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DICTAMEN 23/2014 sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les 
activitats d'espectacles públics i recreatives. 

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l'article 72.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 28 de juliol de 2014, aprova el següent 

DICTAMEN 

I. ANTECEDENTS 

En data 16 de juliol de 2014 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic 
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya en el qual sol, licitava l'emissió amb caràcter 
d'urgència del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de 
l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives. 

L'Avantprojecte de llei es va acompanyar d'una memòria general, d'una 
memòria d'avaluació d'impacte i d'un annex a la memòria d'avaluació 
d'impacte. 

La Comissió de Treball d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el 
dia 23 de juliol i va elaborar la Proposta de dictamen. 

11. CONTINGUT 

L'Avantprojecte de llei consta d'un preàmbul, setanta-dos articles englobats 
en cinc títols, dues disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, 
una disposició derogatòria, tres disposicions finals. 

En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s'insereix 
l'Avantprojecte de llei, s'exposa quin és l'objecte i la voluntat de la Llei i les 
finalitats que pretén assolir i, finalment, es fa un resum del seu contingut. 

El títol I s'anomena "Disposicions generals" i engloba els articles de 1'1 al 4. 
L'article 1 determina l'objecte de la Llei. En l'article 2 s'estableixen les seves 
finalitats. L'article 3 regula l'àmbit d'aplicació i en l'article 4 s'estableixen 
unes definicions de conceptes que s'utilitzen en la norma. 

El títol 11 s'anomena "De l'organització i realització de les aCtivitats 
d'espectacles públics i recreatives i del funcionament dels establiments 
oberts al públic", conté tres capítols i engloba els articles del 5 al 21. El 
capítol 1, inclou els articles del 5 al 9 i regula els drets i obligacions de les 
persones. L'article 5 regula els drets i obligacions' dels titulars dels 
establiments, dels explotadors i dels organitzadors de les activitats. En 
l'article, 6 es regulen els drets i obligacions dels espectadors i dels 
participants de les activitats i dels usuaris dels establiments. L'article 7 
regula els drets i obligacions dels artistes, intèrprets o executants i de la 
resta del personal al servei dels establiments i de les activitats. L'article 8 
regula els drets de les persones interessades en els procediments 
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administratius. L'article 9 regula la protecciÓ de les persones menors d'edat. 
El capítol 2, que engloba els articles del 10 al 18, estableix les condicions i 
els requisits generals de les activitats i els establiments. Així es regula, entre 
altres matèries, la ubicació, la construcció, la higiene i salut pública, les 
assegurances, els horaris, la venda d'entrades i la publicitat. En el capítol 3, 
que engloba els articles del 19 al 21 , es regula la qualitat de les activitats 
d'espectacles públics i recreatives i dels establiments oberts al públic. 

El títol III s'anomena "De les competències de les Administracions públiques 
i de les relacions interadministratives en matèria d'establiments i d'activitats 
d'espectacles públics i recreatives", conté dos capítols i engloba els articles 
del 22 al 26. En el capítol 1 s'estableixen les competències d'intervenció i 
sancionadores de les administracions públiques i en el capítol 2 es regulen 
les relacions interadministratives. 

El títol IV s'anomena" Dels règims d'intervenció", conté quatre capítols i 
engloba els articles del 27 al 50. El capítol 1, que inclou els articles del 27 al 
33, regula les disposicions comuns als règims d'intervenció. En el capítol 2, 
que inclou els articles del 34 al 38 es regula el règim de les activitats i els 
establiments sotmesos a comunicació prèvia. El capítol 3 es divideix en ' 
dues seccions. La secció primera, que engloba els articles del 39 al 43, 
regula les activitats i els establiments sotmesos a llicència o autorització. La 
secció segona, que engloba els articles del 44 al 47, estableix les 
disposicions comunes a les llicències i a les autoritzacions. El capítol 4, que 
inclou els articles del 48 al 50 regula la vigència, la transmissió i l'extinció de 
les comunicacions prèvies, les llicències i les autoritzacions. 

El títol V s'anomena "Dels règims d'inspecció i sancionador" conté quatre 
capítols i engloba els articles del 51 al 72. El capítol 1, que engloba els 
articles 51 i 52 regula el règim d'inspecció. En el capítol 2, que engloba els 
articles del 53 al 65 es regula el règim sancionador. En el capítol 3, que 
engloba els articles del 66 al 68 es regulen disposicions específiques del 
procediment sancionador, com ara, els òrgans sancionadors, l'obertura del 
procediment sancionador i les mesures provisionals un cop obert l'expedient 
san ci on ador. En el capítol 4, que inclou els articles del 69 al 72, es regulen 
les mèsures provisionals prèvies a l'obertura de l'expedient. 

La disposició addicional primera regula el règim especial del municipi de 
Barcelona. 

La disposició addicional segona regula les activitats d'espectacles públics i 
recreatives en recintes d'entitats associatives d'interès sociocultural. 

La disposició transitòria primera estableix el règim transitori dels expedients 
sancionadors oberts abans de l'entrada en vigor d'aquesta norma. 

La disposició transitòria segona estableix el règim transitori de les normes 
reg lamentaries. 

La disposició transitòria tercera estableix el règim transitori de les llicencies i 
de les autoritzacions. 

La disposició transitòria quarta estableix el règim transitori de les 
assumpcions de competències vigents. 

La disposició transitòria cinquena estableix el règim transitori per a les 
proves d'habilitació del personal d,e control d'accés 

La disposició derogatòria deroga expressament la Llei 11/2009, del 6 de 
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
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recreatives. 

La disposició final primera modifica l'article 19 de la Llei 34/2010, de 1'1 
d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 

La disposició final segona autoritza per dictar els reglaments per 
desenvolupar i aplicar la llei. 

La disposició final tercera estableix l'entrada en vigor de la norma. 

III. OBSERVACIONS GENERALS 

Primera. El CTESC recomana que en l'articulat de la Llei es garanteixi que, 
de la mateixa manera que els titulars dels establiments, els explotadors i 
organitzadors han de facilitar que les comunicacions i notificacions es 
realitzin amb mitjans informàtics i telemàtics accessibles, l'Administració faci 
el mateix vers l'administrat. 

Segona. El CTESC recomana que en el text de la norma es faci concordar 
els conceptes de "perill" i "risc" amb l'establert en la normativa sectorial de 
seguretat, especialment pel que fa al règim sancionador regulat en el capítol 
2 del títol V d'aquesta norma. 

IV. OBSERVACIONS A L'ARTICULAT 

1. Pel que fa a l'article 4.1, el CTESC considera que en la definició 
d'activitats de risc important la classificació s'hauria de fer d'acord amb 
la superfície d'ús públic i no en base a la superfície. . 

2. Pel que fa a l'article 4.1, en la definició d'activitats de risc important, el 
CTESC considera que en els apartats c) i d) les activitats d'espectacles 
públics i recreatives, pel fet de tenir caràcter extraordinari no han de 
comportar, necessariament, un risc important. El CTESC recomanà la 
seva modulació a efectes del què s'ha de considerar un risc important. 

3. Pel que fa a l'article 4.1, en la definició de modificacions substancials, el 
CTESC recomana que es concreti què és una alteració significativa de 
les característiques o del funcionament de les activitats, per tal d'evitar 
inseguretat jurídica. 

4. Pel que fa a l'article 5.2 y), el CTESC recomana que es divideixi en dues 
lletres, la y) i la y bis). Es proposa la següent redacció per a la lletra y) 
"Prohibir i controlar que el públic i altres persones usuàries surtin amb 
begudes déls establiments, de les activitats recreatives o dels 
espectacles respectius". Pel que fa a la.lletra y bis), es proposa que es 
clarifiquin i acotin els casos en què s'ha d'informar la policia de 
Catalunya dels indicis de conducta incívica i que es clarifiqui el concepte 
de la proximitat dels seus establiments i dels espais on se celebren els 
espectacles públics o les activitats recreatives. 

5. El CTESC recomana que a l'article 31.1 s'afegeixi l'expressió "i, si 
escau, per les persones titulades competents per raó de la matèria" 
després de "entitats col'laboradores legalment habilitades per 
l'Administració", en concordança a l'establert a l'article 45.2. 

6. El CTESC recomana que en l'article 40 s'especifiqui quins són els 

____________________________ 4-Dictamen 

001221 



establiments que resten sotmesos a con~wJ¡, inicia!, ¡favorable amb 
caràcter previ, atès que pot resultar contradictori amb ¡'àtbrgament de la 
lIicènciq municipal. 

7. EL CTESC recomana suprimir l'article 43.2, atès que es reiteratiu amb 
la definició de modificacions substancials de l'article 4.1 

8. Pel que fa a l'article 45.4 el CTESC recomana substituir el terme 
"inspeccionats" pel de "subjectes sotmesos a control". 

9. Pel que fa a l'article 49.4, el CTESC recomana que es substitueixi el 
termini de dos mesos posteriors a la comunicació pel termini d'un mes. 

10. El CTESC considera que en l'article 54.g) s'hauria de suprimir 
l'expressió " ... greu i. .. ". 

11. El CTESC recomana que en l'article 54.i) quan s'estableix la prohibició 
de discriminació es faci referència a l'article 5.1 d) d'aquesta Llei. 

12. El CTESC recomana que s'acoti la responsabilitat solidaria establerta en 
l'article 63.2 en funció del tipus de les infraccions. 

13. El CTESC recomana que s'aclareixi el concepte d"'obligació de caràcter 
permanent o continuat" de l'article 64.3 en relació amb la prescripció. 

14. El CTESC recomana que es redueixi el termini establert a l'article 64.5. 

v. CONCLUSiÓ 

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat 
l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i 
recreatives i sol, licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions 
formulades en el present Dictamen. 

Barcelona, 28 de juliol de 2014 

El president 
Lluís .Franco i Sala 

La secretària executiva 
Teresita Itoiz i Cruells 
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