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Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacl@s ~db.Mi;:J r~ctl~i~: 

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 ¡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 cultu'ra 
(article 127 EAC), de prevenció ¡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 
conqicions 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) 
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 competènci~s i de'les potestats pròpies dels múnicipis 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 ) 5 de juny, sobre policia de l'espectacle, les 
activitats recreatives i els establiments públics, en' exercici dels títols compeíencials 
previstos per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. Ja aleshores, el legislador 
català va voler respondre a la necessitat. de garantir là seguretat del públic i dels 
participants en les activitats i dels usuaris dels establiments reg~lats, 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'¡:lbril, 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. 
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Més recentment, la' Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives, pretén afrontaria profunda 
transformació del sector de les activitats d'espectacles i, recreatives i dels establiments 

,- on hi tenen lloc, Així, amb un intent especialment manifestat de conciliar les activitats 
d~~lIeure amb el descans, incorpora una regulació exhaustiva dels drets i deures de les 

CIO p€incipals persones concurrents a les activitats i establiments, atribueix àmplies 
pèítestats d'intervenció i de control als municipis i estableix un règim d'inspecció i 

:; S..~cionador detallat i exhaustiu. 
z 

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 
I~preocupació del legislador català per a seguir garantint la seguretat i la salut dels 
~pectadors, participants i usuaris, la convivència pacífica entrè els drets d'aquestes 
I2Jrsones concurrents a les activitats i eis de la resta de la ciutadania, així com altres 
Talitats habituals en l'ordenació del sector, com ara la,protecció dels m,enors. , 

III. Aquesta llei vol ordenar el sector d'acord ambles eXlgencies 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 servèis. 

En els darrers anys, aquests principis enunciats genèricament s'han traslladat a una 
norma de gran rellevància, la Directiva 2006/123,"CE del Parlamerit i del Consell 
Europeu, del 12de 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. 

I·, 
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IV. L'assoliment d'una intervenció administrativa mílN~[~ rm.rpporci<m'~ t:am~I.,I,es 
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'inçrement 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. PerÚ~1 
d'incentivar el seu creixement cal procedir a una ordenació mod.erna del sector, la qual 
promogui la iniciativa particular, fent-la en tot cas compatible amb les exigències de 
l'interès general, represéntat essencialment pel principi de seguretat, al costat deia 
resta de béns jurídics especialment protegits, com ara la. convivència entre èls 
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 ,'activitat administrativa. Des de la perspectiva de l'operadór econòmic, 
caldrà assumir les conseqüències jurídiques de les noves formes de comportament, 
ar:nb 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, eis canvis obrats en el 
dret èuropeu 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 ambla 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 j extinció d'incendis, s'estableixen diferènts 
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 ,'àmbit 
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·00 f~:territorialcatalà, en matèria. d'establiments i activitats d'espectacles i recreatives," en 
~Üelació-a.1 principi de reser.va de llei, de transparència i de predictibilitat de les normes. 
i:.:! 

'~el 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 (artic,le 38 CE). Això significa que les 
limitacions a l'activitat econòmica de les persones han de tenir el suport legal 

:::flecessari, de manera que la llei assenyali els supòsits d'intervenció sobre aquesta 
~ctivitat dels particulars i fixi els objectius de l'actuació administrativa, mentre que la 
~esta és funció dels reglaments. 
"':i. .-- . 
~uant 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. Miljançant una regulació per à 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 ,'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 I~s 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 rèfereix 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 lIer 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, emparaaa 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. 
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S'ha d'assenyalar que la nova llei modifica un dels supòtíií&t qEléVUamb l'à~.wai1a{eH·' 
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 
I;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 alhora d'impartir els cursos 
formatius, fet que ha suposat una dinàmica divergent de funcionament, tant en I~ 
mateixa formació com en les proves de selecció que realitzen els aspirants pêr 
aconseguir "habilitació com a personal de control d'accés i, sobretot, pel que fa 
referència a ,'àmbit élel 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 
interadministraíives, ei Títol III de la llei estableix les competències pròpies de cada 
administració així com a les delegades en matèria sancionadora. 

En l'àmbit municipal, eis 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 podrancóntradir, 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 àccessibilitat, 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. 

í 

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. 
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Com requereix là normativa europea i interna, la llei efectua una diversa consideració 
q~ls supòsits, atenent a la presència de raons imperioses d'interès general com ara la 
~guretat pública, l'ordre públic, la salut pública, la protecció del medi ambient i de 
1~!1torn urbà, la protecció dels menors i la conservació del patrimoni històric artíl?tic. 

(::,\ r 

~ 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 
a.guest àmbit seran principalment rellevants els requisits que exigeix l'Administració per 
CEpoder realitzar l'activitat, la qual cosa s'haurà de plantejar de manera objectiva, 
t~nsparent i no discriminatòria. Per tant, no es pot parlar en aquest context de 
cij@crecionalitat administrativa quant a la conveniència o no de l'exercici d'una activitat. 
.:;.-y 
:z 

El règim de comunicació prèvia s'estableix per als establiments teatrals, 
cinematogràfics, d'activitats recreatives, que no requereixen d'un règim de control 
previ, i 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'UI") 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 coiwivència 
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 sancionadorés 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, 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 
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pel de comunicació prèvia operada per la normativa de serveis h~ t~~s,lIadat en bpna 
part l'actuació administrativa a un moment posterior, on ocupenN~M, Hg~ \~~mordiai:ilesf 
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 e,1 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, del6 
de juliol, de regulació administrativa dels espèctacles públics i les activitats recreatives. 

Quant a les disposicions finals, la primera modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de ,'i 
d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous, la segona 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 aterme. . 

Article 2 
Finalitats 
Les finalitats d'aquesta llei són: 
a) Facilitar l'exerci,ci 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. 
b) Garantir la seguretat i la salut dels espectadors, usuaris i participants deies 
activitats i dels establiments regulats per aquesta llei, i també la indemnitat dels béns 
públics j 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 
esté3bliments regulats per aquesta llei. 
e) Protegiria 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 
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l 'Ef$pa i obert al públic on es duen a . terme les activitats, i de llur caràcter ordinari () 
o::¡, • eitraordir\ari. 

.. . 2J~questa llei és aplicable supletòrlament a les activitats de restauració, que es 
~ reiteixen per llur normativa específica. . 

3.4"Aquesta llei és d'aplicació a les activitats d'espectacles públics en què s'utilitzin 
o animals . 
...- 4.3'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei: 
~ a):J:ls actes i celebracions de caràcter privat sense ànim de lucre, o familiar, que no es 
¡:- dyjn a terme en establiments oberts al públic inclosos .en el Catàleg establert per 
,......¡ re~ament, i,que, per llurs característiques, no comporten cap risc per ala seguretat de 

le~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., 
c) Totes aquelles manifestacions festives que consten en el Catàleg del Patrimoni 
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 serileis amb finalitàts 
d'oci, entreteniment o diversió. 
Aquestes dues activitats poden ser: 
a) Ordinàries: activitats que es desenvolupen habitualrY!ent 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 desenvólupen 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 rAdministració 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 igual ò superior a 501 persones. 
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c) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordingri que es duguin 
a terme en establiments oberts ai públic, o en edificis o locals NIJM, tl~ r ~H.l t~nM 
d) Activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que ês dug'uin 
a terme en espais oberts al públic. 
e) Activitats d'espectacles públics i recreatives no fixos que es duguin a terme èn 
estructures desmuntables ¡ itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, amb 
un aforament igualo superior a 1001 persones. 
Àforament: Nombre màxim de persones autoritzades per l'Administració a romandre 
dins d'un establiment o reèinte durant el desenvolupament de l'activitat autoritzada .~n 
la seva llicència o document administratiu equivalent, sempre i quan no afecti al càlèul 
de l'ocupació segons els valors del Codi Tècnic de l'Edificació, o altra normativa qwe 
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. 
Comunicació prèvia: document subscrit per la persona interessada en què posa en 
cOFleixement 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 ¡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, tancàts i coberts totalment o parcialment. 
b) Establiments oberts al públic. no fixos o no permanents: les instaHacions 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, especia.lment 
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. 
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, 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 
regi.l,cció de la superfície destinada al públic. 

r- Of:J;pació: capacitat total de cabuda de persones d'un recinte destinat a les activitats 
~ refiulades per aquesta llei, mesurada d'acord amb els valors d'ocupació que s'indiquen 
..:: e~1 Codi Tècnic de "Edificació, o altra normativa que ho reguli expressament. 

Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, de caràcter públic o privat, 
responsables legals de promour~, preparar, ordenar, coordinar i desenvolupar les 
activitats d'espectacles públics i recreatives. Poden ser, al mateix temps, titulars o 

::! 
e~lotadors. 

li:'-
_' P~cia de Catalunya: la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies dels 
;.-; ajtlfltaments, amb la denominació de policia local, policia municipal, guàrdia urbana o .,-"'" ' 

alties 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 "exercici d'una 
activitat regulada per aquesta llei. Aquest inclou els procediment de llicència 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 .Ies activitats d'espectacles públics 
i recreatives. Ostènten 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 estable;rt per reglament. 

Títol II 
De l'organització i realització de les activitats d'espectacles púl?lics 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. 
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c) Rebre el suport de la Policia de Catalunya per a ga tir .l'on:lre a 1;~tf¡~f,f8¡r¡;~~ 

l'establiment o l'espai obert al públic i, en el cas que ~ ~JH~xin inc'tlerífs' qüe 

puguin posar en perill la seguretat de les persones i dels béns, també a l'interior de 

,'establiment. I 

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 discriminaGió 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 explota,dors .i els organitzadors tenen les obligacions següents: ' ,i' 

a) Complir els requisIts i les condicions de les activitats d'espectacles pÚblics,j 

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) Haver presentat la comunicació prèvia o disposar de la 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 

subliminar 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. . 

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 ciara, 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'establei~i per 

reglament, tant a ¡'exterior com a l'interior del local orecinte. 

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 ò 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 ambla 

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. 
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p) Re'spondre dels danys i perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de 
i:X:'! l'or,gapització i la realització de l'activitat o del funcionament dels establiments oberts al 
r-púfiHc. " 
~: q) ~onstituir les garanties i concertar i mantenir vigents els contractes d'assegurança 
-:t' cof,J:èsponents, determinats per reglament. 

r) ~omunicar a les administracions competents la identitat i el domicili dels titulars, dels 
c:;j -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 
~ qu~es produeixin. 
r--' s) ~cilitar que les comunicacions i les notificacions es facin amb mitjans informàtics i 
....., teli[l1àticsaccessibles. 

t) '~acilitar 'l'accés a l'al,.ltoritat i els seus agents, als serveis de protecció civil, de 
• prevenció i d'extinció d'incendis i de sanitat, als funcionàris i a les entitats 

col·laboradores de l'Administració que exerceixen funcions de control, de vigilància, 
<;l'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'interven.ció 
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 
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 ¡'activitat i de 
l'establiment. 

Article 6 
Drets i obligacions dels espectadors i els participants de les activitats i dels usuc¡iris 
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: i 

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 establerts a les entrades corresponents. 
c) Rebre la devolució tofal o parcial de l'import abonat, en el cas de suspensió, de 
modificació essencial de ,'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 .Ia 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. 

001090 



f) Tenir a llur disposi?ió ~Is ful!s oficials de queixa/reclamació/de ' ~~,~ Rertinent~,! i 
formular les que considerin pertinents, d'acord amb el que s'esíabl . let r~~arnen~¡I~' 
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 ,'accessibilitat i de supressió de barreres. 
2. Els espectadors, els participants i els usuaris tenen les obligacions següents: 
a) Ocupar !Iurs localitats o romandre t¡3n 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 
éxplotadors.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 establiménts d'activitats d'espectacles públics i recreatives. 
i) No malmetre el mobiliari urbà que es trobi a l'entorn de l'establiment ode l'activitat. 
j) Respectar les normes reguladores del subministrament i el consum de tabac i de 
begudes alcohòliques. ' 
k) Respectar les normes que estableixen l'edat mínima per a poder accedir als 
establiments i espais oberts al públic. 
I) Abstenir-se de dur i exhibir públicament, tant a dins com a fora de l'establiment 
símbols, indumentària o objectes i d'adoptar conductes que incitin a la violència o a 
qualsevol mena de discriminació personal, que puguin ésser constitutives 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 p"atrimoni de les 
administracions públiques. 

Article 7 
Drets i obligacions dels artistes, intèrprets o executants i de la resta del personal al 
servei dels establiments ¡ 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 "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 requerides. 
b) tractats amb respecte pels titulars, els explotadors i els organítzadors, el 
públic i els usuaris de l'establiment o l'activitat. 
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c) :gebre la protecció necessària per a executar l'activitat i per a accedir a l'establiment 
r- o iJ'espai obert al públic i per a abandonar-lo. 

d)~Éls drets reconeguts per la legislació d'ordre social i, en particular, per la legislació 
~ d~tiscos laborals i per la normativa en matèria d'artistes, intèrprets o executànts. 

2. ~Is artistes, intèrprets o executants i la resta de personal tenen les obligacions 
següents: . 

::: a) Ésser respectuosos amb el públic, . 
~o bgomplir les condicions i els requisits de seguretat que estableixin els titulars, els 

ei'Plotadors i els organitzadors. 
cfDur a terme l'actuació contractada, en els termes establerts per la lletra a de 
1'9artat 1. 

Article 8 
Drets de les persones interessades 
1. Tenen la condició d'interessades en els procediments administratius regulats per 
aquesta llei, tret dels de caràcter sancionadori 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 mèdiació 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, pels usuaris i partiCipants i sobre les actuacions i la inactivitat 
administrativa amb relació amb aquestes molèsties. 
5. Les persones interessades que denunciïn molèsties que afectin la convivència iel 
descans dels veïns provocades pels establiments o els espais oberts al públic, pels 
usuaris i participants, 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. 
6. Si les denúncies 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. 
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 reàlitzin 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. 
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2. Es prohibeix qualsevol publicitat o promoció d'activitats d'espectacles públics o 
recreatives que atempti contra la integritat psíquica i moral dels ~~f~'Ftltl N(;~\ 
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'horarisque afecten 
les persones menors d~edat. 
4. En els supòsits d'activitats d'espectacles públics o recreatives de caràcter 
extraordinari, l'òrgan competent per à 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 Ja 
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 r~creatives 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 establ.inients oberts al púl?lic i les activitats d'espectacles i recreatives han de 
complir les condicions de prèvenció 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 

. 1. la realització 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. 
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2i:: La subscripció d'aquests contractes d'assegurança és condició necessària per a 
l'?#òr9,c;ifT1ent de les llicències i de les autoritzacions i per al desplegament dels efectes 
dEi iescomunicacions prèVies previstes per aquesta llei. 
3i~es assegurances han de mantenir la seva vigència mentre estigui en funcionament 
l'~tabliment obert al públic o es dugui a terme l'activitat d'espectacle públic o 
recreativa. 

--' 
Mele 14 

• ..IL 

~aris 
1 :;lYIitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria 
d'iCtivitats 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 deia 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'entràdes o abonaments, els titulars, explotadors ¡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 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 deis est,abliments i les activitats regulades per aquesta llei ha de ser 
objectiva, veraç i suficient i no pot contenir afirmacions que: 
a) Puguin induir a error o generar frau o sigui subliminal o enganyosa. 
b) Puguin produir problemes de segl,,!retat 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 ¡!-lícites, especialment quan: 
a) Inciti, de manera directa o indirecta, ala violència, al sexisme, al racisme, a .Ia 
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, 
especialmènt si són dispensades d'una manera ¡¡'limitada o incontrolada, o al consum 
de tabac o de qualsevol altra droga o sljbstància estupefaent, d'acord amb la 
normativa d'aplicació a aquests supòsits. 
c) Atempti contra la integritat psíquica i moral dels menors. 
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Article 17 
Personal de control d'accés i s.istemes de contro~ d'afora:nent~OM'.r)~ t~Utl ~;f;~,~ 1/:>; 
1. Per reglament es determmaran els establiments I les activitats regulades per 
aquesta llei que, en funció de l'aforament, han de disposar de personal de contròi 
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 produêíxin 
situacions contràries al principi d'igualtat de lés 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 
Fomení 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 instaHacions, valor 
artístic, patrimonial o cultural, l'adhesió de l'establiment al sistema arbitral de consum, 
o d'altres, que s'han de determinar per reglament. 
A. L'atorgament de la denominació de qualitat Q10 s'ha de formalitzar per resolució de 
la persona titufar 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 consumidors i usuaris. 
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lL~~ 2. & Carta de qualitat serà~~p;sada en un lloc de l'establiment perfectament llegible. 
3. E1,}stitulars, explotadors i organi,tzadors també podran participar en cartes i etiquetes 

'.:; de @alitat elaborades per entitats empresarials o professionals, si escau. 
"_"$ ,";:_1 

:;;t:: 

Títolllf 
ci De les competències de les Administracions públiques i de lep relacions 
-- inte~dministratives en matèria d'establiments i d'activitats d'espectacles públics i 
~ reclÍÏatives 

-;, Cagijol 1 
Co~etències 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 els establiments oberts al públic i les activitats dels espectacles públiès 
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 ,'ordre públic i 
a la seguretat de les persones i els béns. En cap cas es podran tenir en compte criteris 
de planificació econòmica. 
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 ai públic, explotadors o organitzadors d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives. 
f) Inspeccionar els establiments oberts al públic ¡ 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 ç¡tribueixen expressament a altres 
administracions públiques. 
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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 activitat~ 
d'espectacles públics i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació 
prèvia, quan aquesta competència els hi hagi estat delegada pels òrgans competent? 
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 là 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 càsos 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. 
Aquést acord s'ha de comunicar als òrgans delegants pér 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, mi:tjançant 
l'acord del Ple municipal. 

Capítol 2 
Relacions interadministratives 

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, dels col'legis professionals relacionats per raó de la 
matèria i dels ciutadans i dels sectors directament interessats en les matèries objecte 
d'aquesta llei. seva composició, organització, règim de funcionament i ubicació 
orgànica s'han d'establir per reglament. 
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2,En tot cas, el Consell Assessor d'Açtivitats d'Espectacles Públics i Recreatives ha 
d~· r.ealitzar les funcions següents: 
a}'j tnformar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de reglament que ha de 
aBrovar la Generalitat en desenvolupament i aplicació d'aquesta llei, i també sobre els 
Cf1>te 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. . 
Ctilmpulsar la qualificació de les activitats i els establiments regulats per aquesta llei. A 
tjt fi ha de designar una Comissió qualificadora que proposi les mesures de foment i 
cij(aluacióde la qualitat que siguin pertinents i l'atorgament de la denominació de 
qrAalitat Q10. 
z 

Article 25 
Relacions de col'laboració i cooperació 
1. L'Administració de la Generalitat i els ajuntaments han d'exercir les competències 
que el~ atribueix aquesta llei d'aèordamb el principi de lleialtat institucional, en els 
termes establerts per la legislació administrativa i la de règim loc,al. 
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 ,'exercici eficaç i eficient de les competències respectives. 
3. Amb aquesta finali~at, 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, als ens locals supramunièipals i a les 
diputacions 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 reèreatives 
ha de disposar d'informació en relació amb els establiments i amb, les persones 
organitz;adores d'aquestes activitats. Per això, ¡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'instaHa 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. Lés persones inscrites tenen dret a conèixer le$ 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 
Deis règims d'intervenció 

Capítol 1 
Disposicions comunes als règims d'intervenció 

Article 27· 
Règim general 
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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'ordré públic, la seguretat pública, la salut pública, la protecció del medi ' 
ambient i de l'entorn urbà, la protecció qels 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 'l 
organitzades per l'Administració 
Els establiments de titularitat pública i les activitats d'espectacles públics j 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-h'i 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 aquestà llei per desenvolupar llur activitat principal, 
que pot donar cobertura a diverses activitats d'espectacles públics .0 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. 

Article 30 
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Finestreta únicaempresai"ial i tramitació electrònica 
1 f> Els . empresaris i els professionals poden realitzar els tràmits davant de les 
a~ministracions públiques competents per qualsevol 'canal. de prestació disponible 
nft\jançant la finestreta única empresarial. o punt de referència de les persones 
e~presàrieso professionals en la seva relació amb l'Administració. De forma que des 
d~n únic punt puguin realitzar tots els tràmits necessaris per desenvolupar l'activitat 
objecte d'aquesta llei. 
2. Les Administracions publiques catalanes han d'adoptar les mesures necessàries per 
tajj que els procediments per a l'accés i l'exercici de les activitats regulades per 
aéiilesta llei puguin inlciar-se, i a ser possible finalitzar-se, de forma multicanal 
~jançant la finestreta única empresarial. 
3 .. ;.t-a finestreta única empresarial actua com a xarxa interadministrativa amb la finalitat 
d~ 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, 
,'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 pof afectar l'empresa 
en la seva relació amb les administracions públiques. ' 
5. Per fer efectiu ¡'exercici d'aquesta funció i prestar de forma eficient aquests serveis, 
les . administracions públiques catalanes .han d'impulsar les infraestructures 
d'informaqió 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 
fU!1cionament 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 
objeÓíe 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 "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. 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, quan 
sigui necessari i de conformitat amb la normativa vigent d'aplicació, si així ha estat 
proposat a les actes de control. Aquestes modificacions no generen dret a 

001100 



inde~nització per als titulars 'si les noves condicions tenen p~~~~~êU~lel corrl~n¡.n:grtt,' 
de l'article 44.2, o bé si són necessàries per raó de l'impacte que l'activitat pugui tenir' 
en la seguretat de les persones i els béns, la convivència entre els ciutadans i el medi 
ambient. . 
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'u~'à 
activitat d'espectacle públic o recreativa, en el cas que, no es disposi de la llicèncià: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 I~ declaració de 'caducitat dels efectes de les 
comunicacions prèvies, d'acord amb l'article 50.1. 
c) La revocació i la declaració de caduciíatde 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 coHaboradores 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 entitatscoHaboradores 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. 
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.. bi Els establiments ooerts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals que 
riò siguin considerats de risc important. 
d[~ Els establiments oberts al públic d'activitats de restauració que no estiguin 
~gnsideràts de risc important. 
dj;: Les actuacions musicals en dire.cte mitjançant la veu humana o amb instruments 
musicals 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 
qgmercials o en d'altres que no tenen la condició d'establiments oberts al públic amb 
cñ3municació, llicència o autorització regulada per aquesta llei, sempre que l'activitat 
~mplementària es desenvolupi en horari diürn autoritzat i no suposi un increment de 
lycupació prevista a l'activitat principal. 
éf. 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 aétivitats 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 comunicacióprèvià amb control inicial les fires 
d'atraccions considerades establiments oberts ?I 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, ,'interessat ha de presentar Una 
comuniéació 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 ï 
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 ¡'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 
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identificatives i les de l'activitat que pretén iniciar o de l'esta~¡#ie7ft F~Ue pret~~¡ 
'.>;'! .' 

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 ¡'emplaçament, pel personal tècnic 
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 prevencipi .. 
seguretat aplicables en matèria d'incendis i en la normativa de baixa tensió .. 
d) Certificació de la revisió i manteniment de les instaHacions 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, 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) La certificació de la revisió i manteniment de les instaHacions de protecció contra 
incendis que correspongui, i de les instal'lacions elèctriques de baixa tensió. 
d) 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 havent ja 
comprovat les certificacions i la documentació aportada juntament amb la comunicació 
prèvia, ha de verificar la seguretat de les zones comunes i la global de la fira. 
5. L'aforament d'un fira d'atraccions es mesura per la suma total dels aforaments de 
cada instai'lació"; 

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 
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l'audiència prèvia a'la persona interessada, deixar sense'efecte el tràmit corresponent ¡ 
im@edeixen l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. 
2:e.er reglament s'establiran els supòsits en què la inexactitud, la falsedat o l'omissió 

, e és:àe caràcter essencial, la qual còsa succeirà, en tot cas: 
::: a) J~uan ,'activitat comunicada no estigui permesa pel planejament urbanístic vigent, 

tar1t~'pel que fa a la construcció com als usos admesos. 
ci b) Quan el projecte i la resta de documentació no s'adeqüen a l'objeçte de 
,.....- l'establiment,o l'activitat comunicats. 
C:> c) ~uan s'ometin les certificacions tècniques requerides. 

3. J;a resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència 
'-' l'a®rtat 1 pot comportar també les mesures següents: 

a)-i:2a restitució de la situació jurídica al moment anterior a la comunicació. 
, 
Jl 

b) ta 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 Ge 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 a~ públic no fixos, en estructures 
desmuntables i itinerants 
Resten sotmesos a llicència municipal, d'acord amb els requisits i condicions que 
siestableixin 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, ¡esquals 
es considerin de risc important. 

Aquests establiments resten sotmesos a control inicial favorable amb car$cter 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: . 
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a) Que es duguin a terme en establiments oberts al públic amb comu~ièk'bi~ 
presentada ~ llicència o autorització atorgada per a altres activitat~¡Rt:~~~nlr! de les ~'~ie~"i;; ./u . , 
es volen realitzar. . , t fI:,;!! li'1",: ' 

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. 
2. En aquells municipis de menys de 20.000 habitants, resten sotmeses a autorització 
de la Generalitat, les activitats d'espectacles 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 públie;s 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 'Ia 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 fordre 
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 significafiva 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 sa/ut 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 
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Cd[ltingÚt i condicions tècniques 
1. ~es llicències i les autoritzacions han de fer constar amb exactitud el nom, la raó 

_7' sòCial, les persones titulars i llurs identificacions fiscals i domicili, la data d'atorgament, 
el tipus d'establiments oberts al públic, d'activitats d'espeqtacles públics o recreatives 

ci autoritzats, l'aforament màxim permès, la resta de dades que s"estableixin per 
regtament i, si escau, les condicions singulars a què resten sotmeses., 
2. i:i1SJomés es poden autoritzar les activitats i els establiments que compleixen les 
c~icions de seguretat, accessibilitat, qualitat, comoditat, salubritat i higiene 
a~quades per tal de garantir els drets del públic assistent ide tercers afectats, la 

• co~vivència 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 corresponenf, tot i que sigui 
desfavorable, indiqui expressament que les deficiències detectades no comporten cap 
risc per ala 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 declara~s 
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 llicències, comunicacions prèvies i autoritzacions es poden 
sol'licitar l'emissió d'informes, certificacions, actes de verificació i actes de control, amb 
la finalitat d'acreditar la veracitat i la idoneïtat tècnica de le~ 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 pèr 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 dè control 
periòdic de funcionament va a càrrec dels sol'licitants o ínspeccionats. 

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 
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afectin. als mateixos establiments oberts al públic, activitats ~;~~~~)tj~1Ies públics o 
recreatlvès. i.,J. " I.<t, . J"b 

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. H 

b.3 Les activitats d'espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari. 
; 

Article 47 
Concurrència de llicències i autoritzacions 
1. En els establim~nts oberts al públic es poden realitzar diferents activitats 
d'espectacles públics i recreatives, sempre que aquestes activitats siguin compatibles 
entre si, es compleixin els requisits de cadascuna d'elles i en la comunicació prèvia, 
llicència o autorització de l'activitat principal es doni cobertura legal per al 
desenvolupament de totes 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 ai 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 
autoritzàció. 
4. Eis 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 prèvies, les llicències i les autoritzacions tenen una vigència 
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 lès comunicacions, de les llicències i de les autoritz~cions 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 laUicència o de l'autorització 
3. Els titulars de les comunicacions presentades, de les llicències i de les 
autoritzacions han d'adaptar les instal'lacions i les activitats a les noves condicions 
quan així ho estableixin les disposicions normatives posteriors a la seva presentació o 
al seu atorgament. En cas de modificació o reforma substancial del local, s'han 
d'adaptar a les noves condicions que estableixin les disposicions normatives vigents 
del moment en què es realitzi la modificació o reforma substancial. 
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. 
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Artiéle 49 
Traf:ismissió..· . . 

~- 1.1E)s drets i les obligacions derivats de les comunicacions prèvies, així com de les 
~ IIic~cies i de les autoritzacions són transmissibles, llevat que s'hagin formulat tenint 
;;;:: en "rom pte les característiques particulars dels subjectes. 

2. Nb es poden transmetre les comunicacions prèvies ni le~ llicències ni les 
....... autoritzacions ni l'explotació de les activitats d'espectacles públics i recreatives, quan 
~ lIuQitular, explotador o organitzador sigui objecte d'un expedient sancionador, d'un 
~ pr~ediment de mesures provisionals o de qualsevol altre procediment d'exigència de 
~ re~~onsabilitats administratives, mentre no s'hagi complert, la sanció imposada, no 

s'1isi9i aixecat la mesura provisional o no s'hagi resolt l'arxiu de l'expedient per manca 
•. ' de7ò!responsabilitats o s'hagi acreditat·· suficientment que la responsabilitat en la 

comissió de la infracció no afecta ai 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 r~solució ferma que confirmi la comunicació, la llicència o l'autorització. 
3. Els canvis de titularitat de la comunicació prèvia, de la llicènCia, i de "autorització 
dels establiments oberts al públic d'activitats d'espectacles públics i recreatives només 
requereixen una comunicació a l'òrgan competent que h.a 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'hq notificat qúe 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 estab!iments o de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 
7. Un cop sigui efectiva la comunicació, en els termes estàblerts, 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 preVles, 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. 
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b) Si canvien o desapareixen les circumstàncies que van permetre ,la presentació de la 
comunicació prèvia, l'atorgament de la llicència o de l'autoritz,.~ht,OO Sjl.tm sob~~,~I"!~['I""" . 
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 qu'e els 
afectin, dins el termini que s'hagi atorgat reglam~ntàriament amb aquesta finalitat. 
d)Les llicències i les autoritzacions poden ser revocades com a sanció, d'acord amb el 
que estableix ,'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, sensecaus;a 
justificada, no hagi iniciat les activitats o en el cas que, en qualsevol moment de{lIur 
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 

Capítol 1 
Règim d'inspecció 

Article 51 
Inspeccions . 
1. Els titulars, els explotadors ¡els organitz;adors han de permetre i facilitar les 
inspeccions que acordi l'autoritat competent. El personal d'inspecció pot accedir a 
qualsevoi lloc, instaHació o dependència, de titularitat pública o privada, amb les 
garanties constitucionals de l'entrada domiciliària, i sol' licitar la documentació que sigui 
pertinent, sempre que estigui degudament acreditat. 
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 coHaboradores 
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 mm~res necessàries per a reparar le,s 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 l'article 70. 
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~c1e52. 
~pordinació de les inspeccions 
El: departament" competent en matèria d'establiments d'activitats d'espectacles públics i 
reoreatives 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 
t~r:itori, i ha de promoure l'existència de plans i programes d'inspecció compartits 
Eiiitre la Generalitat i els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les actuacions 
rW;pectives i çl'aplicar criteris i metodologies d'inspecció similars, i a aquests efectes es 
~drà convocar, com a mínim un cop a l'any, als òrgans de representació per 
diterminar els citats plans i programes. 

i Gapítol2 
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. 
2. En tot allò que no estableix expressament aquest capítol, s'ha d'aplicar la nòrmativa 
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 ¡¡'Iegal 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 efectiu 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 eh l'exercici de llurs funcions o resistir
se per qualsevol mitjà a l'exercici de llur funció inspectora. 
f) No p~rmetre 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 "entrada. . 
h) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura 
provisional, mentre en duri la vigència, o per les resolucions sancionadores. 
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i) Incomplir la prohibició de discriminació per part dels titulars, dels 'explotadors, dels 
organitzadors i del personal al servei dels establiments NlJJle :;~.Jl@ctivita~~r;M SiTtla; '< 

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 odur a terme activitats d'espectacles públics o recreatives,ò 
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 ci 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 majòr. . 
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 éstablerts per aquesta llei. 
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 a les persones i els béns. 
j) Permetre "'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 normés específiques sobre serveis de vigilància. 
m) Incomplir la normativa sobre el personal de control d'accés.o sobre els centres de 
fqrmació d'aquest personal. 
n) Incomplir la normativa sobre els sistemes de control d'accés ode verificació de 
control d'aforament. 
o) Adm~tre 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 dispositfus d'assistència sanitària o sobre les 
condicions d'higiene i salubritat 
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t)Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'òrgan competent o incomplir 
I~s condicions d'aéces':' 
~ Incomplir la normativa sobre la prevenció de conductes incíviques a l'exterior dels 
establiments. 
~ Qualsevol incompliment de les obligacions legals i reglamentàries que comporti un 
perjudici greu per la seguretat de les persones o els béns . 

..... ; 
~ 

Afticle 56 
tAltes lleus 
gAis efectes del que estableix aquesta lIei,són faltes lleus: 
iij No col·tocar 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 oper 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. 
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 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, llicència o autorització en què no sígui 
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, miljançant 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 ¡'activitat en el cas de la 
comunicació prèvia per un període màxim de sis mesos. 
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d) La inhabilitació per a ésser titulars, explotadors o organitl~4~fr~ R~l. un p~~í~qf1;~{¡'!:, " 
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 

• I 
SIS mesos. 
h) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació del personal de 
control d'accés. . 
i) l'a 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 eurosi, 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 ¡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 
Multes coercitives 
1. Els òrgans competents en matèria sanéionadora poden imposàr 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 ,'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 poç!en 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 deia publicació, en el 

Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el butlletí oficial de la província 
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. cor¿~sponent i en els mitjans de coml:micacíó que es considerin adequats, d'un text 
• ::; que::Pa d'indicar la classe d'infracció comesa, la sanció acordada, el nom de la persona 

-:1f o dê.~les persones responsables i el nom de l'establiment o de l'activitat d'espectacles 
~- púbncs o recreativa. 
ci 3. Les despeses de la publicació van a càrrec dels autors de la infracció corresponent. - -Z 

e.Arti~ 62 
Gr~ació de les sancions 
1. P~r reglament s'han de precisar leEi conductes que constitueixen cada tipus de falta i 
fixa1ia mesura sancionadora que cal aplicar en cada cas. . 

• • 2. La sanció imposada ha d'ésser sempre proporcionfida 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 següe/1ts: 
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 ¡¡·lícits 
obtinguts amb la comissió de la infracció. Aquesta mesura s'ha d'adoptar en els casos, 
establerts per reglament, eh 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 lE)s 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 
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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 p,atir 
els propietaris i els titulars dels drets sobre els immobles afectats com a conseqüèricl;:l 
del tancament. . ' , 

Article 64 
Prescripció ¡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 da~a 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'incompiiment d'una obligació de car~cter 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 
1. La Generalitat ha de crear un registre administratiu de sancions i d'infraccions en 
matèria d'espectacles públiç:s i d'activitats recreatives, on s'han d'inscriure totes les 
infraccions i les sancions imposades per r.esolució ferma. l'organització d'aquest 
registre j le$ 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 efèctiu de les sancions que es poden imposar a 
l'empara d'aquesta llei, sens perjudici del respecte a la legislació sobre protecció de 
dades decaràcíer 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 
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~rti,cle 66 , " 
Organs sancionadors 
1. Els òrgans de l'Administració de la Generalitat competents per a exercir les 
poJestats sancionadores que li atribueix aquesta llei són els òrgans centrals i territorials 
de.l'departament competent en matèria d'activitats d'espectacles públics i recreatives . 

./;'_ EIÍ.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 
=;:.. pr~f¡:ediment sancionador que correspongui serà aquell que tingui atribuïda la 

coñ'ípetència per resoldre les infraccions molt greus. 
ci. 2. L'òrgan municipal competent per a exercir les potestats sancionadores que aquesta 

lIeÏ31tribueix als ajuntaments és l'alcalde o alcaldessa, que pot delegar la competència 
d'q~.ord amb el règim establert per la legislació de règim local. 

e 3. tls ajuntaments i l'Administració de la Generalitat s'han d'informar recíprocament de 
':::::. l'o$rtura ¡de la resolució dels expedients sancionadors per a evitar-ne la duplicitat i 

Q pe~al d'incorporar les dades al registre a què fa referència l'article 65 .. 
1 • 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 sancionàr 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'interes~ats, 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 l 

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 
efectes de la infracció i la comissió de noves infraccions, i també per a assegurar que 
el procediment es desenvolupi correctament i que la resolució final sigui eficaç. 
2. Les mesures provisionals poden consistir en àdoptar o, si escau, confirmar 
qualsevol de les mesuréS provisionals prèvies a l'obertura de l'expedient establertes 
per l'article 6~. 
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 9 
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per suspendre les activitats d'espectacles públics o recreatives ~M:lltfuFlt!tfels suPO'SUsr"';"\i 
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 
¡!-legal o el tràfic de drogues tòxiques, estupefaents ,o substàncies psicotròpiques ó::no 
posen la diligència deguda en ordre a impedir-ho. S'entén per manca de diligènêia 
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 ei tràfic a les autoritats 
competents o no col'laborenper a evitar que es torni a produir. 
e) Si no es tenen les llicències o les autoritzacions ono 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 çle 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. 

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. 
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c) Les mesures provisionals prevles han d'ésser confirmades, modificades o 
r~vocades en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent, que s'ha 
Çf'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 
fI,) Les mesures provisionals prèvies resten sense efecte si no s'obre l'expedient 
'~ncionador dins el dit termini, o si l'acord d'iniciació no conté cap pronunciament 
exprés respecte de les m'esures esmentades. 
e) Les mesures provisionals prèvies poden ésser efectives mentre subsisteixin les 
;@ons que en van motivar l'adopció. 
iij En el cas que un ajuntament tingui delegada la competència sancionadora atribuïda 
~er l'article 23, l'òrgan de la Generalitat que sigui el titular originari de la competència 
.jot adoptar una mesura provisional prèvia si, donant-se alguna de les circumstàncies 
~stablertes 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 deia Generalitat titular' originari de ,la competència ha de tramitar el 
procediment sancionador subsegüent. 

Article 72 
Mesures provisionals immediates 
1. Eis agents de la Polièia 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 permetèn adoptar aquestes mesures, els agents 
poden disposar de su'port 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 instrl,.lments., 
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 bén"s 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 
comunicar, dins les vint i ql,.latre hores següents, a l'òrgan competent per a adoptar les 
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 7i.c, llevat que l'acord de 
ratificació es dicti en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent. 

Disposicions addicionals 
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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, qu~ 
atribueix a l'Ajuntament la competència per a autoritzar la instal-lació o l'obertura d~ 
tota mena d'establiménts oberts al públic i d'activitats en aquesta ciutat. 
2. Aquesta llei ~s d'aplicació al· municipi de Barcelona, se-ns perjudici de les 
disposicions establertes per la Llei 22/1998 i la Llei de l'Estat 112006, 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 lesinstaHacions d'aquests recintes, així com dels 
requisits i condicions que hauran tlecomplir. . 
Les entitats associatives d'interès sociocultural, a partir de l'entrada en vigor del 
Reglament de desenvolupament de la Llei d'ordenació de les activitats d'espeètacles 
públics i recreatives, 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 deia 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'àquesta 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 
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. 

Tercera 
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. 

0011'19 



-

o· 

2. El" que disposa l'apartat 1 s'entén sens perjudici de la facultat dels titulars o 
organitzadors d'acoUir-se als nous règims d'intervenció simplificats, que han de 
manifesfar expressamenfdavant de l'Administració competent. 

Quarta 
Règim transitori de les assumpcions de competències vigents 
.~>; En virtut de l'establert .a l'article 23 d'aquesta llei, aqu,ells 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 
~Iegació d'aquesta competència, que s'ha de realitzar eri el termini màxim de sis 
::mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei. Si, un cop transcorregut aquest 
~rmini, no s'ha formulat dita sol, licitud l'assumpció de competències resta 
"fjútomàticament 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'aj!-.mtament 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 controladòr 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 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 
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 1112009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dèls espectacles públics i les activitats recreatives. 
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o. 
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 j 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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Generalitat de Catalünya 
Departament d'Interior 

1.- Competència 
recreatives. 

ptíbllcs i 

La Generalitat de Catalunya té la competència exc~usiva 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 I€¡s activitats d'oci, que a nivell normatiu s'ha concretat 
en l'aprovació per part dei. 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, aixi 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,éle 164) r seguretat privada {article 163 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 ambieht (article 144), urbanisme i 
l'ordenació del territori (article 149 EAC), la protecció de menors (article 166.3 EAC), ¡ 

, , 

turisme (article 171 EAC), entre d'altres. 

en 

Marc normatiu relatiu a la iniciativa legislativa de! Govern. 

, , 
L'article 36 de la Llei 1312008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del 
Govern, modificat perla Disposició Fina! tercera, apartat 3, de la Liei 26/2010, de 3 
d'agost de règim jurídic i de procediment de les administraqions 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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Generalitat de Catalunya 
Departament dilnterior 

.?:?La iniciativa legislativa a què fa referència la memòria esmentada comporta una nova 
zredacció de la norma vigent, ¡ la revisió del règim d'intervenció administrativa, aixf com 

una major garantia de la seguretat de lès p~rson~s i la protecció dels espectadors i 
:jisuaris (dret d'admissió, horaris, personal de control d'accés, prostitució. menors, etc,). 
:J ' ...... 
IU; 

cEn aquest ordre de coses, l'avantprojecte s'ha adequat a les normes vigents en matèria 
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 fun,cionament de les activitats d'espectacles públic~ i recreatives, atès que 
s'ha donat una nova regulació en moltes de les malèries que afecten a l'oci. 

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

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 progrés 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 ¡'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 j la de les 
empreses petites i miljanes. 

-L'article 134.3 de !.'EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva 
en matèria de lleure, que inclou la regulació de les activitats que s'acompleixjnen el 
territori de Catalunya. 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 9355120 DO 

2 

001123 



Generalitat de Catalunya 
d'Interior 

- La Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics lles' 
activitats recreatives, regula les institucions i els procediments d'intervenció admin,lstrativa 
de les activitats d'espectacles públics i recreatives, aquesta llei pretén equilibrar 
l'existènçia d'unes condicions generals. per a tot el territori i l'aplicació flexible d'aquestes 
condicions, adaptant-les' a les diferents situacions ¡ necessitats. 

Aquesta Llei estableix com a criteri general, queies activitats d'espectacles públics i 
recreatives, i també els establiments oberts al públic en què aquestes es duen a terme. ,. . 

resten . sotmesos a una llicènciamunicipa!, ~n algun cas o a comunicació prèvia, i 
excepcionalment, a una autorització de la Generalitat, regulant el règim jurídic 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 la supressió del control inicial. 

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

norma als 

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 (Directivà 
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 i salut pública, 
ordre públic, entorn urbà, protecció de menors ... ). 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, incèndis' i protecciÓ civil en els termes 
establerts per les lleis. 

aquest ordre de coses, la normativa d'espectacles públics ¡ activitats recreatives és 
molt amplia, heterogènia i connexa amb àmbits d'intervenció regulats per 
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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 
Generalitat, 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, I~ seguretat i la qualitat dels establiments i de les 
activitats, així com la voluntat descentralitzadora cap als governs locals, la coordinació de 
les politiques públiques autonòmiques' i locals, i l'estructuració d'un règim d'inspecció i 
sancionador rigorós i precf~. 

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 d~ les persones j dels béns o la 
convivència el}tre els ciutadans o la qualitat dels serveis,' la de. facilitar l'exercici de la 
llibertat d:esta,bliment 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 présents en el marc' 
normatiu dels nostres dies, d'una manera plena j satisfactòria. 

En él 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 re.coneixemelit de la 
!libertat d'establiment ¡ de la lliure prestació de serveis. 

En aquest sentit, per tal <;le fomentar un mercat competitiu de serveis en l'àmbit europeu, 
la Directiva de Serveis fixa uns objectius de simplificació administrativa procedimental i 
pervia electrònica (fïnestra única), determina un règim comú de mínima intervenció pera 
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' simpl¡i¡C¡ició administrativa i de la intervenció mfnima' 
certament no són noves i han sovintejat en la nostra legislació administrativa. És ben 
notori que les comunicacions prèvies o les declaracions responsables no?ón alienes al 
dret administratiu tradicion,al, per bé que és igualment cert que cobren una 
transcendència extraordinària amb el impuls decidit d'aquestà Directiva. 
l'assoliment d'una intervenció administrativa mrnima I proporcional amb les finalitats 
d'.interès públic::. que és persegueixen i la simplificaCió administrativa es consideren . 
essencials per afavorir el creixement econòmi~ i de l'ocupació, la innovació! la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumidors j 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 importànclEl 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 compatibJe amb les exigències d'interès 
general, representat essencialment pel principi de seguretat coma part ~ssencial 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. 

Enallres 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 ¡ les activitats 
regulats, ¡ 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 
conirolprevi 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 diman!;3n 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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És en aquest sentit que es considera necessària una llei específica per ordenar aquest 
àmbit, sobretot, si tenim en compte els principis de transp,arència 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. aixf 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 ¡ actl~ació econòmica en els diversos municipis, així comes pretén la 
simplificació de processos administratius, per tal d'aconseguir una administració més àgil 
i eficaç. 

En cas de no aprovar l'avantprojecte de !lel,es fa difícil de reforçar el concepte de canvi 
de mentalitats i d'aotuacions impulsats des deia 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 posteriorí, la qua! cosa implicà un important canvi d'objectiu que' 
necessàriament comportarà l'adaptació dels recursos i del personal, que igualment 
suposarà, per als empresaris del sector, uncompromls 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 Uei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels miijans 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 j organitzadors de les activitats i els 'ciutadans 
mitjançant la creació del Registre d'eslablimentsoberts al públic' i de persones 
organitzadores. així com aconseguir agilitat i rapidesa en ,'actuació administrativa, !ot 
amb l'objectiU d'incrementar l'intercanvi d'informaCió, la participació, la millora dels serveis 
d'oci, la seguretat ~e les persones i el respecte dels drets dels usuaris i espectadors. 
Alhorà, aquests mitjans milloren l'eficàcia ¡ l'eficiència administratives, la transparència, la 
proximitat i, l'obertura de les administracions públiques als ciutadans, ¡ també la seva 
rendiciÓ de comptes. 

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

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

Els efectes d'aquesta nova !lei 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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Generalitat de Catalunya 
Departament 4 1·0, 

administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, pel que fa al Decret 
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Règiament d'espectacles públics ¡ élctivitats 
recreatives. ¡'afectarà substancialment, i en funció d'aquestes afectacions es podria. 
també veure afeclada l'Ordre INT/356J2011, 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 
d'audiència 

les persones i entitats a les qu~ls s'ha d'atorgar el tràmit 

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. 5de novembre, es considera que s'ha d'atorgar .el 
tràmit d'audiència ales entitats representatives que tinguin encomanada per llei la 
defensa d'interessos que es podrien veure afeçtats per la seva entrada en vigor. 

Atesa la condició de representants del sector de ¡'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 S~les de Goncerts 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 coHectlus. 

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 í les diputacions catalanes. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General , 
d'Administració de Seguretat 

o. 

6.- Procedència de sotmetre l'expedient informació pública. 

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

Barcelona 15 d'abrl de 2014 
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Aprovat 
. aola sllSs!6 del Govern 

del dIa 1 O 1013 ;¡ 
i 

El secretall del Govern 

Acord ' ,. 
del Govern pel qual s?aprova la memOrla preliminar de l'avantprojecte de lIe! d'ordenació 
d~ IEts activitats d'Ejspectacies públics i recreatiyes. .' ' , 

, l'article 36.2 de la Uei 1312008,. del 5 de novembre; dà ia pr9sldència de ta Gen~raiitat i 
del Govero. determina que la tramitació d'un projecte de llei requereix l'acord previ del 
Govern sobre l'oporturitat de la iniciativa ,I s'Inicia a proposta del depar.tamento eis 
departaments Interessats, ~Is qu,als' correspon d'elaborar ,l'avantprojecte . de llei 
corresponent . 

L'Acord del Govern de 19 de maig de 200Q¡ relatiu a l'oportunitat de 'les iniciatives 
legislatives del Govern' determina que l'acord previ Govern sobre l'oportunitat 
'd'elaborar un avantprojecte de llei ha de contenir ,una memòria preliminar, i n'estableix el 
contingut. . 

tot aIxò, a proposta del consel.le~ del' Óepartam~nt d'Interior, el Govern 

ACQrda:' 

. Aprovàr la memòria preliminar de l'avantprojectè de llei d'ordenació de les activitats 
d'espectacles pí'tb!ics ¡ recreatives, que s'adjunta com annex. 
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ANNEX 

ME~6RI~ PRELIMINAR DE l'AVANTPROJECTE ÒE llEi r.tOROt:NACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS I RECREATIVES. . ' l 

, ,1 <' , 

l~ G,enerentat de Cetalunya té fa·.competència eXQluslva en matèrh~, 'd'espectacles'l' 
actiVitats recreatives que Incfou,en tot cas, ,1'òrd~naoiJS'dèlsector, el règim ,d'intervèncfó 
~dn1lnlst~tfva i el c(mf~l ,d~ tota menà d'espectaclès en tJSpà'is i focals públics, conlrecull . 
¡'articfe 141.3 de 1',Estatut d'AutQooriila de Catalunya (EAC):Aixòcomporte la,neoossàrla 
ordenació del$ sèliièis ¡ les activitats d'ool'iue, a hlvèllnòrmetlu, s'ha concretat en 
l'aprovació per part' del Govern; d'un' seguit de t~xts' d'or<;f~Í1aèi6i classlflçacló (fels . 
establiments; servèlsl,aetlv¡~ats recreà~iv.es~amb Ja regulaclq dels qreta J els deures ' 
'espeolfics dels èspeGtedòrs i usuarIs, aixfcom dels titularà i els prganltzadors piestadprs 

'~eJs'Sètv!3ls d'oci, ~ dàls 'à~lst~s. intèrprets,o executants. de les,IilcVv1tats dl~spectaclèsi' 
recreatives," . . " "", " .' , '. :, . ' . ' , 

- > , : -<' • 

AI costat' d'aquest títol competem:i¡àl genèric, destaqUEm altres p{evislons estatutàries que 
hfestan directament vinculades en matèr¡à'de prevenCi6 i extlnci6 d'\ncendls ¡ de protecci6 
civil (arU~e1~2.1 EAC). lleure (article 134.3 EAC), salut pÚblica (article 162 EAC), 
seguretat pública (article 164 EAC) l,seguretat privada (article 163 EAC). I tot a,lxò sense 
oblldar¡ a més, i'existèncladé fítpls col!lPetenci,als diversos sobre'un ,ampli conjunt de 
matèrIes, re!acionadesamb les activitats d'espectacles i recreatives, com s6nel consum 
(article 123 EAC), la Joventut (artlole 142 EAC),' èl medi ambient (article 144 EAC), 
l'urbanisme i I~Qrdena616del territori (~rticle 149 EAC), la 'protecqfó de menors (article 
166.3 EAC),I el tUdsme'{art¡cle 171 EAC), entre d'altres. ' 

Des d~js seus in¡~is, la Comunlfat Econòmlèa Europea (CEE) pretén la (¡raació d'ún 
mercat únic de servals, 'Els Tractats fundacionals 'recullen lallibertetd'establiment i la 
lliure prestació deseÍ'veis econòmics. Els darrarsanys,aquests principis 's'han trasllaC!at a 
una norma ~e gran rellèvància, la Directiva 2006/123/CE è/elPadamenU del Consell' 
Europeu, del 12 de desembre de 2006, .relativa a.18 serVals en el mercet intefior(Olrect\va 
de Serveis). ' , 

la Directiva de Serveis ha postergat a un s~gon plànol els :règims d'a\,ltorització 
aqmii}istràtiva.e!s quars només séran admiSSibles q~an no siguin discriminatoris, i sempre 

, i quan siguin propòrèiOl1als i nece:;;saris, i ,esÜguin justificats en "raons imperioses d'interès 
general" (rsladonades àmb matèries, de seguretat i salut, pública, ordre públic, entorn 
urbà, protecció de menors ... ). En altres paraules, .Ia Directiva ,situa els instrúments del 
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~ègi!Ú de comun!cacIÓc9~ ~ mecanisl'l1es. prlm~rls 'del'ordenaol~ adl'Q¡n~strativ~ de r~s 
activitats econòmiques.' . , ' . ,',,'. ,:'.' " " 

Per altra part; d'~co~d' ta~bé am'!) r~s 'pr~sbriPcion~ estatu~àries del~ artlcl~s ~4.2 ¡' ;1~O de 
l'EAC, els govems loòal~ tenen oompe~èncles entriatèrla d't,¡rbanlsmej via públièa,loêals 
de concurrènola pública, Çontamlnacló acústi~, Inpendls i proteccIó, clvlleh els 'tarmés 
establerts per les lleis; . " '. ' ,,' " , ,', 

aquest· ordre :rle coses, la ,n()rmativa: d~èspectaC!es p(¡bUés i ,'èctivltats recreatives és 
. molt àmplià, heterogènl,a i oon.nexa a~b altrés àrob¡ts. d'll)terVencló reg~làts' per , 
. ndrmath/es especifiques. Des del punt tle vista matèrial ~stà formada per hormes generals , 
i d!altres sectorials que abasten tots els, àmbits '. Ja 'seguretat I protecció çlels 
espectadors' i usuaris .~ de la r~gulacl,~ d~ 'les :aetlvltats recreatives; (dret d'admissIó,. 

. horaris, perspnal d~ control d'accés, prostitució. menQrs, bra~s .. etc,). Aquest«7s normes 
pom j~s'ha Indicat. poden trQbaN¡¡e dins d'àmbitscompeteocials d'altre~fDepartaments de 
la Genen:ilità.t." s6n promoèi6.I·defensa la .çompetênda, turisme, sa¡yttat.consuO"l. 
jocs, Indllshia,' etç~ '" . , ' ': ,-,' ' " ' . "". ' 

• .., ·.t 

Per tot això, l'objectiu de la inicIativa és reforçar el valors In.splr~dórs ~e' . convivència 
<, entre els participants I els tercGr$, 'la 'seg~re~at¡ l~qúaJltafdels'estaplim~ñts J de les 
"activitats, a.lJ.d .com la voluntat tlescentraliuadoracap al~ governs locals. la coordinacIó de 
les poUtiques pl:íbUques autonòmiques i locals, i ¡'estructuracIó d'un règim d'lnspe,ccló,l 
sanciòn,adef rigorós i preers.· ...'. ," \ ~ .... ,. 

Aquesta ,nova 'regulaciÓ ha de' permetr~ . fer comp~tiblè el principi. de II!bàrtàf,amb. ·lè:s 
lJecessàries c:or;¡dicions de seguretat per. a le$ pÉlrsones que llar!' d'obse~ar els 
res¡:ionsab!es' ,dels eS,tabllments . oberts al. pllollc .1' de. les ~ctivlta,liI" d'~peotacles i 
recreatives; oqmpatlbihtzar els drets de les persones c:oncurrents, a les aotivitats I als 
establiments amb els de les terceres -p~rsones; aplioar iaI, :s,ector' el canvi .. de paradigma 
o¡:>erat en el europeu i en el. dret intern respecte als principis d'Intervenció mfnhna i de I 

~impnficac¡,ó administrativa; procurar fa qualitat en prestació' dels sef\(eis .(Q10); I 
sol?rétot incrementàr fa,:SeglJrètat.jurídJca per mitJ~ la noímat\va. . , . 

la fút~ra llei també prev~u la utllitzàci(d¡:)ls mitjans èleçtr~ñics; d'SC9¡d amb, el. gtie 
estableix la Llei 29/2010, deIa ,d'agòat, d.e l'ós dels mitjans .. eleétròl1lc~ al sector púó,lic$:le 
Catal,unya, amb la finalitat .de facllit~r la' creació d~ divêrsosoo:na!s de relació êntre les' 
adm.in!stracions pÚbliques ¡els titu~ars i organitzadors de iésactivitats i els ·ciutadans 
miljançan~. la creació del Reglstré d'establiments oberts 'ai l'Oblic i de persones 
,organitzadores o la previsió d'un tràmit previ d'informació veïnal; ahd comaconsElguir 
agilitat i rapidesa en . ,'a.ctuació admlnistra.tiv~. tot amb l'objectiu d'incremE'!ntar l'intercanvi 
d'informaCió, la participació, la mlllòra dels serveis d'oci, la s~guretat de lés persones i el 
re¡:;pecte dels drets dels usuaris I espectadors. Alhora,aquests mítjans milloren l'eficàcia l , 
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,l'eficiència ,admlpistr~t¡ves, ,ra ..transparència, h:i 'proxlmit~t " l'Óbèr1u~a, dà' le~ 
admlnlstradan!) públiques als clutadans,l també la seva 'rendicIó d,e comptes. 

IguàtmeiJt, la futura llei. d'aoo(d amb e¡\:¡ue prev~!-IlaUéi òrgàniCa'16/19Q9, de 13 de 
desembré, de protecci6 de dade$. decaràcler persQnal. réspectarà la l'rote celo d'aquestes, 
dades. ' " , 

"2: Motius que fa fan necessària. ' 
• -'.~': ~ " \ • ' " 'f ' " 

la nova llei afegeix als principis' habituals', deseguret~t de les' persQnesi de!sbéns o la 
Ç9nvivènc!a ent~è els c!l:Itadans <:lla 'qualitat dels ,seryeis,el de facilitar l'~xerclcl de la 

, llibertat d'èstablimènt i èl de prestacIÓde serveis ènel sector de l'oci. , 
.',< ,"~,.",-""'- <.~.,-,' ';: < ~;"." 

~Rué~tahO\!a lleI' vol'arden~r 'éls~étor d'aç,?r(! ~mb' les 'exlgènç:fés' proylnents d~ls 
,'p~rycipis dà; mfnlma lnterVencl6 I desimpllficaèl6 administràtlva pr~sents' èn' el maré , 
'normatiu del~ n()stre~ dies, '~'una ,malJé.ra p!ena ¡ ,t:iatisff,1ctòrià,; " , " 

, "',,,' ", .' " ,\ 

En' eJpt~hol europeu,' èonvé dest~car qúe la impli:mtaeió' d'llnnièrò~( anió de :senÍelst ~s 
«:lnfigura oo,m un dels' pUats bàsics de ,la, oonstruçél6 eUI'<:lpea. Es per això que els . 
Tractats fundaclorfals, de-la eEEja preveieridè manera è:lecidlda el rèconeixem~nt de la 
Illbertafd'estabHméñi i de la lliure prestaoló de ~erveis, ' , , ' 

- . ' "-

Pèl' tal de fomentar I,In mercàt competitiu de serveis en l'àmbit europeu, la Directiva dà 
Serveis 'fixa lfñs' ,óbjecUi:fs-de "slmplíñéàCi6aÇfinlri!sti'atlva prQcedfmàñtaf i "pêf' via 
electròn!ca(flnestreta única), determina un règim c.oma de mínima intervenci6 per à 
l'exercici qe la llibertat d'establiment i la !Ilure prestaci6 d~l$ seNeis, ,I insisteix en la 
promoèló de IM qualitat.' , 

" . 
,les afirmacions al voltant de' là simpifficacló ,administrativa i de Intervenóiómlnima' 
celiament no són ,noves lllàn sovi'nte}at én, la :noslra legislació :administrativa. ÉS'ber 
notori qu~ les comunicacions prèvies o les declaracions r~spons~ble~ no Són alienes al ' 
~ret administ(aUu tradicional, pef bé que és 19úalment cert qú~ cobren un~ transcerídèncla 
èxtraordínàrjà amb l'impuls deoidit d'aquesta' Directiva. 

L'as's~f¡mentd'una • jntervê~ció 'admlnlstrativ;a mínJmà' ¡ pr:oporclònal am~, lesflnàlitats 
d'interès pÚblic que es persegueixen ,I la simplifi9aci6 'administrativa, es; consideren 
èssencials per a~avori~ ,el Ófeixementeconòmjc' i de 'l'opupació. la innovació i la 
competitivitat, l'increment de la llibertat d'elecció dels consumidors' I usuaris I l'obtenció de 
noves oportunitats (,fe negoci pera lesèmpreses.' 
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l' PeH!~é, fà ~:ies ~ctMh¡dS dle6peèta~leS,i"d~;~r~pt~¡' re~.r~~t!i.! ens!~rdpelÏiJ sens~ caP , 
mena ¡de diJPte .. dàVí!'nt d'un' sector degr~rnri'lp.orlànol~eoonòmlca l ,social, Per tal, ' 

, d'incenUvar~1 séu cr~b(èm~nt cal 'procedir,àuna~rden~9,ló O1bderna del sec.tC?r..1a3Iual , , , 
promogui la, 'inlçia1iva particular, fent-la' en tot óa~ qQmp~tlbJe amb .Ie,s '~ndgèm;:¡e~ de, ; 
l'Interès general, representéh!lssenclalAlentpèl principi deseguret,at com El clau d~vol~a ' 
d~1 '~stfJma; ili rostat ~e la' restà dê bé~s .jl.lrr~icS êspeêialinèfif protegits 'cOm ,ara la 
oonyfvència 'el)tre èls SUbjectés 'concurrents, l' la resta ae la Qlutadarlia 'l' la' 'qualltatdèls " 
sel1Íe,ls; <, ',' ' " ,',' ":," :" , ' \~' ",.,,;' ',' " ", ' 

, altres pa~ules.' i sempre d'acord amb el mE;lrc normatiú més moderñ~ aquésta 11$1' vol 
, fer comPatible el pr!ncIpl ~e mbe(tat d'estàbllment l de prestaèló de serv~ls ~mb les 

r¡$cè$sàrles oondiclqns de seguretat , que ',han d'obJ)ervàr' els,respons!¡l~les 'dels, 
establiments i les activitats regul~desl ¡ també vol compatibilitiar 'elel drets'dà les persones J 

Conpurrents a lés act¡v:it~tsJals esfabllments.amb els de!esterceres persO.n~s. ' ',i 
• " ~ 1 ,,< •. : '" ( .' " ' " 

t ", • . ,~ • ~ ~,'. ~ '. • .. 

,Unà operàc!ó tan ambiciosa requereix l'acomodació, i l'ajust dê ment~i[tats, tant ,des' d,e ,: , 
l'Administracl9 l'Oblics' ~com des de les ',per~èmes, privadeS ,lmpli~de,s., Oés ,~e ,~a, 

. pêrspectl~a de:llAdmini~~i'*tó.: l'ac:cêfif, S'Murà de,posar'~I1:mblt~ 'd~~~~'ño Em';I~Jase;;~f' 
coritró! prevI4el~àctlvltats.sinó m.é$a.vljlten les, fas~sposterIors d~ cof.¡t(oUyeriffêaplQ, 
la 'qual rosa ~xtgeíK, ·unare~lèló . d'objectius ¡·una' rèàss!grtapió, çensegQèóf 'de )YlI~ans ' 
pèrsonals i materials, Des de ta perspectiva de l'operad!,f ecoòòi{1lc, C¡:ildià assumir les' 
conseqüències jürfdlques' ~e les .. noves formes 'de èompor(ament, ~mb l'as$um'p6ló de t.ès 

, responsabilitats que dimanen d$l'exercici d~ les activitats. " \ ",', 
, , :~ .' ~ 

3: EfectÈls que tindria l'adóp,ciÓ de la 'lIa'¡ 'sobre ra ',nOrma\i~a vlgènt (nom1aUva '~qu~ 
resultaria modífièada o, derogada). _ ,l," t' , 

;. "" ~- . 
Els efecte s'd'aquesta nova Uel sóbre la norm~t¡va vigenteri matèrià d'espeçt~cles púbtiès i 
activitats r~breatlve's sót'! 'derogatoris quant a la Llèi 11/2Q09, del ~ de Jul!ol, de regulació 
aQmfnlslrativa dels èspe9tacles públics I les activitats recreaUv~s" pel que fà' ~¡ 'D~crèt 
,112fZ010, deSi. d'ago,st, pel qual s'aprova el Regla.m,ent d'espec.tacles públlès I, activitats , 
rec.r~?tive*?, l'afeotarà ~ubstal)cialment j en' funció d'aÇJue~te$ afeçtacions e~ pOdria, tarí1PÉ1 
·vaúra. afeçtada l'OrdreINTf358/2011. ,'Pe 19 de desembre, per.la quetes reS!Jléli ;els ' 
noraris dels' establhrients obens' al. ,públic, dels espêbtacles pÚbIlçs l' de rê,s' aétivitats' 
recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 dejull91¡ de regul~cWadrf¡'nfstrativadels 
espectacles pl.1bllcs i dé les activitàts recreatives, i al seu Reglamènt, ' ' 

• < <' '.' '11 ~ 

4. Relació amb altres Iniciatives íegislaUve~ en tramitació: 

,No té relacIó amb,altres iniciatives legislatives en tramitació, nI pel que fa a'prójeèles de 
Helnia propo,slclons de lleI. ' 
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5. ConseqUènci~s d~ no adoptar l;avanfpr.ojecte de llei. 

En oas de, no aprovar l'avantprojecte de lIéi, es fa diffeU de reforçar el concepte de canvi 
. d~ mentalitats i d'actuacions Impulsats de~ de la Directiva de Serveis. que, per fi les 
aclmln!straciOi1sp(¡bliques suposa,. en molts casos; passar de tramitàr:a yerlflcar I 
çontrolar. és à dir, passar del control preventiü de les actívitatsecoriòmfques dels 
pl:lrticulars.a orientar la preservacIó dels .Interessos p(¡bfics míijança.nt 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 empresa~ls 
del sector suposarà un compromfs seriós i responsable amb, l'administració que regula' la 
seva activitat, en tant que hauran d'assumir llurs respqnsabllitats pròpies amb exactitud i 
v~ràcitat. ' . 

, . 
6: Descripció I avaluació d'altrésopclons (no normatives i normatives) per assolir els 
objectius que es pretenen àmb la llei: 

la regulació del sector de ¡'oci, perla seva diversificació. complexitat i ciun.lfsticapròples •. 
exigeix avui per avui un canvi normatiu' especific qUe va 'més enllà de la regulació 
contemporània tradicional de les normes de s~uretat. protecció I convivèn?ia. . 

És en aquest sentit en el que es considera nacèssàrià una IIÉli específica per ordenar ' 
aquest àmbit. sobretot; sl tenlm,en compte els principis de transparència i predictibilitat. 
propIs de fa Idea de 'seguretat jurfòica..EI coneixement de leS normes ha de Permetre al 
cil:ltad~ ~I ~Is. po,Çf~(~ ptlbll~- ,~ prevlsjó 1ifJ .I~$ cQns~qQ~nclt}sJur!dlqlles.d~ls Sf3l!s act~s 
o~els actes de tercers (certesa en el drét), així com la confiançEl en la permanència i 
e~tabilitat de, normes I de les sítuacionscreades a l'empara. de l'ordenament jurfdlc 
(certesa,en el dret). Mftjànça.nt una regulació per a tot l'àmbitterritorial català. aquesta llei 
pretén afavotir la . mur~ competència; en la mesura que . e.ls operadors econòml~ no 
estaransotme.sos a la incertesa respecte a là seva possible implantació i actuació' 
econòmica en els diversos municipis. 

7 .. Valoracló del'afectaçió <;Ie la llei per '¡¡rDirectiva 2006/123/01:; del Parlament Europeu i 
dàl Consell. de 12 qe desembre, de 2006, relativa als serveis en el mercat interior ~ 

la DirectiVa 2006/123/CE' dél Parlament E~ropèU i det Consell, de 12 de dèsemb~e de 
2006, relativaal~ serveis en el mercat interior, té per objecte estàblir les disposicions 
generals n~cessàr¡es par fecinter !'exer:cici de la llibertat Q'establiment dels prestadors de 
serveis. ¡ la lliure circulació d'aqu'ests se'Ï'veis. tant, l'aprovació d'aquesta Hel significa . 
l'aplicaoió directa dels principis que enuncia la Directiva i que són ,comuns i compartits 
dins l'espai europeu. . " 
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8. Avaluació dels efectas per als ciutadans I per a 1$$ empreses ,de ¡'aplicacl6 ~e la llei 
(reduccl6 de "càrregues aamlnl~t~atlve$ i simplificació a~mlntstratlva). , : . 

Amb caràcter de novetat, la nova llei detèrmlna què ets establimentsóberts al pablic:i les 
aclivitats . d'espectacles públics i recreatives, restensubjectas al règ!mgeneral de 
comunicacIó prèvia, ~egons les modàlltats que aquesta n9va tlel preveu. a l'inrevés del 
sistemà vigent fins ara, èl règim d'autorització no té un çaràèter gênf;lral. slnóql!e' només 
es podrà apUcar a determinats'supòslts previstos especla,lment pêr~q,'uest~rnorma. 

Dà manera que, cpm requereix la normativa europea i interna més moderna, la llei efeciua 
una' diversa consideracjó délssupòsfts afenent a Ja presència de raons Imperioses , 
.d'inter~s general. com ara la $eguretat pública, l'ordrè pÍJblioJ la salut pública, la protecciÓ 
del medi ambient i de l'entor(ll.lrbà, la protecció dels menors ¡ la conservació del patrlQ'loni 
històric artfstic. test de p'roporcionalitat acaba determinant un règim jurldic divers. ja 
sigui d'exciusló, de comunicació prèvia. o' de mantenIment d'un règim deoontrolprevi a ' 
i~actl\lltat. sempre d'acord·amb l'adop~iQ de les mesures . que es cçmslder~n menys 
restrictives per a l'accés a tes activItats I a llur êxercicl. ' 

, \ 

També com a novetat especialment remarcable, aque~ta lle.I dedica un cepito.1 sencer al 
foment de. la qualitat dà les .actMtets i dels establiments objecte d'ordenaciÓ, promou 
¡'adopció de cartes de qualitat! recull la denominació de qualitat Q10, .entt?riorment creada 
en l'àmbit reglamentari. Com s'ha dit abans, estem en presènç!a d~unaldea especialmel"!t 
moderna encunyada per diverses normes, sobretot en l'àmb¡~ europeu. aquest sentit, 
l.a llei oonsiderala promo.ció dà la qualitat un~ dè'le~ p'rincfpals Unies de futur del sector de. 
les activitats d'espsctacles",¡ recreatives, plenament d'acord amb la normativa ;de serveis 
europea I interna. . ' . " ' , 

Totes aquest~s co.nsi~eraclons estan encamln¡ades a avaluarelssfectes positius que 
aquesta nÇlva llei comporta 'per als çiutadans en gen~ràl.en,relacióa llur, seguretat/à la 
convivència, i a la qualitat dels serveis que reben; i per als professionals deies activitats 
de l'oci quarit simplifica els tràmits de les seves gestions amb les administracions i pro!l"lOU 
l'agilitat l la rapidesa de les actuacions administratives, rebu~antaquellsobstacles que 
dificultin ¡'exérdcl de les seves aèti'(itats.'· , 

9. Estimació dels efectes de l'aplicació de la Hel,sobre l'òrganltzacl6, el personai I el 
pressupost de !'Admln,istraói6 de.la Generalitat de Catalunya. ' 

la norma' que es proposa:' no representa un increment dels miijans pressupòstaris; .atès 
que, no implica cap increment de mitjans personals. . , 

Arà bé, cpm es pot 'deduir de les valoracions exposades, sl que té efectes sobre 
l'organitzacIó j r'actuació dei personal encarregat de la seva aplicació, pef. tant, cal 

SlG13lNT1049 ., 



slgnifièar qU$ èr canvi de mentaJltat que supòsa la nova llei, Ja s'havia començat a produir 
'com a, conseqüència ,de ¡'entrada en vigor de diferents textos legislatius que ,van afectar la 
matèria d'espectacles pÚblics lactivitatsrecreativès, tal ha estat el cs.s de la L!e110/2011, 
de 29'de deSémbre. de simplificació ¡ millorament de la regulació normativa, que entre 
d'altres modificacions deIa l,.Jel 11/2Q09., del 6 de juliol; 'va substituir la responsabilitat 
administrativa per laprivadàen I~realifzació de les proves de' selecció. per a obtenir 
l'habilitació com' fi personal, de control d'aCêé,s, va suprimir, el control, Infcial de 
funcionament per començar 'una actlvltàt; va reduIr considerablement l'Import de les 
sancions ò va'inctoure.eh les tlplflca;clons de les ¡ofracclons, els' supòsits de C9municació 
p~~, ' ' , , 

I En aqu~st ordre de cos~sfs'ha d'assenyalar q!-le la nova llei modifica un dels supòsits 
que, am~ l'entrada en vigor de I~ Llei 10/2011; del 29 de desembre, havia esfat lñcorporat 

, a la Llei 11/2009, del 6 de juliol. I qUe feia referència a què (es proves' de seleccIó per 
. ~conseguir l'habilitació com a personal' de control d'accés,' es durien a terme pels p'ropis 
centres 'que Impàrtlen élscursos.cfefotmacló.· ' ',' " 

tiexperiència constatada '~n ei decurs d?aquests anys: ha d'e mostrat . unS's grans 
diferències entre els diversos centres 'de formació alhora d'impartir efs cursos forrnatlu~, 
fet que ha suposat una dfl1àmicà divergent de funclonament) tant en la mateixa formació 
COm en fes proves de selecció que realitzen els a~plrar)ts per aconseguIr ,l'habll!tacló com 
a personal de control d'accés I. sobretot; pel que fa refeièncía a ,'àmbit del coneixement 
tant teòric com pràctlè. " 

Per una màjòr' parRat I qualitat. i' atenent als principis de' responsabilitat administrativa 
envers als aspirants a controladors d'accés i. al mateix temps. vetllàr per' a què els 
alumnes hagin ol?tlngu~ fa formaciÓ n~ce~sària per poder desenvolupar tes funcions, 'que 
estableix la legislació vigeí11. és 'Convenient procedir a una 'homogeneïtzacIó de les proves 

. d~ selecció I revElrtlr en l'Administraci6' dé Ja Generalitat la. responsabilitat, de realitzar 
~questes proves de selecció per tal de garantir que dit personal d.isposa de fa formació 
req\,ierfda. ' . , , . , , 

10. Valoracló dels' efectes de l'aplicació de l,a. Usi sobre l'organlt?ació, .131 persona.1 i el 
pressupost deIes administracions local? de Catalunya. . 

Els efectes que l'aProvació d'aquesta llei pugui tenl~sobre l'organització, el personal i el 
'pressupost de les administracions locals de Catalunya són semblants als que pugui tenir 
per ¡'administraéió àutonòmlca, especialnjent per aquells ajuntaments que, d'acord amb la 
normativa, van assúmir les competències inspectores i sancionadores, és a dir, un canvi 
de mentalitat sense increment, en principi, de mitjans pressupostaris ni tyersonals. 
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Ara bé, per .al conjunt d~lsaluntamel1ts. hagin.ó'nQ assumit com¡:fetèr¡cles, l'e~tradàe,,. 

,vIgor· de la norma suposa' ayantatges Imp'ortants .en Incorporar wm a, regla gener~l el 

règim de comunicaoló prèvia J !rèlegar el règim de les ·autórltzaolóns a SIJPòsits molt 

. espeoiflcs,abdcom també comporta av~mtatges. la supressió ,en els PfocedlmQnts de 

soHfcituq de llicència del tràmit dà control inIcial per començar l'activitat; 

11. Anàlisi de la incidència d~ J~, in!clativa en el règim especial del municipi de :SàrCeIQna. 

Aques~ iniciativa té la mateixa lnciçlèncla en el règim deLmunlclpi de'Barcelo~à que ari 

les 'admInistracions autonòmica i loca1ja. dèscrlta. ' ' . 
, ¡ 

j' 
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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 
PÚB.lICS I RECREATIVES . 

-Aquesta memòria d'avaluació d'impacte s'elabora d'acord ambles previsions normatives 
que prescriu l'article 36 de la llei 13/2008; de! 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 j 

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 gue comporta elaborar una norma legislativa i, per ¡'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 addlclonal 
pel dret a presentar-se a les proves d'habilitaç:ió 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 modificara la baixa els .seus 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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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 recreative.s. 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 Uei 11/2009, del 6 de juliol, 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'ementat, s'ha d'assenyalar que la nova regulació 
modifica un dels supòsits que, amb l'entrada en vigor de la ja esmentada Uei 10/2011, del 
29 de desembre¡ havia estat incorporat a la Uei 11/2009, del 6 de juliol, 1 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 persona! 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 neces~ària 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 là Generalitat la responsabilitat de 
realitzar aquestes proves per ta! 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 personàl funcionari i i nt.e rí en 
l'aplicació de la norma de referència respede al cost que pot implícar 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 realltzació de les proves no impllcarà cap cost 
addicional, ja que les ¡nstal'lacions ¡ 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 a!s recursos humans tampoc comportarà cap increment de personal, doncs 
els formularis j 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 vigllància durant la seva realització. 

2. Informe d'impacte econòmic j social 

L'av,antprojecte de la !lei 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 recreàtives. 

Amb el nou marc legal, les empreses catalanes del sector de l'oci gaudiran d'una 
simplificació quant als,tràm~ts per "inici d'una activitat, i de més flexibilitat per afrontar els 
reptes del mercat actual. A més, com es posarà de relleu en ¡'apartat d'aquest informe 
relatiu a l'impacte normatiu, el projecte legislatiu que es tramita implicarà una reducció de 
càrregues administratives .alscentres de formació de personal. de control d'accés, que ja 
no hauran de realitzar les proves, i una hotable simplificació dels tràmits per a la resta 
d'activitats. 

2.1.- Activitat o sector que resulta afectat ger la normativa 

L'avantprojecte de Hei desenvolupa en un text únic la regulació de diverses qüestions que 
incideixen directament en les empreses que és dediquen a l'exercici de l'àctivitat 
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 lleurà 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 Heure, i la 
qualitat dels establiments i de les activitats 
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2.2.- Avaluació de l'impacte econòmic ¡ 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 divers? 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 í 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 especlfics, sempre d'acord amb l'adopció de les mesures que es consideren menys 

, restrictives per a l'accés a les activitats ia llur exercici. 

També com a novetat especialment remarcable, aquest avantprojecte dedica un capitol 
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 oenominacióde qualitat 010, 
anteriorment creada en l'àmbit reglamentari. Com s'ha dit abans, estem en presència 
d'una idea especialment moderna encunyada per piverses normes, sobretot en "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 j 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'exceHents 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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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'oèupació i la reactivació 
econòmica. En aquest sentit, l'Administració té ['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 
prè~ies 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 l, 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 Hac de les 
tramitaciòns 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 ['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 modíficacions 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 ¡ que igualment hagin estat autoritzades pel règim de 
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.lIicència 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'aquest 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 j la qualitat, així com reforçar les vies de 
comunicació entre l'Administració ¡ 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 
simpHficació dels tràmits ¡ la simplificació de procediments per faci\ítar ,'activitat 
econòmica, la directriu ql,le 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 ord.enar 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 grati 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), 
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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, i vetlla per la promoció de llur qualitat. 

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 cO(isumidors i usuaris j 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 genera!, 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 ra resta de la ciutadania i la qualitat dels serveis. 

En altres paraules, j 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 
¡'Administració, l'accent s'.haurà de posar en molts casos no en la fase de control previ de 
les activitats, sinó més aviat Em 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, caldra 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'~questa 
iniciativa és reforçar els valors inspiradors en [a convivència entre els participants ,i els 
tercers, la seguretat 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 restructuració d'un règim d'inspecció i sancionador rigorós i 
precís. 
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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'interve~ció 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 ¡egàl de caràcter general, per a l'àmbit territorial català, en 
matèria d'establiments ¡ activitats d'espectacles i recreatives, en relació al principi de 
reserva de llei, de transparència j 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 permanènc!a 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 j actuació 
econòmica en els diversos municipis, 

En definitiva, aquesta llei pretén aplicar al sector de l'oci, els canvis obrats en el dret 
europeu ¡ 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 
desénvo!upar, 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 d~ Llei es produirà una reducció de 
càrregues administratives envers eJs 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, aix! 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 la persona sol-licitant. 

En aquesta direcció, s'estableix el regim de comunicació prévia 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 actuac;ons 
musicals en dírecte mitjançant la veu humana o í:3mb instruments acústics amb altaveus í 
amplificadors de baixa intensitat, que tenen la consideració (¡'activitat complementaria 
mentre s'està duent a terme l'activitat principal, en locals comercials o en d'altres que no 

tenen ia condició d'establiments oberts al públic amb comunicació, llicència o autorització 
regulada per aquesta llei, sempre que l'activitat complementària es desenvolupi en horari 

diürn autoritzat i no suposi un increment de l'ocupació prevista a t'activitat principa/". 

La supressió del règim de control previ a l'inici de l'activitat ja introduïda per la Llei 
1 0/2011, 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 del$ ciutadans, en la mesura que s'elimina aquest control 
previ ¡ 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 ¡'interessat no la podia iniciar. A l'avantprojecte de llei només es manté 
aquest control inicial per a activitats amb unes particularitats molt especifiques peJ 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 administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ens trobem· 
amb una sèr1e 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 caràcter veïnal amb un aforament baix (menys de 150 persones) i 
sempre que no comportin perill, les activitats esportives ¡ 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, algulles 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 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'Espectàcles 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 Catalunyà, 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 
¡'habilítació del personal de control d'accés, que ['entrada en vigor de la Llei 
1012011, del 29 de desembre, de simplificació í 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 j 

autorització només seran admissibles quan no siguin discriminatoris, i sempre que 
siguin proporcionals j 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 Cat~lunya 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 
conçHcions 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 l, sobretot, més actuaHtzada i conforme amb la situació 
socioeconòmica del moment, en aquesta direcció, s'ha incorporat la figura jurídica 
de l'advertiment en les sancions Heus, que posa de manifest que l'interés de 
l'Administració no és tant el d'imposar una multa econòrl(ica 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 sancionadora de l'Administració i per tal que aquesta 
sigui efectiva ¡ obligui als responsables deies 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 deies persones i dels 
béns, a més a més d'evitar 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 "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 tànt, 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'establiments o d'espais oberts al públic ¡ d~ comis 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 1mmediat 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 [es implicacions econòmiques que pot comportar per a l'administrat 
~~ . 
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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 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 j els titulars dels estabHments públics, els organítzaqors 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 i el respecte cjels 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 suposa 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 
cause.s d'interès general. Aquesta figura s'introdueix, com a novetat en aquest text legal, 
amb la finalitat d'aconseguir bàsicament un compliment general ¡ 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 emprreses 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 normafiva d'aplicaciÓ respecte d'aqueUs que 
sí ho fan, A mes a mes, el fet d'incomplir la norma que regula les activitats que realitzen 
provoca una inseguretat rèspecte 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 ia possible sanció per aquells supòsits 
en què l'infractor durant el procediment hagi mostrat voluntat d'esmenar l'anomalia que va 
produir l'incoacló de !'expedientsanciónador, 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, suficlent 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, ¡ sempre i quan siguin proporcionals i necessaris~ i que estiguin justifi~ats 
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, 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 recreativE¡ls és molt amplia, 
heterogènia j connexa amb altres' àmbits d'intervenció regulats per normatives 
específiques. De!) 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 trobarMse dins d'àmbits competencíals q'altres departaments de la Generalltat, 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 aquestesa!tres 
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normes, treballant conjuntament amb les unitats directives corresponents del diferents 
departaments amb la intenció de compaginar les diferents regulacions èspecífiques 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 j activitats recreatives, té per objecte establir, en el 
marc de les competències de la Generalitat, el règim jurídic i la intervencíó 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 ~erme. 

A grans trets, el Títol I recull les disposicions generals de la llei, el Títol II fa referència a 
l'organització i realització de les aètivltats regulades en la lIè¡ així com al funcionament 
dels establiments oberts al públic, .el Títol III estableix les competències pròpies de cada 
administració públícaaixí com les delegades en matèria sancionadora, -el Titol IV fa 
referència al règim d'intervenció administrativa sobre les activitats regulades i el Titol 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 vigor. Per aquest motiu, i tenint en comptè, que és el 
Reglament d'espectacles públics. i activitats recreatives el cos legal que detalla la gran 
majoria d'obligacions d'informació, resulta molt d¡fícil 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 
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d'informació previstes en l'actualitat perquè són les que estableix el Reglament 
d'espectacles públics j activitats recreatives aprovat pe! Decret 112/2010, de 31 d'agost. 

O;altra banda, als efectes de la seva quantificació, s'han identificat aquelles càr'regues 
administratives que afecten a l'inici de l'activitat perquè són les 8ue 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 ¡'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 estabHments, 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 obligaèions d'informació que se'n deriven per les empreses i 
professionals relacionats amb el control d'accés, les entitats coHaboradores i les 
empreses ínsta!'ladores dà sistemes de control d'aforament. 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 j' llicència , ' 

municipal i, a més, s'han tingut en compte les possibles modificacions substancials tant 
de comunicacions com de IIicè,ncies o autoritzacions prèviament concedides. 

Una vegada, doncs, identificades les obligacions d'informació existents en la normativa 
vigent ¡ 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 extraordínàri 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 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 ?questa llei 
no té cap incidència en relació al principi d'igualtat d'oportunitats entre homes j dones, j 

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 dels 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 
exercír~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, pe! qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, j que té per objecte promoure l'ús d'un 
llenguatge simplificat i no discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada, í 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 ¡'Institut Català de les Dones en què realitza un seguit de 
recomanacions, 
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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 U'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 ('article 17.2, un cop valorada, s'ha modificat el 

text d'aquest article en el sentit segUent: 

"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 j condicions que s'e~tableixjn per reglament. 
Es garantirà que en aquest procés d'habilitació no es produeixin situacions 
contràries al principi d'igualtat de les persones aspirants." 

Bllce,ona. 15 de m i~ de 2014 
¡ , 

I 

Ma~e Casado Cada so 
Dirèctora general I . 

J 
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DOCUMENT ANNEX DE LA MEMÓRIA D'AVALUACIÓ DE L'IMPACTE DE LES 
MESURES PR.0POSADES EN L'AVANTPROJECTE DE LLEI D'ORDENACIÓ DE LES 
ACTIVITATS D'ESPECTACLES PÚBLICS l,RECREATIVES 

Càlculs efectuats en relació amb les càrregues administratives derivades de la Llei 
11/2009 

Excel quantificació 
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 dei 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. que vulguin ser titulars de: 

a) Establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives 
de caràcter permanènt 'que no subjectes al règim de comunicació 
prèvia. 

b) Establiments oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives 
no permanents desmuntables. 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93551 2000 

1 

001157 



m Generalitat de Catalunya w..w Departament d'Interior 
Direcció General 

. d'Administració de Seguretat. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012. es 
van concedir 13 llicències per a 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 establiments 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'.lIicències 
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 7.9 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,~'~tiJ~~~t~~ts ob~~k 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 
estàbliments 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 
LLÈIDA 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. Empres,es 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'anne:x I del Decret 112/2010. 

D'acord amb les dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, durant l'any 2012 es 
vàn 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 es van atorgar 24 llicències per motius de 
transformació~ adaptació, reform~, canvi d'em"plaçament, 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 quals~evol modificació de I~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 12? 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 dèrivades de 
l'Avantprojecte de Llei d'ordenació d'activitats d'espectacles públics i recreatives 

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, eh 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 
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 establimehts 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 Catalunya (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 ¡gúal a 500 persones 

Els càlculs s'han fet en func!ó 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 ,'activitat d'establiments destinats a activitats de 
restauració. Si projectem aquesta dada en funció deia 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 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'Ajuntart:'lent de Barcelona, durant el 2012 es van 
atorgar 22 llicències per aquest concepte. Si. considerem que un 6% són actuacions 
musicals complementàries q'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 'Ilel que es "propbsa '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 j 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 

I 

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 qe 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 fun~ió 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 Em 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 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 à 
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 
"xtfra es pot projectar a partir de la població de la ciutat de Barcelona a la població del 
conjunt de Catalunya. 

Considerant que el n~mbre 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 èoncepte 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 comuricacions 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 es.tablert per l'Avantprojecte de llei que ara s'analitza ha modificat el 
nombre d'habítants 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 tai 
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. 

Empreses que vulguin ser titulars d'establiments en règim especial en eis 
municipis amb població igualo inferior a 50.000 habitants. 

Les autoritzacions concedides per la Generalitat a empreses titulars d'establiments en 
règim especiat 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) àctivitats recreatives musicals superficie igualo superior a 501 m2 o amb 
un aforament igualo superior a 501 persones 

b) activitats de restauració de superfície igualo superior a 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 I.licències 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 p~rò que hi 
compleixen les condicio'ns 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 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 

. Tel. 93551 2000 

10 

C01166 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Interior 
Direcció General ,. . 
d'Administració deS~gurefal' 

. ~~! \'t_, ¡"\~~ f~ í 

de festes i revetlles populars. Si fem la projeèció d'aqu~stè's 'Ú\~~ncies tié'>la'resta de 
Catalunya en funció de la població, en resulten 1 ~4 llicències. 

4. Empreses que vulguin ser titulars d'establiments oberts ai públic de règim 
especial en els municipis de més, de 50.000 habitants. 

A falta de dades més acurades, podem estil\lar 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 mUllicipal 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% 

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 persones (carpes, envelats o tendals i circs) 

D'acord amb les dades facilitades per !'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 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 autoritza~ió, 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 oe 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 oberts al públic que disposin de llicència municipal prèvia. 
La resta, 107 (112-5), seran modificacions que estaran sotmeses al règim de comunicació 
prèvia. 

ESTALVI EN TERMES DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES 

NORMATIVA VIGENT 

PROPOSTA NORMATIVA 

RESULTAT 
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