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NOTA JUSTIFICATIVA SOBRE DUES MODIFICACIONS ESSENCIALS DE't'AVA~.rrPRÒJÉ\CTE 

DE llEI D'ORDENACIÓ DE lES ACTIVITATS D',ESPECTAClES PÚBLICS I RECREATIVES 

AI text de l'avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i 

recreatives que, en data 2 de setembre de 2014, es va penjar al SIGOV, s'han efectuat 
dos canvis essencials, la justificació dels quals es considera essencial pels motius 
següents: 

La primera modificació s'ha efectuat en el paràgraf final del punt 2 de ,'article 35, i ha 

estat motivada per, una observació de la pròpia Oficina de Govern que va posar de 
manifest el següent: 

"En relació amb la nova proposta de redacció de l'article 35.2 de l'Avantprojecte, us suggerim que 
considereu la possibilitat de modificar-la en el sentit de preveure que s'ha obtingut un informe de 
compatibilitat urbanística favorable, d'acord amb el que es va argumentar en les observacions. 
Tenint en compte que ja no es poden publicar més versions, ho podeu valorar amb posterioritat a 
la sessió del Consell Tècnic d'avui. " 

Examinada l'observació de l'Oficina de (3overn, resultava evident que el redactat podia 

generar dubtes, i per tant era millor clarificar-ho perquè sigués del tot entenedor. En 
conseqüència, s'ha considerat pertinent fer una modificació al citat article, que ha quedat 
redactat de la manera següent: 

Article 35 
Presentació de la comunicació prèvia i obertura de l'establiment i inici de l'activitat 
1. ( ..... ) 
2. ( ..... ) 

Sí es volen utilitzar per a un ús. concret edificacions existents i construïdes sense ús 
específic, cal fer-ho constar expressament en la comunicació prèvia i haver obtingut, 
prèviament, l'informe favorable de compatibilitat urbanístíca. 

La segona modificació s'ha introduït un cop examinades, globalment, el conjunt de totes 

les al' legacions presentades i, donat que algunes d'elles eren coincidents en un aspecte 
concret, pel que feia a la determinació de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei que generava 

dubtes, s'ha estimat oportú revisar de nou tot el text de l'avantprojecte. 

En primer lloc, s'ha aprofundit en el concepte "d'activitat recreativa" que, es troba definit a 
l'article 4, i que diu textualment, "Activitats recreatives: activitats que congreguen a un 
públic amb l'objectiu principal de fer-lo participar en l'activitat o d'oferir-li el consum de 
productes o serveis amb finalitats d'oci, entreteniment o diversió. li. 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 2000 

o 



ml Generalitat de Catalunya 
W Departament d'Interior 

Direcció General 
d'Administració de Seguretat '" . 1 0, 

Efectivament, l'amplitud i manca de conereeil d'aquesta defihra6í,¡¡imetria considerar 
activitats recreatives, a més de les musicals, moltes altres activitats que ofereixen 
productes o serveis amb finalitat d'entreteniment, com podrien ser pistes de patinatge, 
locals de bitlles, establiments d'oci per a nens tipus 'chiquiparc', piscines d'estiu ... , 
malgrat que, un cop examinats tant l'article 34.b) com l'article 39.a) aquests únicament 
fan menció a les "activitats recreatives musicals", si bé, en algun altre article, de 
l'avantprojecte es fa referència a les activitats recreatives sense esmentar que siguin 
musicals. 

Aquesta circumstancia pot generar dubtes en el moment de determinar quines són, 
concretament, les activitats sotmeses a l'àmbit d'aplicació de la nova llei, de manera que, 
en alguns casos s'interpretaria que sols és d'aplicació a les activitats recreatives musicals 
i, en d'altres, que els seria d'aplicació la llei a totes aquelles activitats que es poguessin 
incloure en la definició proposada abans d'aquesta modificació. 

Per aquest motiu, després d'una revisió acurada dels articles on es feia referència a les 
activitats recreatives, s'ha considerat indispensable definir clarament el concepte 
"activitats recreatives", per tai que quedi determinat quin és l'àmbit competencial 
d'aplicació d'aquesta llei i per garantir la seguretat jurídiCa a aquells que l'han d'aplicar, 
bé sigui l'administració o els administrats. 

En conseqüència, es modifica la definició d'activitats recreatives de l'article 4, que queda 
redactada de la manera següent: 

Article 4 
Definicions 
1. (. .. .) 
Activitats recreatives: activitats musicals que congreguen a un públic amb l'objectiu 
principal de fer-lo participar en l'activitat o d'oferir-li el consum de productes o serveis amb 
finalitats d'oci, entreteniment o diversió. 

Com s'ha posat de manifest, aquesta modificació s'ha considerat essencial per 
determinar clarament que, les activitats recreatives musicals, són les úniques activitats 
recreatives s'otmeses a l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei. 

Barcelona, 5 de setembre de 2014 
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