentada Llei 10/2011, del 
29 de desembre, havia estat incorporat a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, i que feia 
referència a què les proves de selecció per aconseguir l'habilitació com a personal de 
control d'accés, es durien a terme pels propis centres que impartien els cursos de 
formació . 

L'experiència constatada en el decurs d'aquests anys ha demostrat unes grans 
diferències entre els diversos centres de formació a l'hora d'impartir els cursos formatius, 
fet que ha suposat una dinàmica divergent de funcionament, tant en la mateixa formació 
com en les proves de selecció que realitzen els aspirants per aconseguir l'habilitació com 
a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa referència a i'àmbit del coneixement 
tant teòric com pràctic. 

Per una major paritat i qualitat, i atenent als principis de responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i, al mateix temps, vetllar per a què els 
alumnes hagin obtingut la formació necessària per poder desenvolupar les funcions que 
estableix la legislació vigent, és convenient procedir a una homogeneïtzació de les 
proves de selecció i revertir en l'Administració de la Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves per tal que quedi acreditat que dit personal disposa de la 
formació requerida, garantint, d'una manera objectiva, els principis d'igualtat i capacitat, 
fet que redundarà en benefici de la comunitat en general. 

Per quantificar els recursos materials i la dedicació del personal funcionari i interí en 
l'aplicació de la norma de referència respecte al cost que pot implicar que l'Administració 
de la Generalitat torni a realitzar les proves de personal de control d'accés, s'ha de 
precisar que aquesta recuperació en la realització de les proves no implicarà cap cost 
addicional, ja que les instal·lacions i la infraestructura on tindran lloc seran les que 
disposa actualment aquest Departament d'Interior, sense afegir-ne cap tipus de nou 
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recurs. Quant als recursos humans tampoc comportarà cap increment de personal, doncs 
els formularis i els tests psicotècnics en què consistiran les proves per l'habilitació de 
personal de control seran dissenyats pels tècnics de la Subdirecció esmentada 
conjuntament amb els tècnics de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya es 
configurarà el tribunal qualificador pels mateixos tècnics i per altre personal adscrit a la 
Direcció General d'Administració de Seguretat. Igualment es recorrerà al personal 
d'aquesta Direcció que vOlun,tàriament vulgui participar per realitzar les tasques 
d'orgar:lització i vigilància durant la seva realització, 

2. Informe d'impacte econòmic i social 

L'avantprojecte de la llei que s' impulsa, en principi, no implica cap nova càrrega 
administrativa ni econòmica per als establiments de pública concurrència on es 
desenvolupen les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

Amb el nou marc legal, les empreses catalanes del sector de l'oci gaudiran d'una 
simplificació quant als tràmits per l'inici d'una activitat, i de més flexibilitat per afrontar els 
reptes del mercat actual. A més, com es posarà de relleu en l'apartat d'aquest informe 
relatiu a l' impacte normatiu, el projecte legislatiu que es tramita implicarà una reducció de 
càrregues administratives als centres de formació de personal de control d'accés, que ja 
no hauran de realitzar les proves, i una notable simplificació dels tràm its per a la resta 
d'activitats, . 

2.1,-.Activitat o sector que resulta afectat per la normativa 

L'avantprojecte de llei desenvolupa en un text únic la regulació de diverses qüestions que 
incideixen directament en les empreses que es dediquen a l'exercici de l'activitat 
econòmica en el sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives i els 
establiments o espais oberts al públic, on aquestes activitats es desenvolupen. 

D'acord amb allò referit anteriorment, els principals destinataris d'aquesta nova regulació 
són els empresaris del sector de l'oci que amb la seva activitat fan créixer l'economia, 
fomenten l'ocupació i' proporcionen oci i lleure a les persones, tot això sense deixar 
d'esmentar l'objectiu de la iniciativa que és reforçar el valors inspiradors de la seguretat 
per a les persones participants i usuàries, la convivència entre els participants i els tercers 
que es puguin veure afectats amb el desenvolupament de les activitats del lleure, i la 
qualitat dels establiments i de les activitats 
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recurs. Quant als recursos humans tampoc comportarà cap increment de personal, doncs 

els formularis i els tests psicotècnics en què consistiran les proves per l'habilitació de 
personal de control seran dissenyats pels tècnics de la Subdirecció esmentada 
conjuntament amb els tècnics de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya es 
configurarà el tribunal qualificador pels mateixos tècnics i per altre personal adscrit a la 
Direcció General d'Administració de Seguretat. Igualment es recorrerà al personal 
d'aquesta Direcció que voluntàriament vulgui participar per realitzar les tasques 
d'organització i vigilància durant la seva realització , 

2. Informe d'impacte econòmic i social 

L'avantprojecte de la llei que s'impulsa, en principi, no implica cap nova càrrega 
administrativa ni econòmica per als establiments de pública concurrència on es 

desenvolupen les activitats d'espectacles públics i recreatives. 

Amb el nou marc legal, les empreses catalanes del sector de l'oci gaudiran d'una 
simplificació quant als tràmits per l'inici d'una activitat, i de més flexibilitat per afrontar els 
reptes del mercat actual. A més, com es posarà de relleu en l'apartat d'aquest informe 
relatiu a l'impacte normatiu, el projecte legislatiu que es tramita implicarà una reducció de 
càrregues administratives als centres de formació de personal de control d'accés, que ja 
no hauran de realitzar les proves, i una notable simplificació dels tràmits per a la resta 
d'activitats. 

2.1,- Activitat o sector que resulta afectat per la normativa 

L'avantprojecte de llei desenvolupa en un text únic la regulació de diverses qüestions que 
incideixen directament en les empreses que es dediquen a l'exercici de l'activitat 
econòmica en el sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives i els 
establiments o espais oberts al públic, on aquestes activitats es desenvolupen. 

D'acord amb allò referit anteriorment, els principals destinataris d'aqu.esta nova regulació 
són els empresaris del sector de l'oci que amb la seva activitat fan créixer l'economia, 
fomenten l'ocupació i proporcionen oci i lleure a les persones, tot això sense deixar 
d'esmentar l'objectiu de la iniciativa que és reforçar el valors inspiradors de la seguretat 
per a les persones participants i usuàries, la convivència entre els participants i els tercers 
que es puguin veure afectats amb el desenvolupament de les activitats del lleure, i la 

qualitat dels establiments i de les activitats 
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2.2.- Avaluació de l'impacte econòmic i social i de la necessitat de l'opció normativa 

La Generalitat de Catalunya té competéncia exclusiva en matèria d'espectacles i activitats 
recreatives tal i com estableix l'article 141.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC). 

Amb caràcter de novetat, l'avantprojecte determina 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 aquest avantprojecte preveu, a l'inreves 
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, 

De manera que, com requereix la normativa europea i interna més moderna, 
l'avantprojecte efectua una diversa consideració dels supòsits en què es requerirà 
llicència o autorització, atenent a la presència de raons imperioses d'interès general, com 
ara la seguretat pública, l'ordre públic, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic. El 
t~st de proporcionalitat acaba determinant un règim jurídic divers , ja sigui d'exclusió, de 
comunicació prèvia, o de manteniment d'un règim de control previ a l'activitat en supòsits 
molt específics, sempre d'acord amb l'adopció de les mesures que es consideren menys 
restrictives per a l'accés a les activitats i a llur exercici. 

També com a novetat especialment remarcable, aquest avantprojecte dedica un capítol 
sencer al foment de la qualitat de les activitats i dels establiments objecte d'ordenació, 
promou l'adopció de cartes de qualitat i recull la denominació de qualitat 010, 
anteriorment creada en l'àmbit reglamentari. Com s'ha dit abans, estem en presència 
d'una idea especialment moderna encunyada per diverses normes, sobretot en l'àmbit 
europeu. En aquest sentit, la llei considera la promoció de la qualitat una de les principals 
línies de futur del sector de les activitats d'espectacles i recreatives, plenament d'acord 
amb la normativa de serveis europea i interna. 

Les cartes de qualitat i denominació de qualitat 0-10 configuraran una figura que 
motivarà als empresaris del sector a millorar i mantenir constantment les seves 
instal'lacions, serveis i oferta, oferint uns serveis d'exce!·lents que redundaran en benefici 
dels clients, en l'atractiu turístic i en el . nom de la marca Catalunya i, per tant, en el 
creixement econòmic. 
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2.2.- Avaluació de l'impacte econòmic i social i de la necessitat de l'opció normativa 

La Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'espectacles i activitats 

recreatives tal i com estableix l'article 141 .3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC). 

Amb caràcter de novetat, l'avantprojecte determina 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 aquest avantprojecte preveu, 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. 

De manera que, com requereix la normativa europea i interna més moderna, 

l'avantprojecte efectua una diversa consideració dels supòsits en què es requerirà 
llicència o autorització, atenent a la presència de raons imperioses d'interès general , com 

ara la seguretat pública, l'ordre públic, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 

l'entorn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artístic. El 

test de proporcionalitat acaba determinant un règim jurídic divers, ja sigui d'exclusió, de 

comunicació prèvia, o de manteniment d'un règim de control previ a l'activitat en supòsits 
molt específics, sempre d'acord amb l'adopció de les mesures que es consideren menys 

restrictives per a l'accés a les activitats i a llur exercici. 

També com a novetat especialment remarcable, aquest avantprojecte dedica un capítol 
sencer al foment de la qualitat de les activitats i dels establiments objecte d'ordenació, 

promou l'adopció de cartes de qualitat i recull la denominació de qualitat Q10, 
anteriorment creada en l'àmbit reglamentari. Com s'ha dit abans, estem en presència 

d'una idea especialment moderna encunyada per diverses normes, sobretot en l'àmbit 

europeu. En aquest sentit, la llei considera la promoció de la qualitat una de les principals 

línies de futur del sector de les activitats d'espectacles i recreatives , plenament d'acord 
amb la normativa de serveis europea i interna. 

Les cartes de qualitat i denominació de qualitat Q-10 configuraran una figura que 

motivarà als empresaris del sector a millorar i mantenir constantment les seves 
instal·lacions, serveis i oferta, oferint uns serveis d'excel ' lents que redundaran en benefici 

dels clients , en l'atractiu turístic i en el nom de la marca Cata lunya i, per tant, en el 
creixement econòmic. 
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Per tant, totes aquestes consideracions estan encaminades a avaluar els efectes positius 
que aquest avantprojecte comporta per als ciutadans en general, en relació a llur 
seguretat, a la convivència, i a la qualitat dels serveis que reben; ¡ per als professionals 
de les activitats de l'oci quant simplifica els tràmits de les seves gestions amb les 
administracions i promou l'agilitat i la rapidesa de les actuacions administratives, rebutjant 
aquells obstacles que dificulten el lliure exercici de les seves activitats i, per tant, afavorint 
la seva implantació i desenvolupament. 

En un moment socioeconòmic, en què els indicadors mostren una desacceleració 
econòmica global i un alt índex de desocupació, s'ha valorat la necessitat d'una nova 
regulació del sector de l'oci que faciliti la iniciativa empresarial, en especial pel que fa a la 
petita i mitjana empre~a, que [i permeti especialment fomentar l'ocupació i la reactivació 
econòmica, En aquest sentit, ['Administració té l'obl igació d'elaborar propostes legislatives 
adequades, en què s'integrin tots els interessos del sector i es fomenti el creixement 
econòmic, 

En la nova norma que s'impulsa hi ha una revisió acurada del règim de les comunicacions 
prèvies que facilita als . empresaris catalans la immediatesa de l'obertura dels 
establiments, la realització de les activitats que vulguin portar a terme o la modificació 
d'aquests establiments i activitats, així mateix, [a reducció de tràmits permet un 
creixement empresarial més ràpid i, sobretot, més àgil , tot això, sempre des del respecte 
als principis que garanteixen la seguretat de les persones i els bens. 

En aquest sentit, s'ha de quantificar econòmicament el cost que representa pels 
ciutadans iniciar activitats empresarials per mitjà de comunicacions prèvies en lloc de les 
tramitacions d'autorització i de [licències, en el sentit que amb la presentació de la 
comunicació l'inici de l'activitat, com ja s'ha dit, és immediat, mentre que ambla tramitació 
de la llicència no es pot iniciar ['activitat fins que aquesta l'atorgui ['ajuntament 

,corresponent, amb la qual cosa durant el termini de temps que l'establiment no és obert, 
malgrat complir tots els requisits a l'espera de l'obtenció de la preceptiva llicència , 
l'interessat ha d'anar sufragant els costos de l'establiment que pretén obrir, sense obtenir 
cap tipus de benefici .. Fet que suposa una 'càrrega a l'administrat. 

De la mateixa manera es pot predicar respecte a les modificacions dels establiments o de 
. les activitats exercides que fins ara la majoria anaven també per llicència perquè 

pràcticament totes es consideraven modificacions substancials. Amb l'entrada en vigor de 
l'avantprojecte, només aquelles modificacions que afectin a establiments o activitats 
considerades de risc important i que igualment hagin estat autoritzades pel règim de 
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Per tant, totes aquestes consideracions estan encaminades a avaluar els efectes positius 
que aquest avantprojecte comporta per als ciutadans en general, en relació a llur 
seguretat, a la convivència, i a la qualitat dels serveis que reben; i per als professionals 
de les activitats de l'oci quant simplifica els tràmits de les seves gestions amb les 
administracions i promou l'agilitat i la rapidesa de les actuacions administratives, rebutjant 
aquells obstacles que dificulten el lliure exercici de les seves activitats i, per tant, afavorint 
la seva implantació i desenvolupament. 

En un moment socioeconòmic, en què els indicadors mostren una desacceleració 
econòmica global i un alt índex de desocupació, s'ha valorat la necessitat d'una nova 
regulació del sector de l'oci que faciliti la iniciativa empresarial, en especial pel que fa a la 
petita i mitjana empresa, que li permeti especialment fomentar l'ocupació i la reactivació 
econòmica, En aquest sentit, l'Administració té l'obligació d'elaborar propostes legislatives 
adequades, en què s'integrin tots els interessos del sector i es fomenti el creixement 
econòmic, 

En la nova norma que s'impulsa hi ha una revisió acurada del règim de les comunicacions 
prèvies que facilita als empresaris catalans la immediatesa de l'obertura dels 
establiments, la realització de les activitats que vulguin portar a terme o la modificació 
d'aquests establiments i activitats, així mateix, la reducció de tràmits permet un 
creixement empresarial més ràpid i, sobretot, més àgil, tot això, sempre des del respecte 
als principis que garanteixen la seguretat de les persones i els bens, 

En aquest sentít, s'ha de quantificar econòmicament el cost que representa pels 
ciutadans iniciar activitats empresarials per mitjà de comunicacions prèvies en lloc de les 
tramitacions d'autorització i de llicències, en el sentit que amb la presentació de la 
comunicació l'inici de l'activitat, com ja s'ha dit, és immediat, mentre que amb la tramitació 
de la llicència no es pot iniciar l'activitat fins que aquesta l'atorgui l'ajuntament 
corresponent, amb la qual cosa durant el termini de temps que l'establiment no és obert, 
malgrat complir tots els requisits a l'espera de l'obtenció de la preceptiva llicència, 
l'interessat ha d'anar sufragant els costos de l'establiment que pretén obrir, sense obtenir 
cap tipus de benefici. Fet que suposa una 'càrrega a l'administrat. 

De la mateixa manera es pot predicar respecte a les modificacions dels establiments o de 
les activitats exercides que fins ara la majoria anaven també per llicència perquè 
pràcticament totes es consideraven modificacions substancials, Amb l'entrada en vigor de 
l'avantprojecte, només aquelles modificacions que afectin a establiments o activitats 
considerades de risc important i que igualment hagin estat autoritzades pel règim de 
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llicència seran autoritzades pel mateix règim, la resta de modificacions d'edificis 
d'activitats aniran pel règim de comunicació, com la gran part dels establiments 
d'activitats d'espectacles públics i recreatives . 

En el marc d'aquèst règim de simplificació els objectius de la nova regulació que 
s' impulsa són fomentar els tres principis bàsics que són l'eix vertebrador de 
l'avantprojecte; la seguretat, la convivència i la qualitat, així com reforçar les vies de 
comunic<;lció entre l'Administració i els empresaris del sector, amb l'objectiu de millorar la 
gestió empresarial, en ares d'assolir un major dimensionament del món de l'oci, 
contribuint a desbloquejar les tensions i afavorir el gaudiment de les persones, sempre 
des de la perspectiva de la simplificació i l'eliminació de càrregues juntament amb la 
garantia de la seguretat en el seu sentit genèric, tant pel que fa als procediments per 
iniciar una activitat, com per al compliment de la norma que la regula. 

3. Informe d'impacte normatiu 

3.1.- Seguiment dels principis, criteris i recomanacions de la Guia de Bones Pràctiques 

D'acord amb el que disposa el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a la 
simplificació dels tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat 
econòmica, la directriu que ha seguit l'elaboració d'aquesta norma s'enquadra en els 
principis, els criteris i recomanacions que estableix la Guia de Bones Pràctiques, 

Aquesta llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels principis de 
mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc normatiu dels 
nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 
configura com un dels pílars bàsics de la construcció europea. És per això que els tractats 
fundacionals de la Comunitat Econòmica Europea ja preve(en de manera decidida el 
reconeixement de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis. 

En els darrers anys, aquests principis enunciats genèricament s'han traslladat a una 
norma de gran rellevància , la Directiva 2006/123JCE del Parlament i del Consell Europeu, 
del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, bo i recollint la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió. Per tal de fomentar un mercat 
competitiu de serveis en l'àmbit europeu, aqqesta Directiva fixa uns objectius de 
simplificació administrativa procedimental i per via electrònica (finestreta única), 
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llicència seran autoritzades pel mateix règim, la resta de modificacions d'edificis 

d'activitats aniran pel règim de comunicació, com la gran part dels establiments 

d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 

En el marc d'aquèst règim de simplificació els objectius de la nova regulació que 

s'impulsa són fomentar els tres principis bàsics que són l'eix vertebrador de 

l'avantprojecte; la seguretat, la convivència i la qualitat, així com reforçar les vies de 

comunicÇlció entre l'Administració i els empresaris del sector, amb l'objectiu de millorar la 

gestió empresarial, en ares d'assolir un major dimensionament del món de l'oci, 

contribuint a desbloquejar les tensions i afavorir el gaudiment de les persones, sempre 

des de la perspectiva de la simplificació i l'eliminació de càrregues juntament amb la 
garantia de la seguretat en el seu sentit genèric, tant pel que fa als procediments per 

iniciar una activitat, com per al compliment de la norma que la regula. 

3. Informe d'impacte normatiu 

3.1.- Seguiment dels principis, criteris i recomanacions de la Guia de Bones Pràctiques 

D'acord amb el que disposa el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a la 

simplificació dels tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat 

econòmica, la directriu que ha seguit l'elaboració d'aquesta norma s'enquadra en els 

principis, els criteris i recomanacions que estableix la Guia de Bones Pràctiques. 

Aquesta llei vol ordenar el sector d'acord amb les exigències provinents dels principis de 

mínima intervenció i de simplificació administrativa presents en el marc normatiu dels 
nostres dies, d'una manera plena i satisfactòria. 

En el plànol europeu, convé destacar que la implantació d'un mercat únic de serveis es 

configura com un dels pilars bàsics de la construcció europea. És per això que els tractats 

fundacionals de la Comunitat Econòmica Europea ja preveien de manera decidida el 

reconeixement de la llibertat d'establiment i de la lliure prestació de serveis . 

En els darrers anys, aquests principis enunciats genèricament s'han traslladat a una 

norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del ConseJl Europeu, 

del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, bo i recollint la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió. Per tal de fomentar un mercat 

competitiu de serveis en l'àmbit europeu, aquesta Directiva fixa uns objectius de 

simplificació administrativa procedimental i per via electrònica (finestreta única), 
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determina un regIm comú de mmlma intervenció per a l'exercici de la llibertat 
d'establiment i la lliure prestació dels serveis, ¡ vetlla per la promoció de llur qualítat. 

L'assoliment d'una intervenció administrativa mínima i proporcional amb les finalitats 
d'interès públic que es persegueixen i la simplificació administrativa es consideren 
essencials per a afavorir el creixement econòmic, l'ocupació, la innovació, la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumidors i usuaris i l'obtenció de 
noves oportunitats de negoci per a les empreses. 

Pel que fa a les activitats d'espectacles i de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica i social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de 
Ilinterès general, representat essencialment pel principi de seguretat, al costat de la resta 
de béns jurídics especialment protegits, com ara la convivència entre els subjeètes 
concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels serveis. 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu actual, aquest avantprojecte 
pretén fer compatible el principi de llibertat amb les necessàries condicions de seguretat 
que han d'observar els establí ments i les activitats regulats, i compatibilitzar els drets de 
les persones concurrents a les activitats i als establiments amb els de les terceres 
persones. 

Aquesta finalitat requereix l'acomodació i l'ajust de mentalitats, tant des de l'Administració 
. pública com des de les persones privades implicades. Des de la perspectiva de 
l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase de control previ de 
les activitats, sinó més aviat en les fases posteriors de control, la qual cosa exigeix una 
revisió d'objectius, així com la implantació d'una externalització parcial de l'activitat . . 
administrativa. Des de la perspectiva de l'operador econòmic, caldrà assumir les 
conseqüències jurídiques de les noves formes de comportament, amb l'assumpció de les 
responsabilitats que dimanen de l'exercici de les activitats. 

En relació amb la proporcionalitat de la intervenció administrativa l'objectiu d'aquesta 
iniciativa és reforçar els valors inspiradors en la convivència entre els participants i els 
tercers, la segúretat i la qualitat dels establiments i de les activitats, així com la voluntat 
descentralitzadora cap els governs locals, la coordinació de les polítiques públiques 
autonòmiques i locals, i l'estructuració d'un règim d'inspecció i sancionador rigorós i 

precís. 
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determina un règim comú de mlnlma intervenció per a l'exercici de la llibertat 
d'establiment i la lliure prestació dels serveis, ¡ vetlla per la promoció de llur qualitat. 

L'assoliment d'una intervenció administrativa rrdnima i proporcional amb les finalitats 
d'interès públic que es persegueixen i la simplificació administrativa es consideren 
essencials per a afavorir el creixement econòmic, l'ocupació, la innovació, la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumidors i usuaris i l'obtenció de 
noves oportunitats de negoci per a les empreses. 

Pel que fa a les activitats d'espectacles i de caràcter recreatiu ens trobem, sense cap 
mena de dubte, davant d'un sector de gran importància econòmica i social. Per tal 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació moderna del sector, la qual 
promogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de 
l'interès general, representat essencialment pel principi de seguretat, al costat de la resta 
de béns jurídics especialment protegits, com ara la convivència entre els subjectes 
concurrents i la resta de la ciutadania i la qualitat dels serveis. 

En altres paraules, i sempre d'acord amb el marc normatiu actual, aquest avantprojecte 
pretén fer compatible el principi de llibertat amb les necessàries condicions de seguretat 
que han d'observar els 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. 

Aquesta finalitat requereix l'acomodació i l'ajust de mentalitats, tant des de l'Administració 
pública com des de les persones privades implicades. Des de la perspectiva de 
l'Administració, l'accent s'haurà de posar en molts casos no en la fase de control previ de 
les activitats, sinó més aviat en les fases posteriors de control, la qual cosa exigeix una 
revisió d'objectius, així com la implantació d'una externalització parcial de ¡'activitat 
administrativa. Des de la perspectiva de l'operador econòmic, caldrà assumir les 
conseqüències jurídiques de les noves formes de comportament, amb l'assumpció de les 
responsabilitats que dimanen de l'exercici de les activitats. 

En relació amb la proporcionalitat de la intervenció administrativa l'objectiu d'aquesta 
iniciativa és reforçar els valors inspiradors en la convivència entre els participants i els 
tercers, la segúretat i la qualitat dels establiments i de les activitats, així com la voluntat 
descentralitzadora cap els governs locals, la coordinació de les polítiques públiques 
autonòmiques i locals, i l'estructuració d'un règim d'inspecció i sancionador rigorós i 
precís, 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel.935512000 

7 

00C 489 



mm Generalitat de Catalunya 
WW Departament d'Interior 

Direcció General 
, .. " ; d,Administradó 'de Seguretat 

" 

Aquesta nova regulació ha de permetre fer compatible el principi de llibertat amb les 
necessàries condicions de seguretat per a les persones, que han d'observar els 
responsables dels establiments oberts al públic j els organitzadors de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, compatibilitzant els drets de les persones concurrents 
ales activitats i als establiments amb els de les terceres persones que es puguin veure 
afectades, aplicant al sector el canvi de paradigma operat en el dret europeu i en el dret 
intern respecte als principis d'intervenció mínima i de simplificació administrativa, 
procurant la qualitat en la prestació dels serveis (Q10) i, sobretot, incrementant la 
seguretat jurídica per mitjà de la normativa. 

També es pretén amb aquesta regulació incrementar la seguretat jurídica de la normativa 
sectorial , mitjançant un règim legal de caràcter general , per a l'àmbit territorial català, en 
matèria d'establiments i activitats d'espectacles i recreatives, en relació al principi de 
reserva de llei , de transparència i de predictibilit~t de les normes, 

Quant als principis de transparència i predictibilitat, propis de la idea de seguretat jurídica, 
el coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà -i als poders públics- la previsió 
de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels actes de tercers , així com la 
confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les situacions creades a l'empara 
de l'ordenament jurídic, Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial català, aquesta 
llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura que els operadors econòmics no 
estaran sotmesos a la incertesa respecte la seva possible implantació i actuació 
econòmica en els diversos municipis, 

En defin itiva, aquesta Llei pretén aplicar al settor de l'oci: els canvis obrats en el dret 
europeu i en el dret intern, al voltant dels principis d'intervenció mínima i de simplificació 
administrativa i seguretat jurídica, Canvis tendents a què les administracions públiques, 
adoptin, amb caràcter general, un sistema de controls a posteriori , orientat ala 
preservació dels interessos públics , que fins ara s'efectuava mitjançant el control 
preventiu. 

Pel que fa a l'aplicació de la norma s'ha seguit un criteri uniforme en funció de la 
superfície dels establiments i del seu aforament, amb independència que el titular sigui 
una persona física o jurídica, pública o privada, així com de l'activitat que es pretengui 
desenvolupar, en aquesta direcció, qualsevol establiment amb un aforament inferior a 500 
persones o 500m2 de superfície, restarà sotmès al règim de comunicació prèvia, malgrat 
l'activitat que desenvolupi sigui d.e bar musical, discoteca, sala de ball o restauració, fixant 
d'aquesta manera un criteri unitari i objectiu que garanteixi la seguretat de les persones i 
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Aquesta nova regulació ha de permetre fer compatible el principi de llibertat amb les 
necessàries condicions de seguretat per a les persones, que han d'observar els 
responsables dels · establiments oberts al públic i els organitzadors de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives , compatibilitzant els drets de les persones concurrents 
a les activitats i als establiments amb els de les terceres persones que es puguin veure 
afectades, aplicant al sector el canvi de paradigma operat en el dret europeu i en el dret 
intern respecte als principis d'intervenció mínima i de simplificació administrativa, 
procurant la qualitat en la prestació dels serveis (Q10) i, sobretot, incrementant la 
seguretat jurídica per mitjà de la normativa. 

També es pretén amb aquesta regulació incrementar la seguretat jurídica de la normativa 
sectorial, mitjançant un règim legal de caràcter general, per a l'àmbit territorial català, en 
matèria d'establiments i activitats d'espectacles i recreatives, en relació al principi de 
reserva de llei, de transparència i de predictibilitat de les normes. 

Quant als principis de transparència i predictibilitat, propis de la idea de seguretat jurídica , 
el coneixement de les normes ha de permetre al ciutadà -i als poders públics- la previsió 
de les conseqüències jurídiques dels seus actes o dels actes de tercers, així com la 
confiança en la permanència i estabilitat de normes i de les situacions creades a l'empara 
de l'ordenament jurídic. Mitjançant una regulació per a tot l'àmbit territorial català, aquesta 
llei pretén afavorir la lliure competència, en la mesura que els operadors econòmics no 
estaran sotmesos a la incertesa respecte la seva possible implantació i actuació 
econòmica en els diversos municipis. 

En definitiva, aquesta llei pretén aplicar al sector de l'oci, els canvis obrats en el dret 
europeu i en el dret intern, al voltant dels principis d'intervenció mlnima i de simplificació 
administrativa i seguretat juridica. Canvis tendents a què les administracions públiques, 
adoptin, amb caràcter general, un sistema de controls a posteriori, orientat ala 
preservació dels interessos públics, que fins ara s'efectuava mitjançant el control 
preventiu. 

Pel que fa a l'aplicació de la norma s'ha seguit un criteri uniforme en funció de la 
superficie dels establiments i del seu aforament, amb independència que el titular sigui 
una persona física o jurídica, pública o privada, així com de l'activitat que es pretengui 
desenvolupar, en aquesta direcció, qualsevol establiment amb un aforament inferior a 500 
persones o 500m2 de superfície, restarà sotmès al règim de comunicació prèvia, malgrat 
l'activitat que desenvolupi sigui de bar musical, discoteca, sala de ball o restauració, fixant 
d'aquesta manera un criteri unitari i objectiu que garanteixi la seguretat de les persones i 
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, els béns davant les situacions de risc important, d'acord amb la normativa de prevenció 
de riscos, 

Referent al deure de salvaguarda dels drets de la ciutadania i de l'interès general, cal 
significar que amb l'aprovació d'aquest avantprojecte de Llei es produirà una reducció de 
càrregues adm inistrativ~s envers els ciutadans quan aquests siguin titulars o 
organitzadors d'activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari, ja que 
en aquests casos el régim que s'aplicarà tant per iniciar com per desenvolupar aquestes 
activitats, així com per les modificacions de caràcter no substançial que es vulguin 

realitzar als edificis o en les activitats, serà el de la comunicació prèvia, amb caràcter 
general, amb la immediatesa que aquest règim implica pel benefici econòmic que 
produeix per ala persona sol, liCitant 

En aquesta direcció, s'estable ix el regim de comunicació prevla per a determinats 
supòsits dins d'activitats complementàries o accessòries d'una activitat principal, com és 

el que preveu l'article 34 d'aquest avantprojecte que literalment regula: "Les actuacions 
musicals en directe mitjançant la veu humana o amb instruments acústics amb altaveus i 
amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consideració d'activitat complementària 
mentre s'està duent a terme l'activitat principal, en locals comercials o en d 'altres que no 
tenen la condició d'establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
regulada per aquesta l/ei, sempre que l'activitat complementària es desenvolupi en horari 
diürn autoritzat i no suposi un increment de l'ocupació prevista a l'activitat principa/". 

La supressió del règim de control previ a l'inici de l'activitat ja introduïda per la Llei 
1 0/201 1, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la simplificació normativa, i 

que aquest avantprojecte recull suposa també una disminució de les càrregues que 
poden afectar a les activitats dels ciutadans, en la mesura que s'elimina aquest control 
previ i preceptiu qUe podia suposar, en moltes ocasions, una tardança considerable per a 
l'inici d'una activitat, atès que fins que no es realitzés aquest control previ per part de 
l'administració l'interessat no la podia in iciar. A l'avantprojecte de llei només es manté 
aquest control inicial per a activitats amb unes particularitats molt específiques pel ri sc 

que poden comportar, en el sentit que es desenvolupen en instal 'lacions no fixes i 
desmuntables com són els circs i les fires d'atraccions, en què de forma discontinua i 
constant poden congregar-se un gran volum de persones. 

Fent una comparativa entre aquest avantprojecte i la vigent Llei 11/2009, del 6 de juliol, 
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ens trobem 
amb una sèrie de diferències entre aquests dos textos legislatius que malgrat algunes 
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. els béns davant les situacions de risc important, d'acord amb la normativa de prevenció 
de ris.cos. 

Referent al deure de salvaguarda dels drets de la ciutadania i de l'Interès general, cal 
significar que amb l'aprovació d'aquest avantprojecte de Llei es produirà una reducció de 
càrregues administrativ~s envers els ciutadans quan aquests siguin titulars o 
organitzadors d'activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari , ja que 
en aquests casos el règim que s'aplicarà tant per iniciar com per desenvolupar aquestes 
activitats, així com per les modificacions de caràcter no substancial que es vulguin 
realitzar als edificis o en les activitats, serà el de la comunicació prèvia, amb caràcter 
general , amb la immediatesa que aquest règim implica pel benefici econòmic que 
produeix per a .Ia persona sol' licitant. 

En aquesta direcció, s'estableix el regim de comunicació prevla per a determinats 
supòsits dins d'activitats complementàries o accessòries d'una activitat principal , com és 
el que preveu l'article 34 d'aquest avantprojecte que literalment regula : "Les actuacions 
musicals en directe mitjançant la veu humana o amb instruments acústics amb altaveus i 
amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consideració d'actívitat complementària 
mentre s'està duent a terme l'activitat principal, en locals comercials o en d'altres que no 
tenen la condició d'establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
regulada per aquesta l/ei, sempre que l'activitat complementària es desenvolupi en horari 
diürn autoritzat i no suposi un increment de l'ocupació prevista a l'activitat principal". 

La supressió del règim de control previ a l'inici de l'activitat ja introduïda per la Llei 
10/2011 , de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la simplificació normativa, i 
que aquest avantprojecte recull suposa també una disminució de les càrregues que 
poden afectar a les activitats dels ciutadans, en la mesura que s'elimina aquest control 
previ i preceptiu que podia suposar, en moltes ocasions, una tardança considerable per a 
l'inici d'una activitat, atès que fins que no es realitzés aquest control previ per part de 
l'administració l'interessat no la podia iniciar. A l'avantprojecte de llei només es manté 
aquest control inicial per a activitats amb unes particularitats molt especifiques pel risc 
que poden comportar, en .el sentit que es desenvolupen en instal'lacions no fixes i 
desmuntables com són els circs i les fires d'atraccions, en què de forma discontinua i 
constant poden congregar-se un gran volum de persones. 

Fent una comparativa entre aquest avantprojecte i la vigent Llei 11/2009, del 6 de juliol, 
de regulació adm inistrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ens trobem 
amb una sèrie de diferències entre aquests dos textos legislatius que malgrat algunes 
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d'aquestes ja han estat exposades, es considera convenient tornar-les a manifestar, tal 
com: 

L'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte s'ajusta millor als tipus d'establiments i 
d'activitats que es regulen, en la mesura que exclou expressament els actes i les 
celebracions de car~cter veïnal amb un aforament baix (menys de 150 persones) i 
sempre que no comportin perill, les activitats esportives i les relacionades amb el 
joc i les apostes, i en concret els espectacles amb ús d'animals quan aquests 
siguin l'objecte principal de . l'activitat, a més de totes aquelles celebracions que 
formin part del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, deixant només la seva 
aplicació supletòria à les activitats de restauració. Amb l'exclusió d'aquestes 
matèries de l'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte es redueixen notòriament les 
càrregues administratives, ja que s'eviten la duplicitat de les d'actuacions de les 
diferents administracions perquè moltes matèries són compartides per diferents 
Departaments, Així mateix, algunes d'elles, com les celebracions de caràcter 
veïnal, queden reduïdes a una simple notificació de dades a l'ajuntament 
corres ponent. 

En ares a la no duplicitat de funcions i d'òrgans consultius, aql,lest avantprojecte 
regula únicament l'existència del Consell Assessor d'Activitats d'Espectacles 
Públics i Recreatives, com a òrgan de deliberació i assessorament en la matèria 
objecte d'aquest text, el qual es constitueix com la plataforma de participació de 
tots els sectors implicats: Departaments de la Generalitat, les administracions 
local, els empresaris del sector de l'oci i els ciutadans , Desapareix en 
conseqüència, i per tant, representa una reducció de càrregues la supressió de 
l'antiga Comissió d'Espectaclès Públics i d'Activitats Recreatives. 

Es considera que La Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i Policies Locals) 
és l'autoritat competent per realitzar les inspeccions dels establiments i de les 
activitats públiques. En aquest sentit, se substitueix l'assumpció, per part dels 
ajuntaments, de l'exercici de les competències inspectores i sancionadores, per 
un règim de delegació de competències només en matèria sancionadora, limitant
se l'exercici d'aquesta delegació als ajuntaments que tinguin més de 20.000 
habitants, d'acord amb criteris procedents de la normativa de règim local (art. 7 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Règim Local -actualització 
30/12/2013) , amb la finalitat de garantir la bona actuació administrativa respecte a 
I ~ seva potestat sancionadora. L'especificació que l'avantprojecte de llei realitza 
respect~ a la labor inspectora per part de la Policia de Catalunya, malgrat pugui 
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d'aquestes ja han estat exposades, es considera convenient tornar-les a manifestar, tal 
com: 

L'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte s'ajusta millor als tipus d'establiments i 
d'activitats que es regulen, en la mesura que exclou expressament els actes i les 
celebracions de car~cter veïnal amb un aforament baix (menys de 150 persones) i 
sempre que no comportin perill, les activitats esportives i les relacionades amb el 
joc i les apostes, i en concret els espectacles amb ús d'animals quan aquests 
siguin l'objecte principal de . l'activitat, a més de totes aquelles celebracions que 
formin part del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, deixant només la seva 
aplicació supletòria a les activitats de restauració. Amb l'exclusió d'aquestes 
matèries de l'àmbit d'aplicació de l'avantprojecte es redueixen notòriament les 
càrregues administratives, ja que s'eviten la duplicitat de les d'actuacions de les 
diferents administracions perquè moltes matèries són compartides per diferents 
Departaments, Així mateix, algunes d'elles, com les celebracions de caràcter 
veïnal, queden reduïdes a una simple notificació de dades a l'ajuntament 
corresponent. 

En ares a la no duplicitat de funcions i d'òrgans consultius, aquest avantprojecte 
regula únicament l'existència del Consell Asses.sor d'Activitats d'Espectacles 
Públics i Recreatives, com a òrgan de deliberació i assessorament en la matèria 
objecte d'aquest text, el qual es constitueix com la plataforma de participació de 
tots els sectors implicats: Departaments de la Generalitat, les administracions 
local, els empresaris del sector de l'oci i els ciutadans, Desapareix en 
conseqüència, i per tant, representa una reducció de càrregues la supressió de 
l'antiga Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives. 

Es considera que La Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i Policies Locals) 
és l'autoritat competent per realitzar les inspeccions dels establiments i de les 
activitats públiques. En aquest sentit, se substitueix l'assumpció, per part dels 
ajuntaments, de l'exercici de les competències inspectores i sancionadores, per 
un règim de delegació de competències només en matèria sancionadora, limitant
se l'exercici d'aquesta delegació als ajuntaments que tinguin més de 20.000 
habitants, d'acord amb criteris procedents de la normativa de règim local (art. 7 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Règim Local -actualització 
30/12/2013), amb la finalitat de garantir la bona actuació administrativa respecte a 
la seva potestat sancionadora. L'especificació que l'avantprojecte de llei realitza 
respecte a la labor inspectora per part de la Policia de Catalunya, malgrat pugui 
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representar un augment de càrregues per la Policia Local es pot entendre, al 
mateix temps, com a una millora, atès que clarifica que les funcions inspectores 
són comunes a la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra i a la Policia Local , 
per evitar que es puguin produir situacions d'actuacions simultànies per part 
d'aquests dos cossos. 

Es torna a modificar per via legislativa un dels requisits essencials per a 
l'habilítació del personal de control d'accés, que l'entrada en vigor de la llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
administrativa, havia incorporat a la llei 11/2009, del 6 de juliol, que ara es 
deroga, com ja s'ha indicat anteriorment. 

La intervenció administrativa està marcada per les instruccions europees de 
,simplíficació i de lliure circulació de serveis les quals han postergat els règims 
d'autoritzacions, en aquest text legislatiu es regula en base al reconeixement dels 
instruments del règim de comunicació prèvia com els mecanismes primaris de 
l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques. Els règims de llicència i 
autorització només seran admissibles quan no siguin discriminatoris, i sempre que 
siguin proporcionals i necessaris i es justifiquin per raons imperioses d'interès 
general, basant-se en el concepte de risc important. Amb aquests canvis 
legislatius, es pot considerar que la major part de les activitats d'espectacles 
públícs i recreatives a Catalunya restaran sotmeses . a aquest règim de 
comunicació prèvia, molt més ràpid, àgil i econòmic, que permet un inici d'activitat 
immediat. Ara bé, malgrat aquesta intervenció suposi una reducció molt important 
de les càrregues, aquest règim ha de ser completament compatible amb les 
condicions de seguretat de les persones i amb el respecte dels drets de tercers, 

En el capítol destinat al procediment sancionador s'ha procedit a una regulació 
més acurada i, sobretot, més actualitzada i conforme amb la situació 
socioecol'lòmica del moment, en aquesta direcció, s'ha incorporat la figura jurídica 
de l'advertiment en les sancions lleus, que posa de manifest que l'interés de 
l'Administració no és tant el d'imposar una multa econòmica sinó de reconduir al 
compliment de la normativa; així, si durant un procediment sancionador s'aprecia 
bona voluntat per part de la persona infractora, en tant es constata que durant la 
tramitació d'aquest s'han corregit les irregularitats administratives comeses, no 
caldrà resoldre amb una multa sinó bastarà amb UPi advertiment. Per tant, es pot 
considerar que la incorporació d'aquesta figura representa per a l'administrat una 
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representar un augment de càrregues per la Policia Local es pot entendre, al 
mateix temps, com a una millora, atès que clarifica que les funcions inspectores 
són comunes a la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra i a la Policia Local, 
per evitar que es puguin produir situacions d'actuacions simultànies per part 
d'aquests dos cossos. 

Es torna a modificar per via legislativa un dels requisits essencials per a 
l'habilitació del personal de control d'accés, que l'entrada en vigor de la Llei 
10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació 
administrativa, havia incorporat a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, que ara es 
deroga, com ja s'ha indicat anteriorment. 

La intervenció administrativa està marcada per les instruccions europees de 
,simplificació i de lliure circulació de serveis les quals han postergat els règims 
d'autoritzacions, en aquest text legislatiu es regula en base al reconeixement dels 
instruments del règim de comunicació prèvia com els mecanismes primaris de 
l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques. Els règims de llicència i 
autorització només seran admissibles quan no siguin discriminatoris, i sempre que 
siguin proporcionals i necessaris i es justifiquin per raons imperioses d'interès 
general, basant-se en el concepte de risc important. Amb aquests canvis 
legislatius, es pot considerar que la major part de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives a Catalunya restaran sotmeses a aquest règim de 
comunicació prèvia, molt més ràpid, àgil i econòmic, que permet un inici d'activitat 
immediat. Ara bé, malgrat aquesta inteNenció suposi una reducció molt important 
de les càrregues, aquest règim ha de ser completament compatible amb les 
condicions de seguretat de les persones i amb el respecte dels drets de tercers. 

En el capítol destinat al procediment sancionador s'ha procedit a una regulació 
més acurada i, sobretot, més actualitzada i conforme amb la situació 
socioeconòmica del moment, en aquesta direcció, s'ha incorporat la figura jurídica 
de l'advertiment en les sancions lleus, que posa de manifest que l'interés de 
l'Administració no és tant el d'imposar una multa econòmica sinó de reconduir al 
compliment de la normativa; així, si durant un procediment sancionador s'aprecia 
bona voluntat per part de la persona infractora, en tant es constata que durant la 
tramitació d'aquest s'han corregit les irregularitats administratives comeses, no 
caldrà resoldre amb una multa sinó bastarà amb un advertiment. Per tant, es pot 
considerar que la incorporació d'aquesta figura representa per a l'administrat una 
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notable reducció de les càrregues administratives, en tant en quant serà sancionat 
però no veurà minvat el seu patrimoni econòmic. 

Relacionada amb la potestat sancionàdora de l'Administració i per tal que aquesta 
sigui efectiva i obligui als responsables de les infraccions a complir la normativa, 
s'inclou també la figura de les multes coercitives, demanada reiteradament per 
representats de l'Administració Local. Aquesta figura malgrat suposa una càrrega 
administrativa per l'administrat no complidor de la normativa que regula la seva 
activitat , suposa un mecanisme per garantir la seguretat de les persones i dels 
béns, a més a més d'evit~r el greuge comparatiu que es pot produir entre els 
empresaris complidors respecte als no complidors, 

De conformitat amb la lògica jurídica que regula els procediments administratius, 
aquesta nova regulació ha inclòs dins de les mesures cautelars sense caràcter 
sancionador (tancament d'establiments, prohibició .o suspensió d'activitats quan 
no es disposa de llicència o de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil), que 
l'òrgan competent per adoptar-les sigui tant aquell que va rebre la comunicació 
prèvia o va atorgar la llicència o l'autorització com el competent en matèria 
sancionadora d'activitats d'espectacles públics i recreatives, ja que el text que es 
deroga només preveia per a aquesta actuació l'òrgan competent en matèria 
d'inspecció i sanció. Per tant, en compartir amb l'administració local aquests tipus 
d'intervenció representa una reducció de les càrregues pel que fa a l'administració 
de la Generalitat de Catalunya . 

Una altra de les mesures per agilitzar la intervenció administrativa i evitar al 
màxim les conseqüències que aquesta intervenció pugui comportar, ha estat la 
reducció del termini per confirmar, modificar o revocar l'adopció d'una mesura 
provisional immediata, associada comunament a situacions de suspensió 
d'activitats, desallotjament d'establlments o d'espais oberts al públic i de comís de 
material. En aquestes situacions s'ha tingut en compte el caràcter excepcional 
vinculat a aquest tipus de mesura, que determina exclusivament la seva adopció a 
circumstàncies que comportin un risc immediat que pugui afectar greument la 
seguretat de les persones, dels béns o la convivència entre els ciutadans, amb la 
qual cosa s'evidencia una supressió de càrregues per a l'administrat, que es trobi 
en un d'aquests supòsit"s, perquè es redueix el termini dels efectes d'aquesta 
mesura, amb les implicacions econòmiques que pot comportar per a l'administrat 
afectat. 
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notable reducció de les càrregues administratives, en tant en quant serà sancionat 
però no veurà minvat el seu patrimoni econòmic. 

Relacionada amb la potestat sancionàdora de l'Administració i per tal que aquesta 
sigui efectiva i obligui als responsables de les infraccions a complir la normativa, 
s'inclou també la figura de les multes coercitives, demanada reiteradament per 
representats de l'Administració Local. Aquesta figura malgrat suposa una càrrega 
administrativa per l'administrat no complidor de la normativa que regula la seva 
activitat, suposa un mecanisme per garantir la seguretat de les persones i dels 
béns, a més a més d'evit~r el greuge comparatiu que es pot produir entre els 
empresaris complidors respecte als no complidors. 

De conformitat amb la lògica jurídica que regula els procediments administratius, 
aquesta nova regulació ha inclòs dins de les mesures cautelars sense caràcter 
sancionador (tancament d'establiments, prohibició o suspensió d'activitats quan 
no es disposa de llicència o de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil), que 
l'òrgan competent per adoptar-les sigui tant aquell que va rebre la comunicació 
prèvia o va atorgar la llicència o l'autorització com el competent en matèria 
sancionadora d'activitats d'espectacles públics i recreatives, ja que el text que es 
deroga només preveia per a aquesta actuació l'òrgan competent en matèria 
d'inspecció i sanció. Per tant, en compartir amb l'administració local aquests tipus 
d'intervenció representa una reducció de les càrregues pel que fa a l'administració 
de la Generalitat de Catalunya. 

Una altra de les mèsures per agilitzar la intervenció administrativa i evitar al 
màxim les conseqüències que aquesta intervenció pugui comportar, ha estat la 
reducció del termini per confirmar, modificar o revocar l'adopció d'una mesura 
provisional immediata, associada comunament a situacions de suspensió 
d'activitats, desallotjament d'establiments o d'espais oberts al públic i de comís de 
material. En aquestes situacions s'ha tingut en compte el caràcter excepcional 
vinculat a aquest tipus de mesura, que determina exclusivament la seva adopció a 
circumstàncies que comportin un risc immediat que pugui afectar greument la 
seguretat de les persones, dels béns o la convivència entre els ciutadans, amb la 
qual cosa s'evidencia una supressió de càrregues per a l'administrat, que es trobi 
en un d'aquests supòsits, perquè es redueix el termini dels efectes d'aquesta 
mesura, amb les implicacions econòmiques que pot comportar per a l'administrat 
afectat. 
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S'inclou una nova forma de regulació respecte els establiments i les activitats 
recreatives que siguin de titularitat municipal o organitzades per l'administració. En 
aquest sentit, i en base als principis de transparència, predictibilitat,' seguretat 
jurídica i bona administració, no es predica l'exempció de la llicència dels 
establiments i les activitats sinó que pel contrari, s'estableix un principi de 
compliment general de les normes reg uladores dels establ iments i de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives per totes les persones físiques i jurídiques, 
públiques i privades, Malgrat aquesta regulació no suposa cap nova càrrega per a 
cap administració, en la mesura que no s'incrementen els requisits i condicions. 
que han de complir en aquests moment, sí que comporta garantir una situació 
d'igualtat entre el sector públic i privat en la realització de les activitats en matèria 
d'espectacles públics i recreatives, 

L'avantprojecte també preveu la utilització dels mitjans electrònics, d'acord amb el que 
estableix la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector pÚblic de 
Catalunya, amb la finalitat de la creació de diversos canals qué facilitin la relació entre les 
administracions públiques i els titulars dels establiments públics, els organitzadors de les 
activitats , els ciutadans que hi vulguin participar i terceres persones que resultin 
afectades, així mateix, es preveu la creació del Registre d'establiments oberts al públic i 
de persones organitzadores. Tot això per aconseguir agilitat i rapidesa en l'actuació 
administrativa, amb l'objectiu d'incrementar l'intercanvi d'informació, la participació, la 
millora dels serveis d'oci, la seguretat de les persones ¡ el respecte dels .drets dels 
usuaris, espectadors i terceres persones. Alhora , aquests mitjans milloren l'eficàcia i 
l'eficiència administratives, la transparència, la proximitat i l'obertura de les 
administracions públiques als ciutadans, i també la seva rendició de comptes. 

No obstant, aquest avantprojecte també $uposa unes càrregues per a les persones 
titulars o organitzadores de les activitats d'espectacles públics i recreatives, com és el cas 
de la incorporació de la figura jurídica de la multa coercitiva, totalment justificada en 
causes d'interès general. Aquesta figura s'introdueix, çom a novetat en aquest text legal , 
amb la finalitat d'aconseguir bàsicament un compliment general i unitari de la norma, ja 
que suposa la introducció d'un nou meCanisme legal més àgil i eficaç de control del 
compliment de la norma per part de les empreses o els titulars de les activitats, a fi i 
efecte d'evitar el greuge comparatiu que es produeix entre els empresaris que 
sistemàticament no compleixen amb la seva normativa d'aplicació respecte d'aquells que 
sí 'ho fan . A mes a mes, el fet d'incomplir la norma que regula les activitats que realitzen 
provoca una inseguretat respecte dels drets de les persones usuàries o participants i dels . . 
tercers que es poden veure afectats per aquest incompliment. 
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S'inclou una nova forma de regulació respecte els establiments i les activitats 
recreatives que siguin de titularitat municipal o organitzades per l'administració. En 
aquest sentit, i en base als principis de transparència, predictibilitat, seguretat 
jurídica i bona administració, no es predica l'exempció de la llicència dels 
establ iments i les activitats sinó que pel contrari, s'estableix un principi de 
compliment general de les normes reguladores dels establiments i de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives per totes les persones físiques i jurídiques, 
públiques i privades. Malgrat aquesta regulació no suposa cap nova càrrega per a 
cap administració, en la mesura que no s'incrementen els requisits i condicions. 
que han de complir en aquests moment, sí que comporta garantir una situació 
d'igualtat entre el sector públic i privat en la realització de les activitats en matèria 
d'espectacles públics i recreatives, 

L'avantprojecte també preveu la utilització dels mitjans electrònics, d'acord amb el que 
estableix la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, amb la finalitat de la creació de diversos canals que facilitin la relació entre les 
administracions públiques i els titulars dels establiments públics, els organitzadors de les 
activitats, els ciutadans que hi vulguin participar i terceres persones que resultin 
afectades, així mateix, es preveu la creació del Registre d'establiments oberts al públic i 
de persones organitzadores. Tot això per aconseguir agilitat i rapidesa en l'actuació 
administrativa, amb l'objectiu d'incrementar l'intercanvi d'i nformació, la participació, la 
millora dels serveis d'oci, la seguretat de les persones i el respecte dels drets dels 
usuaris, espectadors i terceres persones. Alhora , aquests mitjans mi lloren l'eficàcia i 
l'eficiència administratives, la transparència, la proximitat i l'obertura de les 
administracions públiques als ciutadans, i també la seva rendició de comptes. 

No obstant, aquest avantprojecte també suposa unes càrregues per a les persones 
titulars o organitzadores de les activitats d'espectacles públics i recreatives, com és el cas 
d,e la incorporació de la figura jurídica de la multa coercitiva, totalment justificada en 
causes d'interès general. Aquesta figura s'introdueix, com a novetat en aquest text legal , 
amb la finalitat d'aconseguir bàsicament un compliment general i unitari de la norma. ja 
que suposa la introducció d'un nou mecanisme legal més àgil i eficaç de control del 
compliment de la norma per part de les empreses o els titulars de les activitats, a fi i 
efecte d'evitar el greuge comparatiu que es produeix entre els empresaris que 
sistemàticament no compleixen amb la seva normativa d'aplicació respecte d'aquells que 
sího fan , A mes a mes, el fet d'incomplir la norma que regula les activitats que realitzen 
provoca una inseguretat respecte dels drets de les persones usuàries o participants i dels 
tercers que es poden veure afectats per aquest incompliment. 
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En contraprestació s'incorpora l'advertiment com a possible sanció per aquells supòsits 
en què l'infractor durant el procediment hagi mostrat v.oluntat d'esmenar l'anomalia que va 
produir l'incoació de l'expedient sancionadbr, sanció que suposarà menys càrrega 
administrativa per l'interessat, atès que no li suposarà un cost econòmic. 

És tal la racionalitat administrativa que ha imperat en la redacció de la norma que deriva 
en una aplicació, en principi, suficient per part del personal adscrit a aquesta Subdirecció 
d'Espectacles i Activitats Recreatives. Això significa que, d'entrada, la dotació que 
disposa aquesta Subdirecció de personal amb càrrecs de comandament, tècnics 
superiors, administratius, auxiliars i subalterns, de moment, podrà continuar realitzant les 
funcions que té atribuïdes amb el personal que en disposa. 

La coherència normativa d'aquest avantprojecte de Llei es justifica perquè des dels seus 
inicis, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'un mercat únic de 
serveis. En aquest sentit la Directiva de Serveis ha postergat a un segon plànol els 
règims d'autorització administrativa, els quals només seran admissibles quan no siguin 
discriminatoris, i sempre i quan siguin proporcionals i necessaris, i que estiguin justificats 
en "raons imperioses d'interès general" (relacionades amb matèries de seguretat i salut 
pública, ordre públic, entorn urbà, protecció de menors ... ). En altres paraules, la Directiva 
situa els instruments del règim de comunicació com a mecanismes primaris de 
l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques, com també ja s'ha manifestat. 

Quant a la participació dels agents econòmics i socials s'han tingut en compte els criteris ' 
que estableix l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, que atorga facultat 
potestativa i opcional per valorar la procedència de sotmetre l'expedient a informació 

pública, per tant, atorgant el tràmit d'audiència a les persones,~ntitats i institucions 
representatives d'interessos legítims en l'àmbit que regula aquesta norma, es considera 
que es compleix suficientment amb aquest mandat legal de participació de les persones 
interessades. 

Per últim, la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives és molt amplia, 
heterogènia i connexa amb altres àmbits d'intervenció regulats per normatives 
específiques. Des del punt de vista material està formada per normes generals i d'altres 
sectorials que abasten tots els àmbits de la seguretat i protecció dels espectadors i 
usuaris i de la regulació de les activitats recreatives. Aquestes normes com ja s'ha indicat, 
poden trobar-se dins d'àmbits competencials d'altres departaments de la Generalitat , com 
són la promoció i defensa de la competència, turisme, sanitat, consum, jocs, indústria, 
etc, i en aquest sentit, s'ha procurat evitar al màxim les interferències amb aquestes altres 
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En contraprestació s'incorpora l'advertiment com a possible sanció per aquells supòsits 
en què l'infractor durant el procediment hagi mostrat voluntat d'esmenar l'anomalia que va 
produir l'incoació de l'expedient sancionadbr, sanció que suposarà menys càrrega 
administrativa per l'interessat, atès que no li suposarà un cost econòmic, 

És tal la racionalitat administrativa que ha ímperaten la redacció de la norma que deriva 
en una aplicació, en principi, suficient per part del personal adscrit a aquesta Subdirecció 
d'Espectacles i Activitats Recreatives, Això significa que, d'entrada, la dotació que 
disposa aquesta Subdirecció de personal amb càrrecs de comandament, tècnics 
superiors, administratius, auxiliars i subalterns, de moment, podrà continuar realitzant les 
funcions que té atribuïdes amb el personal que en disposa. 

La coherència normativa d'aquest avantprojecte de Llei es justifica perquè des dels seus 

inicis, la Comunitat Econòmica Europea (CEE) pretén la creació d'un mercat únic de 
serveis. En aquest sentit la Directiva de Serveis ha postergat a un segon plànol els 
règims d'autorització administrativa, els quals només seran admissibles quan no siguin 
discriminatoris, i sempre i quan siguin proporcionals i necessaris, i que estiguin justificats 
en ((raons imperioses d'interès genera/" (relacionades amb matèries de seguretat i salut 

pública, ordre públic, entorn urbà, protecció de menors" .). En altres paraules, la Directiva 
situa els instruments del règim de comunicació com a mecanismes primaris de 
l'ordenació administrativa de les activitats econòmiques, com també ja s'ha manifestat 

Quant a la participació dels agents econòmics i socials s'han tingut en compte els criteris 
que estableix l'article 36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, que atorga facultat 
potestativa í opcional per valorar la procedència de sotmetre l'expedient a informació 

pública, per tant, atorgant el tràmit d'audiència a les persones, entitats i institucions 
representatives d'interessos legítims en l'àmbit que regula aquesta norma, es considera 
que es compleix suficientment amb aquest mandat legal de participació de les persones 
interessades. 

Per últim, la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives és molt amplia, 
heterogènia i connexa amb altres àmbits d'intervenció regulats per normatives 
específiques. Des del punt de vista material està formada per normes generals i d'altres 

sectorials que abasten tots els àmbits de la seguretat i protecció dels espectadors i 
usuaris i de la regulació de les activitats recreatives. Aquestes normes com ja s'ha indicat, 
poden trobar-se dins d'àmbits competencials d'altres departaments de la Generalitat, com 
són la promoció i defensa de la competència, turisme, sanitat, consum, jocs, indústria, 
etc, i en aquest sentit, s'ha procurat evitar al màxim les interferències amb aquestes altres 
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normes, treballant conjuntament amb les unitats directives corresponents del diferents 
departaments amb la intenció de compaginar les diferents regulacions específiques que 
puguin afectar a l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

3 . 2.~ Identificació, quantificació i justificació de les càrregues administratives que genera 
el compliment de les mesures que es proposen 

Aquest Avantprojecte de llei, que deroga la Llei 11/2009, de 6 de juliol , de regulació 
administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, té per objecte establir, en el 
marc de les competències de la Generalitat, el règim jurídic i la intervenció administrativa 
aplicable a les activitats d'espectacles públics i recreatives així com als establiments i als 
espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme. 

A grans trets, el Títol r recull les disposicions generals de la llei, el Títol II fa referència a 
l'organització i realització de les activitats regulades en la llei així com al funcionament 
dels establiments oberts al públic, el Títol III estableix les competències pròpies de cada 
administració pública així com les delegades en matèria sancionadora, el Títol IV fa 
referència al règim d'intervenció administrativa sobre les activitats regulades i el Títol V es 
dedica als règims d'inspecció i sanció, 

Respecte a les càrregues administratives, és el Títol IV, relatiu al règim d'intervenció 
administrativa, el que presenta canvis importants respecte a la Llei 11/2009, de 6 de juliol. 

Respecte a l'acarament de les obligacions d'informació que preveu la normativa vigent 
amb la que es proposa, s'ha de tenir en compte que aquesta nova llei detalla els supòsits 
de fet objecte d'intervenció administrativa d'una manera molt més detallada i exhaustiva 
que la normativa actualment en Iligor. Per aquest motiu, i tenint en compte, que és el 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreattves el 'cos legal que detalla la gran 
majoria d'obligacions d'informació, resulta molt difícil encaixar i acarar les obligacions 
d'informació, 

Una de les gra~s novetats de la llei serà el règim de comunicació prèvia com a règim 
general d'intervenció administrativa. Això vol dir que molts dels establiments oberts al 
públic i moltes de les activitats recreatives que es realitzen deixaran d'estar sotmesos al 
règim d'autorització o de llicència en favor del règim de comunicació prèvia. No obstant, 
aquells supòsits de fet que, tot i la nova llei, continuïn sotmesos al règim més rígid de 
l'autorització o de la llicència municipal hauran de complir les mateixes obligacions 

Diputació, 355 
98009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 

15 

000497 

mm Generalitat de Cat?lunya 
WW D~part?~ent d'Interior 

Dlreccro'General -;': , ' , ,:; , 
d'Administració )dè Seguretat 

. . 

{ta':. 7 l 10. Oi l!. 1l ", 78~ 2 

normes, treballant conjuntament amb les unitats directives corresponents del diferents 

departaments amb la intenció de compaginar les diferents regulacions específiques que 

puguin afectar a l'àmbit dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

3.2.- Identificació, quantificació i justificació de les càrregues administratives que genera 

el compliment de les mesures que es proposen 

Aquest Avantprojecte de llei, que deroga la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 

administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, té per objecte establir, en el 

marc de les competències de la Generalitat, el règim jurídic i la intervenció administrativa 

aplicable a les activitats d'espectacles públics i recreatives així com als establiments i als 

espais oberts al públic on aquestes activitats es duen a terme. 

A grans trets, el Títol I recull les disposicions generals de la llei, el Títol 11 fa referència a 

l'organització i realització de les activitats regulades en la llei així com al funcionament 

dels establiments oberts al públic, el Títol III estableix les competències pròpies de cada 
administració pública així com les delegades en matèria sancionadora, el Títol IV fa 

referència al règim d'intervenció administrativa sobre les activitats regulades i el Títol V es 

dedica als règims d'inspecció i sanció. 

Respecte a les càrregues administratives, ès el Títol IV, relatiu al règim d'intervenció 

administrativa, el que presenta canvis importants respecte a la Llei 11/2009, de 6 de juliol. 

Respecte a l'acarament de les obligacions d'informació que preveu la normativa vigent 

amb la que es proposa, s'ha de tenir en compte que aquesta nova llei detalla els supòsits 

de fet objecte d'intervenció administrativa d'una manera molt més detallada i exhaustiva 
que la normativa actualment en vigor, Per aquest motiu, i tenint en compte, que és el 

Reglament d'espectacles públics i activitats recreatfves el cos legal que detalla la gran 

majoria d'obligacions d'informació, resulta molt dificil encaixar i acarar les obligacions 

d'informació. 

Una de les gra~s novetats de la llei serà el règim de comunicació prèvia com a règim 

general d'intervenció administrativa. Això vol dir que molts dels establiments oberts al 

públic i moltes de les activitats recreatives que es realitzen deixaran d'estar sotmesos al 
règim d'autorització o de llicència en favor del règim de comunicació prèvia. No obstant, 

aquells supòsits de fet que, tot i la nova llei, continuïn sotmesos al règim més rígíd de 

l'autorització o de la llicència municipal hauran de complir les mateixes obligacions 
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d'informació previstes en l'actualitat perquè són les que estableix el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost. 

D'altra banda, als efectes de la seva quantificació , . s'han identificat aquelles càrregues 
administratives que afecten a l'inici de l'activitat perquè són les que s'han modificat 
substancialment a l'establir com a règim general el de la comunicació prèvia. En el mateix 
sentit, atès que el règim de les modificacions substancials o importants es modifica 
(articles 34 i 43 de l'Avantprojecte de llei), s'han tingut en compte en la quantificació de 
les càrregues administratives les modificacions previstes a l'article 29.5 de la Llei 
11/2009. 

Respecte a la resta d'obligacions d'informació, lligades a l'exercici de les activitats, com 
les d'informació al públic o a l'Administració, les derivades de la transmissió o canvi de 
titularitat, les relatives als controls periòdics o als requisits dels establiments, no s'han 
tingut en compte als efectes de la quantificació perquè si bé són càrregues 
administratives coincídeixen al 100% amb les que genera, pels mateixos conceptes, la 
Llei actualment vigent. 

Passa el mateix amb les obligacions d'informació que se'n deriven per les empreses i 
professionals relacionats amb el control. d'accés, les entitats col 'laboradores i les 
empreses instal' ladores de sistemes de control d'afotament. Aquestes obligacions estan · 
regulades al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual , s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives. 

Així doncs, la identificació de les obligacions d'informació s'ha fet partint dels tres règims 
d'intervenció previstos, comunicació prèvia, autorització de la Generalitat i llicència 
municipal i, a més, s'han tingut en compte les pOSSibles modificacions substancials tant 
de comunicacions com de llicències o autoritzacions prèviament concedides. 

Una vegada, doncs, identificades les obligacio'ns d'informació existents en la normativa 
vigent i les corresponentsa l'Avantprojecte de llei, s'adjunten en un quadre annex el cost 
de les obligacions d'informació per a les empreses, juntament amb una nota explicativa 
de l'origen de les dades que s'han tingut en compte, 

A aquest efecte, s'ha de ten ir en compte que, d'acord amb la normativa vigent, la 
Generalitat de Catalunya només disposa de dades relatives a les autoritzacions 
atorgades per activitats recreatives de caràcter extraordinari i per establiments de règ im 
especial que es dug'uin a terme en municipis amb una pOblació igualo inferior a 50.000 
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d'informació previstes en l'actualitat perquè són les que estableix el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost. 

D'altra banda, als efectes de la seva quantificació , s'han identificat aquelles càrregues 
administratives que afecten a l'inici de l'activitat perquè són les que s'han modificat 
substancialment a l'establir com a règim general el de la comunicació prèvia. En el mateix 
sentit, atès que el règim de les modificacions substancials o importants es modifica 
(articles 34 i 43 de l'Avantprojecte de llei) , s'han tingut en compte en la quantificació de 
les càrregues administratives les modificacions previstes a l'article 29.5 de la Llei 
11/2009. 

Respecte a la resta d'obligacions d'informació, lligades a l'exercici de les activitats, com 
les d'informació al públic o a l'Administració, les derivades de la transmissió o canvi de 
titularitat, les relatives als controls periòdics o als requisits dels establiments, no s'han 
tingut en compte als efectes de la quantificació perquè si bé són càrregues 
administratives coincideixen al 100% amb les que genera, pels mateixos conceptes, la 
Llei actualment vigent. 

Passa el mateix amb les obligacions d'informació que se'n deriven per les empreses i 
professionals relacionats amb el control d'accés, les entitats col 'laboradores i les 
empreses instal'ladores de sistemes de control d'afo'rament. Aquestes obligacions estan 
regulades al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives. 

Així doncs, la identificació de les obligacions d'informació s'ha fet partint dels tres règims 
d'intervenció previstos, comunicació prèvia, autorització de la Generalitat i llicència 
municipal i, a més, s'han tingut en compte les possibles modificacions substancials tant 
de comunicacions com de llicències o autoritzacions prèviament concedides. 

Una vegada, doncs, identificades les obligacions d'informació existents en la normativa 
vigent i les corresponents a l'Avantprojecte de llei, s'adjunten en un quadre annex el cost 
de les obligacions d'informació per a les empreses, juntament amb una nota explicativa 
de l'origen de les dades que s'han tingut en compte . 

A aquest efecte, s'ha de tenir en compte que, d'acord amb la normativa vigent , la 
Generalitat de Catalunya només disposa de dades relatives a les autoritzacions 
atorgades per activitats recreatives de caràcter extraordinari i per establiments de règim 
especial que es duguin a terme en municipis amb una població igualo inferior a 50.000 
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habitants. Per aquest motiu, es va recórrer a diferents municipis amb poblacions diverses 
per tal de poder-les projectar a la totalitat del territori. No obstant, només ens han arribat 
dades contrastades de l'Ajuntament de Barcelona, i són aquestes les dades que hem 
pres en consideració per projectar-les a la resta del territori. 

(S'adjunta document annex amb els excels de quantificació de càrregues administratives) 

4. Informe d'impacte de genere 

En aquest avantprojecte no es fa un ús androcèntric del llenguatge i no s'utilitzen termes 
que comporten discriminacions per raó de gènere; des d'una vessant material aquesta llei 
no té cap incidència en relació al principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i 
d'accés a llocs de treball, en aplicació de la transversalització de gènere. 

En tot cas, la incidència es pot apreciar en establir, per llei , que les proves per exercir 
com a personal de control d'accés en els establiments públics les realitzi la pròpia 
Administració, circumstància que confereix una salvaguarda deis drets a protegir en tant 
l'Administració ha de ser garant d'ells, procurant un accés en termes d'igualtat tant pels 
homes com per les dones que vulguin accedir-hi. 

Així mateix, es garanteix aquest Wincipi de no discriminació entre homes i dones regulant 
l'exercici del dret d'admissió, que obliga els titulars, organitzadors i explotadors dels 
establiments públics i de les activitats d'espectacles públics i recreatives que vulguin 
exercir-lo, a complir estrictament amb els principis constitucionals i estatutaris, no 
discriminatoris, que han de cohesionar el nostre sistema democràtic. 

Pel que fa a la utilització del llenguatge, el redactat d'aquest avantprojecte s'ha fet d'acord 
amb les recomanacions del Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 
107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya , i q~e té per objecte promoure l'ús d'un 
llenguatge simplificat i no discriminatori i de la termi.nologia catalana normalitzada, i que 
obliga a l'ús no sexista del llenguatge i a la utilització de termes que no suposin una 
discriminació per raó de sexe. També s'ha tingut en compte la normativa internaciónal en 
les polítiques d'igualtat. ( 

En data 7 de maig de 2014, ha tingut entrada al registre del Departament d'Interior 
l'informe emès per l'Institut Català de les Dones en què realitza un seguit de 
recomanacions. 
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habitants, Per aquest motiu, es va recórrer a diferents m,unicipis amb poblacions diverses 
per tal de poder-les projectar a la totalitat del territori. No obstant, només ens han arribat 
dades contrastades de l'Ajuntament de Barcelona, i són aquestes les dades que hem 
pres en consideració per projectar-les a la resta del territori. 

(S'adjunta document annex amb els excels de quantificació de càrregues administratives) 

4. Informe d'impacte de gènere 

En aquest avantprojecte no es fa un ús androcèntric del llenguatge i no s'utilitzen termes 
que comporten discriminacions per raó de gènere; des d'una vessant material aquesta llei 
no té cap incidència en relació al principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, i 
d'accés a llocs de treball, en aplicació de la transversalització de gènere, 

En tot cas, la incidència es pot apreciar en establir, per llei, que les proves per exercir 
com a personal de control d'accés en els establiments públics les realitzi la pròpia 
Administració, circumstància que confereix una salvaguarda deis drets a protegir en tant 
l'Administració ha de ser garant d'ells, procurant un accés en termes d'igualtat tant pels 
homes com per les dones que vulguin accedir-hi. 

Així mateix, es garanteix aquest principi de no discriminació entre homes i dones regulant 
l'exercici del dret d'admissió, que obliga els titulars, organitzadors i explotadors dels 
establiments públics i de les activitats d'espectacles públics i recreatives que vulguin 
exercir-lo, a complir estrictament amb els principis constitucionals i estatutaris, no 
discriminatoris, que han de cohesionar el nostre sistema democràtic. 

Pel que fa a la utilització del llenguatge, el redactat d'aquest avantprojecte s'ha fet d'acord 
amb les recomanacions del Decret 16212002, de 28 de maig, de modificació del Decret 
107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i que té per objecte promoure l'ús d'un 
llenguatge simplificat i no discriminatori i de la termi.nologia catalana normalitzada, i que 
obliga a l'ús no sexista del llenguatge i a la utilització de termes que no suposin una 
discriminació per raó de sexe. També s'ha tingut en compte la normativa internacional en 
les polítiques d'igualtat. 

En data 7 de maig de 2014, ha tingut entrada al registre del Departament d'Interior 
l'informe emès per l'Institut Català de les Dones en què realitza un seguit de 
recomanaclons. 
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En primer lloc, respecte a les consideracions efectuades a l'apartat relatiu a l'anàlisi 
terminològica del text articulat s'accepten les observacions realitzades per l'Institut Català 
de les Dones, modificant el text articulat en aquest sentit. 

En segon lloc, respecte a les recomanacions efectuades per l'Institut Català de les Dones 
a l'apartat conclusions: 

- Pel que fa a la redacció alternativa de l'apartat 2 de l'article 9, un cop valorada, s'entén 
que aquest article fa referència , únicament, a la protecció dels menors d'edat, motiu pel 
qual no es considera necessari introduir cap mecanisme de protecció de les dones. 

- Pel que fa a la redacció alter:nativa de l'article 16.2, un cop valorada, es considera que 
es troba suficientment protegida la figura de la dona, en aquest apartat mitjançant la 
prohibició de qualsevol forma de promoció o de publicitat iI'lícites que incitin, entre 
d'altres, al sexisme o facin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals i a les 
llibertats públiques. 
- Pel que fa a la redacció alternativa de l'article 17.2, un cop valorada, s'ha modificat el 

text d'aquest article en el sentit següent: 

"2. El personal de control d'accés ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat 
establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, realitzades 
per l'administració compètent, en els termes i condicions que s'estableixin per reglament. 
Es garantirà que en aquest ' procés d'habilitació no es produeixin situacions 
contràries al principi d'igualtat de les persones aspirants." 

r, 
J. 

BaI celona, 15 de m~ig de 2014 

l 
Maite Casado Cadat.so 

Directora general ~ 
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En primer lloc, respecte a les consideracions efectuades a l'apartat relatiu a l'anàlisi 

terminològica del text articulat s'accepten les observacions realitzades per l'Institut Català 

de les Dones, modificant el text articulat en aquest sentit. 

En segon lloc, respecte a les recomanacions efectuades per l'Institut Català de les Dones 

a l'apartat conclusions: 

- Pel que fa a la redacció alternativa de l'apartat 2 de l'article 9, un cop valorada, s'entén 

que aquest article fa referència , únicament, a la protecció dels menors d'edat, motiu pel 

qual no es considera necessari introduir cap mecanisme de protecció de les dones. 

- Pel que fa a la redacció alter.nativa de l'article 16.2, un cop valorada, es considera que 

es troba suficientment protegida la figura de la dona, en aquest apartat mitjançant la 

prohibició de qualsevol forma de promoció o de publicitat il · lícites que incitin, entre 

d'altres, al sexisme o facin apologia d'activitats contràries als drets fonamentals i a les 

llibertats públiques. 

- Pel que fa a la redacció alternativa de l'article 17.2, un cop valorada, s'ha modificat el 

text d'aquest article en el sentit següent: 

"2. El personal de control d'accés ha de complir els requisits professionals i d'idoneïtat 

establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 

impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, realitzades 

per l'administració competent, en els termes i condicions que s'estableixin per reglament. 

Es garantirà que en aquest procés d'habilitació no es produeixin situacions 
contràries al principi d'igualtat de les persones aspirants." 

r· 
¡ J ' 

Batcelona, 15 de mk ig de 2014 

U 
Maite Casado cada1so 

Directora general \ 
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DOCUMENT ANNEX DE LA MEMÓRIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LES 
MESURES PROPOSADES EN L'AVANTPRO..tECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES 

Càlculs efectuats en relació amb les càrregues administratives derivades de la Llei 
11/2009 

"'. ' ~~li 
~ 

Excel quant ificació 
LLei 11_2009. pdf 

AUTORITZACiÓ DE LA GENERALITAT 

1. Empreses que vulguin organitzar espectacles públics i activitats recreatives de 
caràcter extraordinari que es duguin a terme en municipis amb població igual o 
inferior a 50.000 habitants 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses que organitzin espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de menys de 50.000 
habitants durant el 2012 va ser de 21 segons la Memòria anual 2012 del Departament 

d' Interior. 

2. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments en règim especial en els 
municipis amb població igualo inferior a 50.000 habitants. 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses titulars d'establiments en 
règim especial en municipis de menys de 50.000 habitants durant el 2012 \ta ser de 3 

segons la Memòria anual 2012 del Departament d' Interior. 

LLICÈNCIA MUNICIPAL 

1. Empreses que vulguin ser titulars de: 

a) Establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives 
de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicadó 
prèvia. 

b) Establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives 
no permanents desmuntables. 
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DOCUMENT ANNEX DE LA MEMÓRIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LES 
MESURES PROPOSADES EN L'AVANTPRO..(ECTE DE LLE,I D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES 

Càlculs efectuats en relació amb les càrregues administratives derivades de la Llei 
11/2009 

~
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Excel quantificació 
l.l..ei 11_2009, pdf 

AUTORITZACiÓ DE LA GENERALITAT 

1. Empreses que vulguin organitzar espectacles públics i activitats recreatives de 
caràcter extraordinari que es duguin a terme en municipis amb població igual o 
inferior a 50.000 habitants 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses que organitzin espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de menys de 50.000 
habitants durant el 2012 va ser de 21 segons la Memòria anual 2012 del Departament 
d'Interior. 

2. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments en règim especial en els 
municipis amb població igualo inferior a 50.000 habitants. 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses titulars d'establiments en 
règim especial en municipis de menys de 50.000 habitants durant el 2012 va ser de 3 
segons la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior. 

LLICÈNCIA MUNICIPAL 

1. Empreses que vulguin ser titulars de: 

a) Establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives 
de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicac'ió 
prèvia. 

b) Establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives 
no permanents desmuntables. 
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D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van concedir 13 llicències pera establiments oberts al públic d'espectacles públics i 
activitats recreatives de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicació prèvia, 
3 llicències de circs i 47 de fires d'atraccions. No obstant, de les 13 llicències atorgades 
per establiments de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicació prèvia 
s'han de restar ' la part de llicències atorgades per motius de transformació, adaptació, 
reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29,5 de la Llei 
11/2009. Atès que es van atorgar 24 llicències per aquests motius s'ha de fer un càlcul 
proporcional de quants es poden atribuir als establiments sotmesos a comunicació prèvia 
i quantes als sotmesos a llicència municipal. Entenent que aquests canvis o modificacions 
substancials afecten principalment als establim~nts destinats a activitats de restauració, 
hauríem de restar una llicència de les 8 atorgades a aquests establiments amb un 
aforament des de 150 fins a 500 persones per l'Ajuntament de Barcelona. La resta, 23, 
les restarem dels establiments destinats a activitats de restauració sotmesos al règim de 
comunicació prèvia, 

Així doncs, en total, el nombre de llicències concedides per l'Ajuntament de Barcelona, 
restant l'atorgada en concepte de modificació substancial és de 62, ~questa xifra es pot 
projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona i la població dei conjunt de 
Catalunya. 

Així, considerant que el nombre de llicències va en funció de la població, les 62 llicències 
concedides per l'Ajuntament de Barcelona durant el 2012 es traduirien en una estimació 
de 290 llicències concedides en el conjunt de Catalunya, 

2. Empreses que vulguin organitzar espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari que es duguin , a terme en municipis de més de 50.000 
habitants o amb motiu de festes i revetlles populars. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van concedir 79 llicències per organitzar espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari o amb motiu de festes i revetll~s populars. Aquesta xifra es pot 
projectar a partir del nombre d'habitants de la ciutat de Barcelona (1 .620'.943) i del 
conjunt de Catalunya (7.570.908), 

Així, si considerem que el nombre de llicències d'activitats de caràcter extraordinari 
concedides depèn del nombre d'habitants, les 79 llicències concedides per l'Ajuntament 
de Barcelona durant el 2012 es traduirien en una estimació de 369 llicències concedides 

al conjunt de Catalunya. 
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D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van concedir 13 llicències pera establiments oberts al públic d'espectacles públics i 
activitats recreatives de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicació prèvia, 
3 llicències de circs i 47 de fires d'atraccions. No obstant, deies 13 llicències atorgades 
per establiments de caràcter permanent no subjectes al règim de comunicació prèvia 
s'han de restar la part de llicències atorgades per motius de transformació, adaptació, 
reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 
11/2009. Atès que es van atorgar 24 llicències per aquests motius s'ha de fer un càlcul 
proporcional de quants es poden atribuir als establiments sotmesos a comunicació prèvia 
i quantes als sotmesos a ll icència municipal. Entenent que aquests canvis o modificacions 
substancials afecten principalment als establim~nts destinats a activitats de restauració, 
hauríem de restar una llicència de les 8 atorgades a aquests establiments amb un 
aforament des de 150 fins a 500 persones per l'Ajuntament de Barcelona. La resta, 23, 
les restarem dels establiments destinats a activitats de restauració sotmesos al règim de 
comunicació prèvia. 

Així doncs, en total, el nombre de llicències concedides per l'Ajuntament de Barcelona, 
restant l'atorgada en concepte de modificació substancial és de 62. Aquesta xifra es pot 
projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona i la població del conjunt de 
Catalunya. 

Així, considerant que el nombre de llicències va en funció de la població, les 62 llicències 
concedides per l'Ajuntament de Barcelona durant el 2012 es traduirien en una estimació 
de 290 llicències concedides en el conjunt de Catalunya. 

2. Empreses que vulguin organitzar espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari que es duguin a terme en municipis de més de 50.000 
habitants o amb motiu de festes i revetlles populars. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van concedir 79 llicències per organitzar espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari o amb motiu de festes i revetlles populars. Aquesta xifra es pot 
projectar a partir del nombre d'habitants de la ciutat de Barcelona (1.620.943) i del 
conjunt de Catalunya (7.570.908). 

Així, si considerem que el nombre de llicències d'activitats de caràcter extraordinari 
concedides depèn del nombre d'habitants, les 79 llicències concedides per l'Ajuntament 
de Barcelona durant el 2012 es traduirien en una estimació de 369 llicències concedides 
al conjunt de Catalunya. 
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3. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic de règim 
especial en els municipis de més de 50.000 habitants. 

A falta de dades més acurades, podem estimar la població extrapolant les dades dels 

municipis de menys de 50.000 habitants als de més de 50.000 habitants a partir de la 

població de Catalunya. Segons dades del Padró municipal a 1 de gener de 2012 (Instituto 
Nacional de Estadística), el 53,89% de la població catalana residia a municipis de més de 

50.000 habitants. Projectant les autoritzacions 'dels municipis de menys de 50.000 
habitants (dada extreta de la Memòria anual 2012 del Departament d' Interior) als de més
de 50.000 habitants per la població, obtindríem que s'haurien concedit 3 llicències per 
establiments oberts al públic de règim especial. ' 

Població en municipis Població en municipis de 
de més de 50.000 menys de 50.000 

Població total habitants habitants 

2012 

BARCELONA 5.552.050 3.601.816 1.950.234 
GIRONA 761.627 97.198 664.429 
LLEIDA 443.032 139.834 303.198 
TARRAGONA 814.199 241 .165 573.034 

TOTALS 7.570.908 4.080.013 3.490.895 

Percentatge 53,89% 46,11% 

COMUNICACiÓ PRÈVIA 

1. Empreses que vulguin: 
a) Ser titulars d'establiments oberts al públic destinats a espectacles 

cinematogràfics 
b) Ser titulars d'establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i 

activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 
persones. 

c) Ser titulars d'establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un 
aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de 
terrassa o qualsevol altre espai.complementari a l'aire lliure. 

d) Organitzar actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg 
de l'annex I del Decret 112/2010. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van presentar 189 comunicacions prèvies. D'aquestes 184 van ser per establiments de 
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3. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic de règim 
especial en els municipis de més de 50.000 habitants, 

A falta de dades més acurades, podem estimar la població extrapolant les dades dels 
municipis de menys de 50.000 habitants als de més de 50.000 habitants a partir de la 
població de Catalunya. Segons dades del Padró municipal a 1 de gener de 2012 (Instituto 
Nacional de Estadística), el 53,89% de la població catalana residia a municipis de més de 
50.000 habitants. Projectant les autoritzacions dels municipis de menys de 50 .000 

habitants (dada extreta de la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior) als de més 
de 50.000 habitants per la població, obtindríem que s'haurien concedit 3 llicències per 
establiments oberts al públic de règim especial. ' 

Població en municipis Població en municipis de 
de més de 50.000 menys de 50.000 

Població total habitants habitants 

2012 

BARCELONA 5.552,050 3.601.816 1.950.234 
GIRONA 761 ,627 97.198 664.429 
LLEIDA 443.032 139.834 303,198 
TARRAGONA 814.199 241.165 573,034 

TOTALS 7.570.908 4.080.013 3.490.895 

Percentatge 53,89% 46,11% 

COMUNICACiÓ PRÈVIA 

1. Empreses que vulguin: 
a) Ser titulars d'establiments oberts al públic destinats a espectacles 

cinematogràfics 
b) Ser titulars d'establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i 

activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 
persones. 

c) Ser titulars d'establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un 
aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de 
terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure. 

d) Organitzar actuacions en directe en els establiments recollits en el catàleg 
de l'annex I del Decret 112/2010. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van presentar 189 comunicacions prèvies. D'aquestes 184 van ser per establiments de 
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restauració amb una aforament autoritzat fins · a . 150 persones. Per aquest mateix 
concepte, activitats de restauració, l'Ajuntament de Barcelona ens ha comunicat que es . . 
van atorgar 8 llicències per establiments de restauració amb un aforament des de 150 fins 
a 500 persones. 

D'altra banda, també ens ha comunicat que és van atorgar 24 llicències per motius de 
transformació, adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció. Per 
aquest motiu, prèviament a efectuar els càlculs necessaris hem de restar aquestes 24 
llicències de les 192 activitats de restauració comunicades o autoritzades durant l'any 
2012. Així, proporcionalment, les activitats de restauració ,sotmeses al règim de 
comunicació prèvia serien 161 (184-23) i les sotmeses a llicència municipal? (8-1). 

Partint d'aquesta dada i de la resta de dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, 
les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia van ser 166 (189-23). Si projectem 
aquesta dada en funció de la població total de Catalunya, en resulten 775 establiments o 
activitats sotmesos al règim de comunicació prèvia. 

MODIFICACIONS EN L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT 

Empreses que vulguin efectuar qualsevol modificació de l'establiment obert al 
públic, ja sigui per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament o reducció 

De les dades que ens ha facilitat l'Ajuntament de Barcelona relatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament, ampliació o reducció prev·istes a l'article 29.5 de la Llei 11/2009 i a 
l'article 12? pel Reglam·ent d'espectacles públics i activitats recreatives. 

Projectant, doncs, aquesta dada a la població de tot Catalunya, en resulten 112 llicències 
per modificacions d'establiments públics. 
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restauració amb una aforament autoritzat fins a 150 persones. Per aquest mateix 
concepte, activitats de restauració, l'Ajuntament de Barcelona ens ha comunicat que es 
van atorgar 8 llicències per establiments de restauració amb un aforament des de 150 fins 
a 500 persones. 

D'altra banda, també ens ha comunicat que és van atorgar 24 llicències per motius de 
transformació, adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció. Per 
aquest motiu, prèviament a efectuar els càlculs necessaris hem de restar aquestes 24 
llicències de les 192 activitats de restauració comunicades o autoritzades durant l'any 
2012. Així, proporcionalment, les activitats de restauració ,sotmeses al règim de 
comunicació prèvia serien 161 (184-23) i les sotmeses a llicència municipal 7 (8-1). 

Partint d'aquesta dada i de la resta de dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, 
les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia van ser 166 (189-23). Si projectem 
aquesta dada en funció de la població total de Catalunya, en resulten 775 establiments o 
activitats sotmesos al règim de comunicació prèvia. 

MODIFICACIONS EN L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT 

Empreses que vulguin efectuar qualsevol modificació de l'establiment obert al 
públic, ja sigui per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament o reducció 

De les dades que ens ha facilitat l'Ajuntament de Barcelona relatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 11/2009 i a 
l'article 127 del Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. 

Projectant, doncs, aquesta dada a la població de tot Catalunya, en resulten 112 llicències 
per modificacions d'establiments públics. 
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Càlculs efectuats en relació amb les càrregues administratives derivades de 
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Excel quantificació 
avantprojecte de llei. 

COMUNICACiÓ PRÈVIA 

1. Establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics 
cinematogràfics, teatrals i musicals. 

D'acord ambles dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, en aquest supòsit 
s'inclouen 2 comunicacions prèvies de cinemes i teatres (amb aforament fins a 150 
persones) i 3 llicències atorgades per l'Ajuntament a teatres (amb un aforament entre 151 
i 500 persones), en totalS. 

Fent una projecció d'aquesta dada a la població total de Catalunya, en resulten 23 
comunicacions prèvies d'establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles 
públics cinematogràfics, teatrals i musicals. 

2. Establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals de 
superfície inferior o igual a 500 m2 o d'aforament inferior o igual a 500 persones 

Els càlculs s'han fet en funció de l'aforament perquè no disposem de dades de la 
superfície dels establiments. L'Ajuntament de Barcelona ens ha facilitat les dades 
següents relatives a l'any 2012: 

3 establiments ' destinats a activitats musicals amb un aforament inferior a 150 
persones 
1 establiment destinat a activitats musicals amb un aforament entre 151 i 500 
persones 
1 establiment destinat a activitats musicals amb un aforament superior a 500 
persones (aquest supòsit el comptabilitzarem a l'apartat de llicències ' municipals 
perquè està considerat activitat recreativa musical de risc important) 

Així doncs, les dades a tenir em compte per calcular els establiments oberts al públic 
fixos destinats a activitats recreatives musicals que estaran sotmesos a comunicació 
prèvia és de 4 a la ciutat de Barcelona, la qual cosa vol dir que fent una projecció en 
funció de la població existent a tot Catalun'ya (7.570.908) resulta que seran 19 els que 

haurem de tenir en compte als efectes de la quantificació. . 
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Càlculs efectuats en relació amb les càrregues administratives derivades de 
l'Avantprojecte de Llei d'ordenació d'activitats d'espectacles públics i recreatives 
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Excel quantificació 
avantprojecte de llei. 

COMUNICACiÓ PRÈVIA 

1. Establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles públics 
cinematogràfics, teatrals i musicals. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, en aquest supòsit 
s'inclouen 2 comunicacions prèvies de cinemes i teatres (amb aforament fins a 150 
persones) i 3 llicències atorgades per l'Ajuntament a teatres (amb un aforament entre 151 
i 500 persones), en total 5. 

Fent una projecció d'aquesta dada a la població total de Catalunya, en resulten 23 
comunicacions prèvies d'establiments oberts al públic fixos destinats a espectacles 
públics cinematogràfics, teatrals i musicals. 

2. Establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals de 
superfí~ie inferior o igual a 500 m2 o d'aforament inferior o igual a 500 persones 

Els càlculs s'han fet en funció de l'aforament perquè no disposem de dades de la 
superfície dels establiments. L'Ajuntament de Barcelona ens ha facilitat les dades 
següents relatives a l'any 2012: 

3 establiments destinats a activitats musicals amb un aforament inferior a 150 
persones 
1 establiment destinat a activitats musicals amb un aforament entre 151 i 500 
persones 
1 establiment destinat a activitats musicals amb un aforament superior a 500 
persones (aquest supòsit el comptabilitzarem a l'apartat de llicències ' municipals 
perquè està considerat activitat recreativa musical de risc important) 

Així doncs, les dades a tenir em compte per calcular els establiments oberts al públic 
fixos destinats a activitats recreatives musicals que estaran sotmesos a comunicació 
prèvia és de 4 a la ciutat de Barcelona, la qual cosa vol dir que fent una projecció en 
funció de la població existent a tot Catalun'ya (7.570.908) resulta que seran 19 els que 
haurem de tenir en compte als efectes de la quantificació. 
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3. Establiments oberts al públic d'activitats de restauració de superfície inferior o 
igual a 500 m2 o d'aforament inferior o igual a 500 persones 

Els càlculs s'han fet en funció de l'aforament perquè no disposem de dades de la 
superfície dels establiments. L'Ajuntament de Barcelona ens ha facilitat les dades 
següents relatives a l'any 2012: 

184 comunicacions prèvies dels establiments destinats a activitats de restauració 
amb un aforament inferior a 150 persones 
8 llicències atorgades a establiments destinats a activitats de restauració amb un 
aforament entre 151 i 500 persones. 

No obstant, s'han de restar les 24 llicències atorgades per motius de transformació, 
adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 
de la Llei 11/2009 (dada també facilitada per l'Ajuntament de Barcelona i relativa a l'any 
2012). 

Així doncs, d'aquestes dades resulta que, aplicant el que disposa l'Avantprojecte de llei 
que estem quantificant, durant l'any 2012 s'haurien realitzat 168 (184+8-24) 
comunicacions prèvies d'inici de l'activitat d'establiments destinats a activitats de 
restauració. Si projectem aquesta dada en funció de la població de la ciutat de Barcelona 
(1.620.943) i de la població de tot Catalunya (7.570.908) en resulta que es realitzarien 
785 comunicacions prèvies per aquest concepte. 

4. Empreses que vulguin organitzar actuacions musicals en directe i en horari 
diürn, complementàries d'una altra, en locals que no són establiments oberts al 
públic. 

Les actuacions musi.cals en directe i en horari diürn, complementàries d'una altra, en 
locals que no són establiments oberts al públic d'acord amb el que estableix el Catàleg 
del Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, s'han considerat que 
representen aproximadament un 6% de les activitats extraordinàries que tenen lloc en 
establiments que no disposen de llicència o autorització per activitats del Catàleg 
d'Espectacles. 

D'acord amb la data facilitada per l'Ajuntament de Barcelona, durant el 2012 es van 
atorgar 22 llicències per aquest concepte. Si considerem que un 6% són actuacions 
musicals complementàries d'una altra, podem concloure que a' la ciutat de Barcelona es 
va autoritzar 1 actuació d'aqUest tipus. 

Si aquesta dada la projectem en funció de la població total de Catalunya, en resultaran 5 
autoritzacions per dur a terme actuacions musicals en directe i en horari diürn, 
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3. Establiments oberts al públic d'activitats de restauració de superfície inferior o 
igual a 500 m2 o d'aforament inferior o igual a 500 persones 

Els càlculs s'han fet en funció de l'aforament perquè no disposem de dades de la 
superfície dels establiments. L'Ajuntament de Barcelona ens ha facilitat les dades 
següents relatives a l'any 2012: 

184 comunicacions prèvies dels establiments destinats a activitats de restauració 
amb un aforament inferior a 150 persones 
8 llicències atorgades a establiments destinats a activitats de restauració amb un 
aforament entre 151 i 500 persones. 

1\10 obstant, s'han de restar les 24 llicències atorgades per motius de transformació, 
adaptació, reforma, canvi d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 
de la Llei 11/2009 (dada també facilitada per l'Ajuntament de Barcelona i relativa a l'any 
2012). 

Així doncs, d'aquestes dades resulta que, aplicant el que disposa l'Avantprojecte de llei 
que estem quantificant, durant l'any 2012 s'haurien realitzat 168 .( 184+8-24) 
comunicacions prèvies d'inici de l'activitat d'establiments destinats a activitats de 
restauració. Si projectem aquesta dada en funció de la població de la ciutat de Barcelona 
(1.620.943) i de la població de tot Catalunya (7.570.908) en resulta que es realitzarien 
785 comunicacions prèvies per aquest concepte. 

4. Empreses que vulguin organitzar actuacions musicals en directe i en horari 
diürn, complementàries d'una altra, en locals que no són establiments oberts al 
públic. 

Les actuacions musicals en (jirecte i en horari diürn, complementàries d'una altra, en 
locals que no són establiments oberts al públic d'acord amb el que estableix el Catàleg 
del Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives, s'han considerat que 
representen aproximadament un 6% de les activitats extraordinàries que tenen lloc en 
establiments que no disposen de llicència o autorització per activitats del Catàleg 

d'Espectacles. 

D'acord amb la data facilitada per l'Ajuntament de Barcelona, durant el 2012 es van 
atorgar 22 llicències per aquest concepte. Si considerem que un 6% són actuacions 
musicals complementàries d'una altra , podem concloure que a la ciutat de Barcelona es 
va autoritzar 1 actuació d'aquest tipus. 

Si aquesta dada la projectem en funció de la població total de Catalunya, en resultaran 5 
autoritzacions per dur a terme actuacions musicals en directe i en horari diürn, 
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complementàries d'una altra que amb l'Avantprojecte de llei que es proposa estaran 
sotmeses al règim de comunicació prèvia. 

5. Empreses que vulguin fer modificacions no substancials dels establiments 
oberts al públic que comptin amb la respectiva llicència municipal o autorització de 
la Generalitat 

Aquestes modificacions no substancials no s'han tingut en compte per l'Ajuntament de 
Barcelona i per aquest motiu no podem quantificar-les per manca d'informació. 

6. Empreses que vulguin fer modificacions dels establiments oberts al públic que 
comptin amb una comunicació prèvia anterior, sempre que no comportin l'aplicació 
d'un règim de llicència o autorització 

De les dades que ens ha facilitat l'Ajuntament de Barcelonarelatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 ' de la Llei 11/2009. 
Aquestes s'han de restar del conjunt de llicències atorgades (202) per l'Ajuntament de 
Barcelona per establiments oberts al públic de caràcter permanent. 

Només es va atorgar 1 llicència per un establiment amb un aforament superior a 500 
persones que és la que amb l'Avantprojecte de llei serà l'únic supòsit que continuarà 
sotmès al règim de llicència o autorització, ja que la resta passa a estar sotmès al règim 
de comunicació prèvia. 

D'acord amb això, com a màxim només 1 de les 202 llicències atorgadesper l'Ajuntament 
de Barcelona podria ser pel concepte de modificació substancial de l'establiment obert al 
públic sotmès al règim de llicència. 

Tot i que en els supòsits anteriors s'ha considerat, per simplificar els càlculs, que les 24 
llicències atorgades per modificacions corresponen als establiments destinats a activitats 
de restauració, . en aquest supòsit concret farem els càlculs tenint en compte la seva 
distribució proporcional en funció del total de llicències atorgades. 

Així doncs, les llicències concedides per modificacions previstes a l'article 29.5 de la Llei 
11/2009 són 24 i projectant-les a la població total de Catalunya en resultarien 112, 
d'aquestes només 5 podran correspondre, com a màxim, al supòsit de modificació 
substancial dels establiments oberts al públic que disposin de llicència municipal prèvia. 
La resta, 107 (112-5), seran modificacions que estaran sotmeses al règim de comunicació 

prèvia. 
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complementàries d'una altra que amb l'Avantprojecte de llei que es proposa estaran 
sotmeses al règim de comunicació prèvia. 

5. Empreses que vulguin fer modificacions no substancials dels establiments 
oberts al públic que comptin amb la respectiva llicència municipal o autorització de 
la Generalitat 

Aquestes modificacions no substancials no s'han tingut en compte per l'Ajuntament de 
Barcelona i per aquest motiu no podem quantificar-les per manca d'informació. 

6. Empreses que vulguin fer modificacions dels establiments oberts al públic que 
comptin amb una comunicació prèvia anterior, sempre que no comportin l'aplicació 
d'un règim de llicència o autorització 

De les dades que ens ha facilitat l'Ajuntament de Barcelona relatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 11/2009. 
Aquestes s'han de restar del conjunt de llicències atorgades (202) per l'Ajuntament de 
Barcelona per establiments oberts al públic de caràcter permanent. 

Només es va atorgar 1 llicència per un establiment amb un aforament superior a 500 
persones que és la que amb l'Avantprojecte de llei serà l'únic supòsit que continuarà 
sotmès al règim de llicència o autorització, ja que la resta passa a estar sotmès al règim 
de comunicació prèvia. 

D'acord amb això, com a màxim només 1 de les 202 llicències atorgades per l'Ajuntament 
de Barcelona podria ser pel concepte de modificació substancial de l'establiment obert al 
públic sotmès al règim de llicència. 

Tot i que en els supòsits anteriors s'ha considerat, per simplificar els càlculs, que les 24 
llicències atorgades per modificacions corresponen als establiments destinàts a activitats 
de restauració, en aquest supòsit concret farem els càlculs tenint en compte la seva 
distribució proporcional en funció del total de llicències atorgades. 

Així doncs, les llicències concedides per modificacions previstes a l'article 29.5 de la Llei 
11/2009 són 24 i projectant-les a la població total de Catalunya en resultarien 112, 
d'aquestes només 5 podran correspondre, com a màxim, al supòsit de modificació 

substancial dels establiments oberts al públic que disposin de llicència municipal prèvia . 
La resta, 107 (112-5), seran modificacions que estaran sotmeses al règim de comunicació 

prèvia. 
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7. Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públics 
i recreatives de caràcter ordinari en estructures desmuntables i itinerants amb un 
aforament inferior o igual a 1.000 perso'nes (carpes, envelats o tendals i circs) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
. van atorgar 2 llicències en concepte d'establiment obert al públic no fix gestinat a 
activitats d'espectacles públic i recreatives de caràcter ordinari en estructures 
desmuntables i itinerants amb un aforament inferior o igual a 1.000 persones. Aquesta 
xifra es pot projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona a la població del 
conjunt de Catalunya. 

Considerant que el nombre de llicències atorgades està relacionat amb la població, les 2 
llicències atorgades per l'Ajuntament de Barcelona es traduirien en 9 llicències atorgades 
al conjunt de Catalunya. 

8.- Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públics 
i recreatives de caràcterordinari en espais oberts al públic (fires d'atraccions) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van atorgar 47 llicències en concepte d'establiments oberts al públic no fixos destinats a 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari en espais oberts al públic 
(fires d'atraccions). Aquesta xifra es pot projectar a partir de la població de la ciutat de 
Barcelona (1.620.943 habitants) i la població del conjunt de Catalunya (7.570.908 
habitants ). 

Tenint en compte la població de la ciutat de Barcelona i que aquest supòsit de fet amb la 
nova regulació que ara s'analitza passa d'estar sotmès a llicència municipal al règim de 
comunicació prèvia, les 47 llicències atorgades per l'Ajuntament de Barcelona es 
traduirien en 219 comunicacions prèvies al conjunt de Catalunya. 

AUTORITZACiÓ DE LA GENERALITAT 

1. Empreses que vulguin organitzar en municipis amb població igual o inferior a 
20.000 habitants, activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari que es duguin a terme: 

a) en establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
per altres activitats 

b) en edificis o locals que no són establiments oberts al públic però que hi 
compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats 
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7. Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públics 
i recreatives de caràcter ordinari en estructures desmuntables i itinerants amb un 
aforament inferior o igual a 1.000 persones (carpes, envelats o tendals i circs) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van atorgar 2 llicències en concepte d'establiment obert al públic no fix destinat a 
activitats d'espectacles públic i recreatives de caràcter ordinari en estructures 
desmuntables i itinerants amb un aforament inferior o igual a 1.000 persones. Aquesta 
xifra es pot projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona a la població del 

conjunt de Catalunya. 

Considerant que el nombre de llicències atorgades està relacionat amb la població, les 2 
llicències atorgades per l'Ajuntament de Barcelona es traduirien en 9 llicències atorgades 

al conjunt de Catalunya. 

8.' Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públics 
i recreatives de caràcter ordinari en espais oberts al públic (fires d'atraccions) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
van atorgar 47 llicències en concepte d'establiments oberts al públic no fixos destinats a 
activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter ordinari en espais oberts al públic 
(fires d'atraccions). Aquesta xifra es pot projectar a partir de la població de la ciutat de 
Barcelona (1.620.943 habitants) i la població del conjunt de Catalunya (7.570.908 
habitants ). 

, 

Tenint en compte la població de la ciutat de Barcelona i que aquest supòsit de fet amb la 
nova regulació que ara s'analitza passa d'estar sotmès a llicència municipal al règim de 
comunicació prèvia, les 47 llicències atorgades per l'Ajuntament de Barcelona es 
traduirien en 219 comunicacions prèvies al conjunt de Catalunya. 

AUTORITZACiÓ DE LA GENERALITAT 

1. Empreses que vulguin organitzar en municipis amb població igual o inferior a 
20.000 habitants, activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari que es duguin a terme: 

a) en establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
per altres activitats 

b) en edificis o locals que no són establiments oberts al públic però que hi 
compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats 
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D'acord amb les dades que hi consten a la Memòria anual 2012 del Departament 
d'Interior, la Generalitat de Catalunya va autoritzar l'organització de 21 espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de menys de 50.000 
habitants. 

Atès que el llindar establert per l'Avantprojecte de llei que ara s'analitza ha modificat el 
nombre d'habitants dels municipis per determinar si l'activitat extraordinària està sotmesa 
al règim d'autorització o de llicència municipal (passant de 50.000 habitants a 20.000 
habitants), hem consultat amb els Serveis Territorials del Departament d'Interior per tal 
que ens informin de quines d'aquestes autoritzacions corresponen a municipis de fins a 
20.000 habitants i quines a municipis d'entre 20.001 habitants i 50.0000 habitants. 

De la informació facilitada resulta que 12 ' de les 21 autoritzacions concedides 
corresponen a municipis amb una pobla~ió inferior a 20.000 habitants (que continuaran 
sotmeses al règim d'autorització de la Generalitat) i les 9 restants s'hauran de sumar a la 
quantificació de les llicències municipals atorgades per les activitats extraordinàries. 

2. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments en règim especial en els 
municipis amb població igual o inferior a 50.000 habitants. 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses titulars d'establiments en 
règim especial en municipis de menys de 50.000 habitants durant el 2012 va ser de 3 
segons la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior. 

3. Empreses que vulguin fer modificacions substancials dels establiments oberts al 
públ ic que disposin d'autorització de la Generalitat. 

D'acord amb la informació de què disposa la Subdirecció General d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives no s'ha concedit cap autorització per modificació substancial dels 
establiments oberts al públic. 

LLICÈNCIA MUNICIPAL 

1. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic fixos destinats 
a: 

a) activitats recreatives musicals de superfície igual .o superior a 501 m2 o amb 
un aforament igualo superior a 501 persones .. 

b) activitats de restauració de superfície igualo superior a 501 m2 o amb un 
aforament igualo superior a 501 persones 

c) activitats de naturalesa sexual en reservat annexos de l'establiment 
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D'acord amb les dades que hi consten a la Memòria anual 2012 del Departament 
d'Interior, la Generalitat de Catalunya va autoritzar l'organització de 21 espectacles 
públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de menys de 50.000 
habitants. 

Atès que el llindar establert per l'Avantprojecte de llei que ara s'analitza ha modificat el 
nombre d'habitants dels municipis per determinar si l'activitat extraordinària està sotmesa 
al règim d'autorització o de llicència municipal (passant de 50.000 habitants a 20.000 
habitants), hem consultat amb els Serveis Territorials del Departament d'Interior per tal 
que ens informin de quines d'aquestes autoritzacions corresponen a municipis de fins a 
20.000 habitants i quines a municipis d'entre 20.001 habitants i 50.0000 habitants. 

De la informació facilitada resulta que 12 de les 21 autoritzacions concedides 
corresponen a municipis amb una població inferior a 20.000 habitants (que continuaran 
sotmeses al règim d'autorització de la Generalitat) i les 9 restants s'hauran de sumar a la 
quantificació de les llicències municipals atorgades per les activitats extraordinàries. 

2. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments en règim especial en els 
municipis amb població igualo inferior a 50.000 habitants. 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses titulars d'establiments en 
règim especial en municipis de menys de 50.000 habitants durant el 2012 va ser de 3 
segons la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior. 

3. Empreses que vulguin fer modificacions substancials dels establiments oberts al 
públic que disposin d'autorització de la Generalitat. 

D'acord amb la informació de què disposa la Subdirecció General d'Espectacles Públics i 
Activitats Recreatives no s'ha concedit cap autorització per modificació substancial dels 
establiments oberts al públic. 

LLICÈNCIA MUNICIPAL 

1. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic fixos destinats 
a: 

a) activitats recreatives musicals de superfície igual .o superior a 501 m2 o amb 
un aforament igualo superior a 501 persones ' 

b) activitats de restauració de superfície igual o superior a 501 m2 o amb un 
aforament igualo superior a 501 persones 

c) activitats de naturalesa sexual en reservat annexos de l'establiment 
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De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona en resulta que durant l'any 
2012 es va concedir 1 llicència a un establiment per aquest concepte, 

Tot i que s'ha de tenir en compte la gran concentració de població a la ciutat de 
Barcelona, si fem una projecció d'aquesta dada a tota la població de Catalunya es 
tradueix en 5 llicències per aquest concepte, 

2. Empreses que vulguin organitzar en municipis amb població igualo superior a 
20.000 habitants, activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari que es duguin a terme: 

a) en establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
per altres activitats 

b) en edificis o locals que no són establiments oberts al públic però que hi 
compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats 

De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona s'extreu ' que, durant l'any 
2012, es van atorgar 24 llicències d'activitats extraordinàries en establiments oberts al 
públic amb comunicació, llicència o autorització per altres activitats i 22 llicències 
d'activitats extraordinàries realitzades en edificis o locals que no són establiments oberts 
al públic però que hi compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats. 

Si fem la projecció del total de llicències atorgades per aquestes activitats (46) a la resta 
de Catalunya en funció de la població, en resulten 215 a les quals s'han de fe,r un seguit 
de correccions: 

Sumar les 9 autoritzacions d'activitats extraordinàries que corresponen a 
municipis de població entre 20.001 i 50.000 habitants que passen a estar 
sotmeses al règim de llicència municipal. ' 
Restar les 5 autoritzacions d'actuacions musicals en directe i en horari diürn 
complementàries d'una altra que s'han inclòs en l'apartat 4 de les comunicacions 
prèvies. 

Fetes aquestes correccions en resulta un total de llicències per activitats extraordinàries a 
quantificar de 219. 

3. Empreses titulars d'activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari en espais oberts i les que se celebrin amb motiu de festes i revetlles 
populars. 

De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona s'extreu que, durant l'any 
2012, es van atorgar 33 llicències d'activitats extraordinàries en espais oberts i amb motiu 
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De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona en resulta que durant l'any 
2012 es va concedir 1 llicència a un establiment per aquest concepte. 

Tot i que s'ha de tenir en compte la gran concentració de població a la ciutat de 
Barcelona, si fem una projecció d'aquesta dada a tota la població de Catalunya es 
tradueix en 5 llicències per aquest concepte. 

2. Empreses que vulguin organitzar en municipis amb població igual o superior a 
20.000 habitants, activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari que es duguin a terme: 

a) en establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
per altres activitats 

b) en edificis o locals que no són establiments oberts al públic però que hi 
compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats 

De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona s'extreu que, durant l'any 
2012, es van atorgar 24 llicències d'activitats extraordinàries en establiments oberts al 
públic amb comunicació, llicència o autorització per altres activitats i 22 llicències 
d'activitats extraordinàries realitzades en edificis o locals que no són establiments oberts 
al públic però que hi compleixen les condicions per dur-hi a terme les activitats. 

Si fem la projecció del total de llicències atorgades per aquestes activitats (46) a la resta 
de Catalunya en funció de la població, en resulten 215 a les quals s'han de fer un seguit 
de correccions: 

Sumar les 9 autoritzacions d'activitats extraordinàries que corresponen a 
municipis de població entre 20.001 i 50.000 habitants que passen a estar 
sotmeses al règim de llicència municipal. 
Restar les 5 autoritzacions d'actuacions musicals en directe i en horari diürn 
complementàries d'una altra que s'han inclòs en l'apartat 4 de les comunicacions 
prèvies. 

Fetes aquestes correccions en resulta un total de llicències per activitats extraordinàries a 
quantificar de 219. 

3. Empreses titularS d'activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter 
extraordinari en espais oberts i les que se celebrin amb motiu de festes i revetlles 
populars. 

De les dades subministrades per l'Ajuntament de Barcelona s'extreu que, durant l'any 
2012, es van atorgar 33 llicències d'activitats extraordinàries en espais oberts i amb motiu 
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de festes i revetlles populars. Si fem la projecció d'aquestes llicències a la resta de 
Catalunya en funció de la població, en resulten 154 llicències. 

4. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic de règim 
especial en els municipis de més de 50.000 habitants. 

A falta de dades més acurades, podem estimar la població extrapolant les dades dels 
municipis de menys de 50.000 habitants als de més de 50.000 habitants a partir de la 
població de Catalunya. Segons dades del Padró municipal a 1 de gener de 2012 (Instituto 
Nacional de Estadística), el 53,89% de la població catalana residia a municipis de més de 
50.000 habitants. Projectant les autoritzacions dels municipis de menys de 50.000 
habitants (dada extreta de la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior) als de més 
de 50.000 habitants per la població, obtindríem que s'haurien concedit 3 llicències per 
establiments oberts al públic de règim especial. 

Població en municipis Població en municipis de 
de més de 50.000 menys de 50.000 

Població total habitants habitants 

2012 

/ 

BARCELONA 5.552.050 3.601.816 1.950.234 

GIRONA 761.627 97.198 664.429 

LLEIDA 443.032 139.834 303.198 

TARRAGONA 814.199 241.165 573.034 

TOTALS 7.570.908 4.080.013 3.490.895 

Percentatge 53,89% , 46,110/0 

5. Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públics 
i recreatives de caràcter ordinari en estructures desmuntables i itinerants amb un 
aforament superior o igual a 1.001 persones (carpes, envelats o tendals i circs) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es va 
concedir 1 llicència d'establiment obert al públic no fixos destinats a circ. Aquesta xifra es 
pot projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona (1.620.943 habitants) i la 
població del conjunt de Catalunya (7.570.908 habitants). 

Així, tot i tenint en compte la gran concentració de població a la ciutat de Barcelona, 
considerem que el nombre de llicències que es concedirien a tot Catalunya per aquest 

concepte seria de 5. 
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de festes i revetlles populars. Si fem la projecció d'aquestes llicències a la resta de 
Catalunya en funció de la població, en resulten 154 llicències. 

4. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts al públic de règim 
especial en els municipis de més de 50.000 habitants. 

A falta de dades més acurades, podem estimar la població extrapolant les dades dels 
municipis de menys de 50.000 habitants als de més de 50.000 habitants a partir de la 
població de Catalunya. Segons dades del Padró municipal a 1 de gener de 2012 (Instituto 
l\Jacional de Estadística), el 53,89% de la població catalana residia a municipis de més de 
50.000 habitants. Projectant les autoritzacions dels municipis de menys de 50.000 
habitants (dada extreta de la Memòria anual 2012 del Departament d'Interior) als de més 
de 50.000 habitants per la població, obtindríem que s'haurien concedit 3 llicències per 
establiments oberts al públic de règim especial. 

Població en municipis Població en municipis de 
de més de 50.000 menys de 50.000 

Població total habitants habitants 

2012 

BARCELONA 5.552.050 3.601 .816 1.950.234 
GIRONA 761 .627 97.198 664.429 
LLEIDA 443.032 139.834 303.198 
TARRAGONA 814.199 241 .165 573.034 

TOTALS 7.570.908 4.080.013 3.490.895 

Percentatge 53,89% 46,11% 

5. Establiments oberts al públic no fixos destinats a activitats d'espectacles públics 
i recreatives de caràcter ordinari en estructures desmuntables i itinerants amb un 
aforament.superior o igual a 1.001 persones (carpes, envelats o tendals i circs) 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es va 
concedir 1 llicència d'establiment obert al públic no fixos destinats a circ. Aquesta xifra es 
pot projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona (1.620.943 habitants) i la 
població del conjunt de Catalunya (7.570.908 habitants). 

Així, tot i tenint en compte la gran concentració de població a la ciutat de Barcelona, 
considerem que el nombre de llicències que es concedirien a tot Catalunya per aquest 
concepte seria de 5. 
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6. Empreses que vulguin fer modificacions substancials dels establiments oberts al 
. públic que disposin de llicència municipal 

De les dades que ens ha facil itat l'Ajuntament de Barcelona relatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 11/2009. 
Aquestes s'han de restar del conjunt de llicències atorgades (202) per l'Ajuntament de 
Barcelona per establiments oberts al públic de caràcter permanent. 

Només es va · atorgar 1 llicència per un establiment amb un aforament superior a 500 
persones que és la que amb l'Avantprojecte de llei serà l'únic supòsit que continuarà 
sotmès al règim de llicència o autorització, ja que la resta passa a estar sotmès al règim 
de comunicació prèvia. 

D'acord amb això, com a màxim només 1 de les 202 llicències atorgades per l'Ajuntament 
de Barcelona podria ser pel concepte de modificació substancial de l'establiment obert al 
públic sotmès al règim de llicència. 

Tenint en compte que les llicències concedides per modificacions previstes a l'article 29.5 
de la Llei 11/2009 són 24 i projectant-les a la població total de Catalunya en resultarien 
112, d'aquestes només 5 podran correspondre, com a màxim, al supòsit .de modificació 
substancial dels establiments Qberts al públic que disposin de llicència municipal prèvia. 
La resta, 107 (112-5), seran modificacions que estaran sotmeses al règ im de comunicació 
prèvia. 

ESTALVI EN TERMES DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES 

NORMATIVA VIGENT 

PROPOSTA NORMATIVA 

RESULTAT 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 

9.189.008,39 

3.455.501,22 

5.733.507,17 
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6. Empreses que vulguin fer modificacions substancials dels establiments oberts al 

públic que disposin de llicència municipal 

De les dades que ens ha facilitat l'Ajuntament de Barcelona relatives a l'any 2012, es van 
atorgar 24 llicències per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d'emplaçament, ampliació o reducció previstes a l'article 29.5 de la Llei 11/2009. 
Aquestes s'han de restar del conjunt de llicències atorgades (202) per l'Ajuntament de 
Barcelona per establiments oberts al públic de caràcter permanent. 

Només es va atorgar 1 llicència per un establiment amb un aforament superior a 500 
persones que és la que amb l'Avantprojecte de llei serà l'únic supòsit que continuarà 
sotmès al règim de llicència o autorització, ja que la resta passa a estar sotmès al règim 
de comunicació prèvia. 

D'acord amb això, com a màxim només 1 de les 202 llicències atorgades per l'Ajuntament 
de Barcelona podria ser pel concepte de modificació substancial de l'establiment obert al 
públic sotmès al règim de llicència. 

Tenint en compte que les llicències concedides per modificacions previstes a l'article 29.5 
de la Llei 11/2009 són 24 i projectant-les a la població total de Catalunya en resultarien 
112, d'aquestes només 5 podran correspondre, com a màxim, al supòsit de modificació 
substancial dels establiments Qberts al públic que disposin de llicència municipal prèvia. 
La resta, 107 (112-5), seran modificacions que estaran sotmeses al règim de comunicació 
prèvia. 
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3.455.501,22 

5.733.507,17 
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INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE 

. I. Antecedents 

1.- La Secretaria General del Departament d'Interior ha fet arribar a aquest Institut (<:Iata 
d'entrada 16/04/2014) l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives. 

2.- L'article 36.2.b 'deia Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, · estableix que els avantprojectes de llei han d'anar 
acompany.ats, entre d'altra documentació preceptiva, d'un informe d'impacte de gènere. 

3.- L'Acord GOV/117/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic de 
polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 atribueix a l'Institut Català 
de les Dones' la responsabilitat d'elaborar els informes d'impacte de gènere (punt 3.2.3), 
tràmit intern que es dóna per complert amb aquest document. 

Il. Plantejament general 

a) Anàlisi terminològica del text articulat. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
obliga els Poders Públics a implementar un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu 
i el seu foment a la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques (article 14.11). 
Alhora, el Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 107/1987, de 13 de 
març, pel qual es regula l'ús de les lIengUes oficials per part de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, amb l'objecte de promoure l'ús d'un llenguatge simplificat i no 
discriminatori i de I~ terminologia catalana normalitzada, obliga a l'ús no androcèntric ni . 
sexista del llenguatge i a la utilització de termes que no suposin una discriminació per 
raó de sexe. . 

Cal destacar la molt bona redacció general de la proposta, que fa un ús no androcèntric 
del llenguatge. Tot i això, destacar que els articles 36.1 i 37.1 inclouen el terme 
"l'interessat" que recomanem es mOdifiqui per "la persona interessada" o bé 
"l'interessat o interessada". També recomanem modificar "els titulars" per "les 
persones titulars" a l'article 5.2. . 

A banda, als articles 2 i 5 es recull la prohibició de discriminació per raó de "gènere". 
S'aprecia, doncs, una confusió en l'ús del concepte "gènere" que recomanem modificar 
en els termes que tot seguit s'exposaran. 
"Home" és la persona de sexe masculí i "dona" la persona de sexe femení; és a dir, quan 
parlem del "conjunt de modalitats bioquímiques, fisiològiques i orgàniques que polaritzen 
els individus d'una mateixa espècie en mascles i femelles ... ", parlem de sexe i no de 
gènere. El gènere és un terme que en antropologia designa la construcció cultural de la 
identitat, els rols i les funcions dels sexes. -
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INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE 

, I. Antecedents 

1.- La Secretaria General del Departament d'Interior ha fet arribar a aquest Institut (data 
d'entrada 16/04/2014) l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles 
públics i recreatives. 

2.- L'article 36.2.b de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, estableix que els avantprojectes de llei han d'anar 
acompanYats, entre d'altra documentació preceptiva, d'un informe d'impacte de gènere. 

3.- L'Acord GOV/117/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic de 
polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 atribueix a l'Institut Català 
de les Dones'la responsabilitat d'elaborar els informes d'impacte de gènere (punt 3.2.3), 
tràmit intern que es dóna per complert amb aquest document. 

Il. Plantejament general 

a) Anàlisi terminològica del text articulat. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
obliga els Poders Públics a implementar un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu 
i el seu foment a la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques (article 14.11). 
Alhora, el Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 107/1987, de 13 de 
març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, amb l'objecte de promoure l'ús d'un llenguatge simplificat i no 
discriminatori i de I~ terminologia catalana normalitzada, obliga a l'ús no androcèntric ni ' 
sexista del llenguatge i a la utilització de termes que no suposin una discriminació per 
raó de sexe. 

Cal destacar la molt bona redacció general de la proposta, que fa un ús no androcèntric 
del llenguatge. Tot i això, destacar que els articles 36.1 i 37.1 inclouen el terme 
"l'interessat" que recomanem es modifiqui per "la persona interessada" o bé 
"l'interessat o interessada". També recomanem modificar "els titulars" per "les 
persones titulars" a l'article 5.2. 

A banda, als articles 2 i 5 es recull la prohibició de discriminació per raó de "gènere". 
S'aprecia, doncs, una confusió en l'ús del concepte "gènere" que recomanem modificar 
en els termes que tot seguit s'exposaran. 
"Home" és la persona de sexe masculf i "dona" la persona de sexe femení; és a dir, quan 
parlem del "conjunt de modalitats bioquímiques, fisiològiques i orgàniques que potaritzen 
els individus d'una mateixa espècie en mascles i femelles ... ", parlem de sexe i no de 
gènere. El gènere és un terme que en antropologia designa la construcció cultural de la 
identitat, els rols i les funcions dels sexes.' 
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Gènere és un terme que s'utilitza en substitució de sexe per destacar els aspectes 
culturals, psicològics i socialment construïts del sexe i diferenciar-los dels seus 
components merament biològics. S!3gons el Diccionari de sociolingüística d'Enciclopèdia 
Catalana, el terme sexe es refereix a una categoria biològica masculina i femenil)a,' 
mentre que el gènere habitualment es considera com el conjunt de conductes apreses 
que cada cultura associa al fet de ser un home o una dona. 
Per tant, i en consonància amb la normativa internacional i europea, així com la 
Constitució Espanyola i l'Estatut .d'Autonomia cal que, al parlar de discriminació en 
referència a categories generals que defineixen trets característics de les persones, es 
faci referència a udiscriminació per raó de sexe" i no de gènere. 

b) Anàlisi del contingut del text articulat. 

Revisat el text del document s'observa que hi manca la perspectiva de gènere i els drets 
de les dones per la qual cosa des d'aquest informe recomanem complementar les 
previsions incloses en els termes ciue tot seguit s'exposaran. . 

A Catalunya l'Estatut d'autonomia proclama el reconeixement i la garantia dels drets 
de les dones i la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i la transversalitat en la 
incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques . 
per aconseguir la igualtat real i -efectiva entre dones i homes, establint a l'article 41.1 que 
els poders públics garantiran el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la promoció professional, en 
les condicions de trebàll, etc. Aquest mateix article, al seu apartat tercer, estableix que 
les politiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les 
formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori. 

Així, per garantir la protecció de la dignitat de les persones cal atendre al contingut dels 
missatges transmesos a través del contingut o la publicitat de les activitats recreatives ja 
que la publicitat transmet a través dels seus missatges normes de conducta que · 
condicionen la nostra manera d'actuar. En aquest sentit la Resolució del Consell de la 
Unió Europea i dels Representants dels Governs dels Estats Membres, de 5 
d'octubre de 1995, sobre el tractament de la imatge. de les dones i els homes a la 
publicitat i als mitjans de comunicació, en la qual es convida a tots els Estats a 
prendre les mesures adients per tal que la publicitat i els mitjans contribueixin a fomentar 
una imatge diversificada i realista de les possibilitats i aptituds de les dones i dels homes 
a la societat. També la Llei espanyola 31/1988, d'11 de novembre, General de 
Publicitat, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
mesures de protecció integral contra la violència gènere estableix que és iHícita la 
publicitat que atempti contra la dignitat deIa persona o vulneri els valors i drets 
reconeguts a la constitució; i a la vegada proclama que s'entendran inclosos en aquesta 
previsió els anuncis que presentin a les dones de forma vexatòria, bé utilitzant particular i 
directament el seu cos o part d'aquest com a mer objecte desvinculat del producte que 
es pretén promocionar, bé la seva imatge associada a comportaments estereotipats que 
vulneren els fonaments del nostre ordenament, coadjuvant a generar, així, la violència a 
la qual es refereix la LO 1/2004, que als seus articles 10 a 14 estableix 
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Gènere és un terme que s'utilitza en substitució de sexe per destacar els aspectes 
culturals, psicològics i socialment construïts del sexe i diferenciar-los dels seus 
components merament biològics. Segons el Diccionari de sociolingüística d'Enciclopèdia 
Catalana, el terme sexe es refereix a una categoria biològica masculina i femenina, 
mentre que el gènere habitualment es considera com el conjunt de conductes apreses 
que cada cultura associa al fet de ser un home o una dona. 
Per tant, i en consonància amb la normativa internacional i europea, així com la 
Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia cal que, al parlar de discriminació en 
referència a categories generals que defineixen trets característics de les persones, es 
faci referència a "discriminació per raó de sexe" i no de gènere. 

b) Anàlisi del contingut del text articulat. 

Revisat el text del document s'observa que hi manca la perspectiva de gènere i els drets 
de les dones per la qual cosa des d'aquest informe recomanem complementar les 
previsions incloses en els termes que tot seguit s'exposaran. ' 

A Catalunya l'Estatut d'autonomia proclama el reconeixement i la garantia dels drets 
de les dones i la igualtat d'oportunitats entre dones ¡ homes, i la transversalitat en la 
incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques 
per aconseguir la igualtat real i ·efectiva entre dones i homes, establint a l'article 41.1 que 
els poders públics garantiran el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre 
dones i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la promoció professional, en 
les condicions de treball, etc. Aquest mateix article, al seu apartat tercer, estableix que 
les politiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les 
formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori. 

Així, per garantir la protecció de la dignitat de les persones cal atendre al contingut dels 
missatges transmesos a través del contingut o la publicitat de les activitats recreatives ja 
que la publicitat transmet a través dels seus missatges normes de conducta que ' 
condicionen la nostra manera d'actuar. En aquest sentit la Resolució del Consell de la 
Unió Europea i dels Representants dels Governs dels Estats Membres, de 5 
d'octubre de 1995, sobre el tractament de la imatge. de les dones i els homes a la 
publicitat i als mitjans de comunicació, en la qual es convida a tots els Estats a 
prendre les mesures adients per tal que la publicitat i els mitjans contribueixin a fomentar 
una imatge diversificada i realista de les possibilitats i aptituds de les dones i dels homes 
a la societat. També la Llei espanyola 31/1988, d'11 de novembre, General de 
Publicitat, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
mesures de protecció integral contra la violència gènere estableix que és il·lícita la 
publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets 
reconeguts a la constitució; i a la vegada proclama que s'entendran inclosos en aquesta 
previsió els anuncis que presentin a les don'es de forma vexatòria, bé utilitzant particular i 
directament el seu cos o part d'aquest com a mer objecte desvinculat del producte que 
es pretén promocionar, bé la seva imatge associada a comportaments estereotipats que 
vulneren els fonaments del nostre ordenament, coadjuvant a generar, així, la violència a 
la qual es refereix la LO 1/2004, que als seus articles 10 a 14 estableix 
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mesures de sensibilització, prevenció i detecció de la violència vers les dones en l'àmbit 
de la publicitat i els mitjans de comunicació, 

III. Fonaments juridics 

1 .. Articles 2 i 3.3 del Tractat UE, on s'estableixen la no discriminació i la igualtat entre 
dones i homes com a valors comuns als Estat membres de la UE, i es formalitza el 

. compromís de fomentar la igualtat entre dones i homes. 

2. Articles 8 i 10 del Tractat de Funcionament de la UE, on s'estableix que en totes les 
seves accions la Unió Europea tindrà per objectiu eliminar les desigu~ltats entre homes i 
dones, i promoure la seva igualtat. ' 

3. La Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic 
i Social Europeu i al Comitè de les Regions per la qual s'estableix l'Estratègia per a la 
igualtat entre les dones i els homes 2010-2015. 

4. Comunicació de la Comissió Europea COM (96) 67 final, de 21.2.96, d'integrar la 
igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el conjunt de les polítiques i accions 
comunitàries. Aquesta comunicació sobre la transversalitat implica el compromís de la 
Unió ' Europea . d'integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques 
comunitàries. . 

4. Normativa esmentada a l'apartat anterior d'aquest informe. 

IV. Conclusions 

D'acord amb tot el que s'ha dit, l'aportació d'aquest Institut pel que fa a la proposta de 
normativa presentada a informe es concreta en les recomanacions següents: 

- Substituir els termes indicats a l'apartat Il.a) d'aquest informe. 

- Redacció alternativa de l'article 9.2 en ,els termes següents: 

"2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d'activitats d'espectacles públics o 
recreatives que atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors, i en especial 
que banalitzi la violència o vehiculi missatges sexistes o misògins". . 

- Redacció alternativa de l'article 16.2 amb el redactat següent: 

"a) Banalitzi o inciti, de manera directa o indirecta, a la violència, al sexisme, al racisme, 
a la xenofòbia i l'homofòbia, sigui vexatòria o difongui missatges que desautoritzin les 
dones o les tracti objectualment utilitzant el seu c?s¡part d'ell com a mer objecte 
desvinculat de l'activitat que pretén promocionar, i, que faci apologia d'activitats 
contràries als drets f~namentals i les llibertats pÚbliques." ; . 
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mesures de sensibilització, prevenció i detecció de la violència vers les dones en l'àmbit 
de la publicitat i els mitjans de comunicació. 

III. Fonaments juridics 

1. Articles 2 i 3.3 del Tractat UE, on s'estableixen la no discriminació i la igualtat entre 
dones i homes com a valors comuns als Estat membres de la UE, i es formalitza el 
compromis de fomentar la igualtat entre dones i homes. 

2. Articles 8 i 10 del Tractat de Funcionament de la UE, on s'estableix que en totes les 
seves accions la Unió Europea tindrà per objectiu eliminar les desigualtats entre homes i 
dones, i promoure la seva igualtat. ' 

3. La Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic 
i Social Europeu i al Comitè de les Regions per la qual s'estableix l'Estratègia per a la 
igualtat entre les dones i els homes 2010-2015. 

4. Comunicació de la Comissió Europea COM (96) 67 final, de 21.2.96, d'integrar la 
igualtat d'oportunitats entre homes i dones en el conjunt de les polftiques i accions 
comunitàries. Aquesta comunicació sobre la transversalitat implica el compromis de la 
Unió Europea d'integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques 
comunitàries. . 

4. Normativa esmentada a l'apartat anterior d'aquest informe. 

IV. Conclusions 

D'acord amb tot el que s'ha dit, l'aportació d'aquest Institut pel que fa a la proposta de 
normativa presentada a informe es concreta en les recomanacions següents: 

- Substituir els termes indicats a l'apartat Il.a) d'aquest informe. 

- Redacció alternativa de l'article 9.2 en els termes següents: 

"2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d'activitats d'espectacles públics o 
recreatives que atempti contra la integritat psiquica i moral dels menors, i en especial 
que banalitzi la violència o vehiculi missatges sexistes o misògins". 

- Redacció alternativa de l'article 16.2 amb el redactat següent: 

"a) Banalitzi o inciti, de manera directa o indirecta, a la violència, al sexisme, al racisme, 
a la xenofòbia i l'homofòbia, sigui vexatòria o difongui missatges que desautoritzin les 
dones o les tracti objectualment utilitzant el seu cos\part d'ell com a mer objecte 
desvinculat de l'activitat que pretén promocionar, i: que faci apologia d'activitats 
contràries als drets fonamentals i les llibertats pÚbliques." : 
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- Redacció alternativa de l'article 17.2 en els termes següents: 

"2. El personal de control d'accés ha de complir les requisits professionals i d'idoneïtat 
establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, realitzades 
per l'administració competent, en els termes i condicions que s'estableixin 'per reglament 
Es garantirà que en aquest procés d'habilitació no es produeixin situacions de 
discriminació de les persones aspirants per raó del seU sexe o orientació sexual." 

Barcelona, 30 d'abril de 2014 

Montserrat Gatell i Pérez 
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- Redacció alternativa de l'article 17,2 en els termes següents: 

"2. El personal de control d'accés ha de complir les requisits professionals i d'idoneïtat 
establerts reglamentàriament. Aquest personal ha de realitzar els cursos de formació 
impartits per un centre degudament habilitat i superar les proves de selecció, realitzades 
per l'administració competent, en els termes i condicions que s'estableixin 'per reglament 
Es garantirà que en aquest procés d'habilitació no es produeixin situacions de 
discriminació de les persones aspirants per raó del seu sexe o orientació sexual." 

Barcelona, 30 d'abril de 2014 

Montserrat Gatell i Pérez 
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INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICiÓ 

Disposició: Avantprojecte de llei d'ordenació de les acNvitats 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 normatives 
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 [a convivència entre 
els participants i els tercers, la seguretat ila 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, [a 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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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 normatives 
especffiques, 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 precfs. 

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 mfnima 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 pacffica 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 èn 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. En 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 í 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 ès 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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Direcció General de Pressupostos 
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5. En data 15 de maig de 2014, la Direcció General d'Administració de Seguretat fa 
constar en la memòria d'avaluàció 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 í 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 ès 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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Wf1m Generalitat de Catal.unya 
~ Departament d'Interior 

Direcció de Serveis 
" Subdirecció General de Recursos Humans 

i Relacions Làborals 

Cristina Carbó Alfonso, cap de la Secció de Règim Interior, Informació Registre del 
Departament d'Interior, 

. CERTIFICO: 

Que, per Edicte de 17 de juny de 2014 (DOGC núm. 6648, de 20.6.2014), s'ha sotmès a 
informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva 
publicació al DOGC, l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics 
i recreatives. 

Que, un cop finalitzat el període d'informació pública esmentat, no consta que s'hagi 
presentat cap al · legació en relació amb aquest Avantprojecte de llei al Registre general de la 
seu central del Departament d'Interior. " 

I, perquè així consti, signo aquest certificat. 

Barcelona, 11 de juliol de 2014 

c: --~ 

---===:¡¡¡¡7~~ ~-.ïíRGe 5 
. nera/itat de Catalun " " 

. S:Partarnent d11nter;o,ya 
_ cretari. Genera. 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 

-

-

Certificat EOICJE\17P614t:; 1 9 
' t'27/~~ 12,,13 .... " 

rf~ Generalitat de Catal.unya 
~ Departament d'Interior 

Direcció de Serveis 
Subdirecció General de Recursos Humans 
i Relacions Laborals 

Cristina Carbó Alfonso, cap de la Secció de Règim Interior, Informació Registre del 
Departament d'Interior, 

CERTIFICO: 

Que, per Edicte de 17 de juny de 2014 (DOGC núm. 6648, de 20.6.2014), s'ha sotmès a 
informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva 
publicació al DOGC, l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics 
i recreatives . 

Que, un cop finalitzat el període d'informació pública esmentat, no consta que s'hagi 

presentat cap al' legació en relació amb aquest Avantprojecte de llei al Registre general de la 
seu central del Departament d'Interior. 

I, perquè així consti, signo aquest certificat. 

Barcelona, 11 de juliol de 2014 

~---,_. ::::='-'::!- 5i7i11-...... ~_. ='--::'. =--=-~==::::.::::::.::-::::iiiHi-mL:~]:=;;::rt:r:~u:::. e::'~~1~~"!,g~ie-ti-:~""'iIOl!Ya"'. ---
_ creta"a Genera. 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 
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m Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Secretaria General 
SeNeis Territorials a la Catalunya Central 

CERTIFICAT PER QUAL S'ACREDITA LA REALITZACiÓ EFECTIVA DEL TRÀMIT 
D'INFORMACIÓ PÚBLICA I LA PRESENTACiÓ D'AL· LEGACIONS I SUGGERIMENTS A 
L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PUBLlCS I 
RECREATIVES. 

Genís Toll de las Heras, secretari dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a la 
Catalunya Central. 

CERTIFICO: 

Que, d'acord amb el que disposa l'Edicte de 17 de juny de 2014, del Departament d'Interior, 
pel qual es sotmet a informació pública l'Avantprojecte de Llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives, publicat al DOGC 6648, de 20 de juny de 2014, aquesta 
disposició s'ha sotmès a informació pública en aquests Serveis Territorials duran un termini 
de quinze dies hàbils a comptar de la data de publicació de l'esmenta't edicte en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catafunya. 

Que durant l'esmenta't termini d'informació pública no s'han formular al· legacions ni 
suggeriments. 

I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat. 

Manresa, 10 

. Secretari 

Àngel Guimerà, 14 
Tel. 93 693 02 20 
Fax 93 693 02 30 
08241 Manresa 
dint.ccentral@gencat.cat 

-
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m Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Secretaria General 
Serveis Territorials a la Catalunya Central 

CERTIFICAT PER QUAL S'ACREDITA LA REALITZACiÓ EFECTIVA DEL TRÀMIT 
D'INFORMACIÓ PÚBLICA I LA PRESENTACiÓ D'AL·LEGACIONS I SUGGERIMENTS A 
L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PUBLlCS I 
RECREATIVES. 

Genís Toll de las Heras, secretari dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a la 
Catalunya Central. 

CERTIFICO: 

Que, d'acord amb el que disposa l'Edicte de 17 de juny de 2014, del Departament d'Interior, 
pel qual es sotmet a informació pública l'Avantprojecte de Llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives,publicat al DOGC 6648, de 20 de juny de 2014, aquesta 
disposició s'ha sotmès a informació pública en aquests Serveis Territorials duran un termini 
de quinze dies hàbils a comptar de la data de publicació de l'esmenta't edicte en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Que durant l'esmenta't termini d'informació pública no s'han formular al· legacions ni 
suggeriments. 

I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat. 

Manresa, 10 

Secretari 

Àngel Guimerà. 14 
Tel . 93 69302 20 
Fax 93 693 02 30 
08241 Manresa 
dint.ccentral@gencat.cat 
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Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran 

{t-3'.:i.r a 1 0, ro. tli;~,. 1fS-!t2 
CERTIFICAT PEL QUAL SE SOTMET A INFORMACiÓ PÚBLICA L'AVANTPROJECTE 
DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES. 

M. Pau Cugat Hernandez, com a secretària dels Serveis Territorials a Lleida 

CERTIFICO 

Que, d'acord amb el que disposa l'Edicte de 17 de juny de 2014 del Departament 
d'Interior, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 6648 de 
20 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei 
d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, aquesta disposició 
s'ha sotmès a aquest tràmit d'informació pública a aquests Serveis Territorials 
durant un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de 
publicació de l'esmenta't Edicte en el DOGC. 

Que durant l'esmenta't termini d'informació pública no s'han formulat al' legacions 
ni suggeriments. 

I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat. 

Lleida, 10 de juliol de 2014 

S)8~~·:t.:~·;;.~ «S?; .... ~·r.~ 
8ervei~ ·r.}(rilori",!s éI Llaida 

'II ...... ¡O'¡'~.."...._ .......... ____ _ 

Passatge l'Alzina, 3 
25700 La Seu d'Urgell 
Tel. 973 355 552 
Fax 973 354 665 
dint.altpirineu@gencat.cat 
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CERTIFICAT PEL QUAL SE SOTMET A INFORMACiÓ PÚBLICA L'AVANTPROJECTE 
DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES. 

M. Pau Cugat Hemandez, com a secretària dels Serveis Territorials a Lleida 

CERTIFICO 

Que, d'acord amb el que disposa l'Edicte de 17 de juny de 2014 del Departament 
d'Interior, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 6648 de 
20 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei 
d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, aquesta disposició 
s'ha sotmès a aquest tràmit d'informació pública a aquests Serveis Territorials 
durant un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de 
publicació de l'esmenta't Edicte en el DOGC. 

Que durant l'esmenta't termini d'informació pública no s'han formulat al'legacions 
ni suggeriments. 

I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat. 

Lleida, 10 de juliol de 2014 

S¡::<"!: '· ;.:t.,;.'~ ~, . i~ '(~: ; __ .~ s.2 
~orvei~ 'fíY~' i ¡()rj<1::¡ a Lleida 

Passatge l'Alzina, 3 
25700 La Seu d'Urgell 
Tel. 973 355 552 
Fax 973 354 665 
dint.altpirineu@gencat.cat 
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mm Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Serveis Territorials a Girona 

M~ Angels Duran Juanola, secretària tècnica dels Serveis Territorials a Girona del Departament 
d'Interior, 

Certifico: 

D'acord amb l'Edicte de 17 de juny de 2014, del Departament d'Interior, publicat al DOGC núm. 
6648 de data 20 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de "ei 
d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives. Una vegada finalitzat el termini el 
dia 9 de juliol de 2014; es fa constar que sí s'han presentat al·legacions en data 7 de juliol de 2014 
per partde l'entitat Fecasarm, les quals foren trameses per valisa al departament el mateix dia. 

I perquè .així consti als efectes oportuns, expedeixo aq·uest certificat a Girona en data 10 de juliol de 
de 2014 

Plaça Pompeu Fabra, 1 
17002 GIRONA 
Tel : 872975000/ Fax: 87297S07S 

mm Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Serveis Territorials a Girona 

M~ Angels Duran Juanola, secretària tècnica dels Serveis Territorials a Girona del Departament 
d'Interior, 

Certifico: 

D'acord amb l'Edicte de 17 de juny de 2014, del Departament d'Interior, publicat al DOGC núm. 
6648 de data 20 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei 
d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives. Una vegada finalitzat el termini el 
dia 9 de juliol de 2014; es fa constar que sí s'han presentat al·legacions en data 7 de juliol de 2014 
per part de l'entitat Fecasarm, les quals foren trameses per valisa al departament el mateix dia. 

I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat a Girona en data 10 de juliol de 
de 2014 

Plaça Pompeu Fabra, 1 
17002 GIRONA 
Tel: 872975000/ Fax: 872975075 c nc· ~') ? " ,.'L _ 



l 
l 

00 ... ' Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Serveis Territorials a Lleida 

CERTIFICAT PEL QUAL SE SOTMET A INFORMACiÓ PÚBLICA L'AVANTPROJECTE 
DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES. 

M. Pau Cugat Hernandez, com a secretària dels S.erveis Territorials a-Lleida 

CERTIFICO 

Que, d'acord amb el que disposa l'Edicte de 17 de juny de 2014 del Departament 
d'Interior, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 6648 de 
20 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei 
d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, aquesta disposició 
s'ha sotmès a aquest tràmit d'informació pública a aquests Serveis Territorials 
durant un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de 
publicació de l'esmenta't Edicte en el DOGC. 

Que durant l'esmenta't termini d'informació pública no s'han formulat al' legacions 
ni suggeriments. 

I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat. 

Lleida, 10 de juliol de 2014 

S~~(.~~., 8;'f::~ '~-~?~':;i'u~ 
Serveis Territoria!s a "Lleida 

Vallcalent, 1 
25006 Lleida 

Tel. : 973 03 29 00 

dint.lleida@gencat.cat 
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M Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Serveis Territorials a Lleida 

CERTIFICAT PEL QUAL SE SOTMET A INFORMACiÓ PÚBLICA L'AVANTPROJECTE 
DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES. 

M. Pau Cugat Hernandez, com a secretària dels S.erveis Territorials a·L1eida 

CERTIFICO 

Que, d'acord amb el que disposa l'Edicte de 17 de juny de 2014 del Departament 
d'Interior, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 6648 de 
20 de juny de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei 
d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, aquesta disposició 
s'ha sotmès a aquest tràmit d'informació pública a aquests Serveis Territorials 
durant un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de 
publicació de l'esmenta't Edicte en el DOGC. 

Que durant l'esmenta't termini d'informació pública no s'han formulat al'legacions 
ni suggeriments. 

I perquè així consti als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat. 

Lleida, 10 de juliol de 2014 

Valicalent, 1 

25006 Lleida 

5~·i..~~~· 8.~·';:J r:- -: ~~ .~;·u~ 
Serveis Tc,ri~oria!s a "Lleida 

Tel. : 973 03 29 00 

dint.lleida@gencat.cat 
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~ Generalitat de Catalunya w..w Departament d'Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Serveis Territorials a Tarragona 

CERTIFICAT PEL QUAL S'ACREDITA LA REALITZACiÓ EFECTIVA DEL TRÀMIT 
D'INFORMACIÓ PÚBLICA I LA PRESENTACiÓ D'AL' LEGACIONS A L'AVANTPROJECTE 
DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES. 

Gisela Carcolé Batet, secretària tècnica dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a 
Tarragona, de la Generalitat de Catalunya, 

CERTIFICO: 

Que o s'ha prese tat cap al' legació a l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'es ectacles públics I creatives, publicat al DOGC núm. 6648 de data 20.06.2014. 

I, P rquè consti, expedeixo uest certificat. 

Tar agona, 9 de juliol del 2014 

comte de Rius, 2-8 
Tel. 977 92 28 00 
Fax 977 92 28 10 
43003 Tarragona 

... -4 . ....:.:..tow:..~ mm Genera'¡;~t e Catalunya WJJd Departamen d'Interior 

Secretaria eneral 
Serveis Ter" orials a Tarragona . 

mm Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior, 

Relacions Institucionals i Participació 
Serveis Territorials a Tarragona 

O !l--fH '1 n !V: 4/ A - '7" () ~ ' 2 " .l 0, (~ '« !JJ. I ,~ , tJ .- ('ja.' 

CERTIFICAT PEL QUAL S'ACREDITA LA REALITZACiÓ EFECTIVA DEL TRÀMIT 
D'INFORMACIÓ PÚBLICA I LA PRESENTACiÓ D'AL-LEGACIONS A L'AVANTPROJECTE 
DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I 
RECREATIVES. 

Gisela Carcolé Batet, secretària tècnica dels Serveis Territorials del Departament d'Interior a 
Tarragona, de la Generalitat de Catalunya, 

CERTIFICO: 

at cap al -legació a l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
creatives, publicat al DOGC núm. 6648 de data 20.06.2014_ 

I, P rquè consti, expedeixo uest certificat. 

Tar agona, 9 de juliol del 2014 

Comte de Rius, 2-8 
Tel. 977 92 28 00 
Fax 977 92 2810 
43003 Tarragona 

j (3~n-;';;i;.::tt-e':::c-at-al-un-y-a---
Departamen d'Interior 

Secretaria eneral 
Serveis Terr' orials a Tarragona ' 



mm Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 

CERTIFICAT PER QUAL S'ACREDITA LA REALlTZÀCIÓ EFECTIVA DEL TRÀMIT' 
D'INFORMACIÓ PÚBLICA PER A LA PRESENTACiÓ D'AL·LEGACIONS I 
SUGGERIMENTS A L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES · 

Albert Raül Esteban Ribas, secretari dels Serveis Territorial del Departament 
d'Interior a les Terres de l'Ebre, 

CERTIFICO: 

1: Que, d'acord amb el que disposa l'edicte de 17 de juny de 2014, pel qual se 
sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives (publicat al DOGC núm. 6648 de . data 
20.06.2014), aquesta disposició s'ha sotmès a informació pública en aquests 
Serveis Territorials durant un termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l'endemà de la data de publicació de l'esmentat edicte en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Que durant l'esmentat termini d'informació pública no s'han formulat 
al· legacions ni suggeriments en aquests Serveis Territorials. 

Lluís Canalda, 2 
43500 Tortosa 
Telèfon 977 92 32 00 
Fax 977 92 3210 
díntterresebre@gencatcat 

fectes oportuns, signo aquest certificat. . 

,...- .. ~; .. ,,,,.=-----
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M Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre 

CERTIFICAT PER QUAL S'ACREDITA LA REALITZACiÓ EFECTIVA DEL TRÀMIT 
D'INFORMACIÓ PÚBLICA PER A LA PRESENTACiÓ D'AL· LEGACIONS I 
SUGGERIMENTS A L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES 

Albert Raül Esteban Ribas, secretari dels Serveis Territorial del Departament 
d'Interior a les Terres de l'Ebre, 

CERTIFICO: 

1. Que, d'acord amb el que disposa l'edicte de 17 de juny de 2014, pel qual se 
sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives (publicat al DOGC núm. 6648 de data 
20.06.2014), aquesta disposició s'ha sotmès a informació pública en aquests 
Serveis Territorials durant un termini de 15 dies hàbils a comptar des de 
l'endemà de la data de publicació de l'esmentat edicte en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Que durant l'esmentat termini d'informació pública no s'han formulat 
al· legacions ni suggeriments en aquests Serveis Territorials. 

Lluís Canalda, 2 
43500 Tortosa 
Telèfon 977 92 32 00 
Fax 977 92 32 10 
dint.terresebre@gencat.cat 

fectes oportuns, signo aquest certificat. 

__ ,c""', _--=-
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