
S U M A R I

BUTLLETÍ OFICIAL
DE CATALUNYADEL PARLAMENT

3. TramiTacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres 
propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’espectacles públics i ac-
tivitats recreatives
Tram. 200-00026/08
Informe de la Ponència de la Comissió de Justícia, Dret 
i Seguretat Ciutadana p. 3

Número 451

Dijous, 23 d’abril de 2009

VIII legislatura

Sisè període

(Dos fascicles) Fascicle primer





Núm. 451 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 d’abril de 2009

3

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Projecte de llei d’esPectacles Públics i activitats re-
creatives

tram. 200-00026/08

títol Preliminar

article 1. objecte

Text presentat

Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurídic i 
regular la intervenció administrativa en els espectacles 
públics, activitats recreatives i en els establiments oberts 
al públic o espais oberts on s’hi desenvolupen aquestes 
activitats.

Esmenes presentades

1 esmena núm. 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (1)

«1. Aquesta Llei té per objecte establir el règim jurídic 
i regular la intervenció administrativa per a l’autoritza-
ció dels locals i espais de concurrència pública on s’hi 
celebrin habitualment espectacles públics i dels locals i 
espais on s’hi duen a terme activitats recreatives.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 1.

article 2. Finalitats i PrinciPis generals

Text presentat

1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments, 
en l’àmbit de les competències respectives, han de fa-
cilitar el desenvolupament adequat de l’oci mitjançant 
els espectacles públics i les activitats recreatives, exer-
cint amb aquesta finalitat les potestats que els atribu-
eix aquesta Llei amb ple respecte dels principis, drets i 
obligacions constitucionals i estatutaris.

2. La convivència ciutadana, la seguretat i la qualitat 
són els principis generals i les finalitats últimes que ins-
piren aquesta Llei i han de regir el seu desenvolupament 
i aplicació. En aquest sentit, les autoritats i les admi-
nistracions competents i les persones responsables dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics 
i de les activitats recreatives regulats per aquesta Llei 
han de garantir:

a) La convivència ciutadana pacífica i ordenada entre 
els espectadors, els participants i els usuaris en general 
dels establiments oberts al públic i espectacles i de les 
activitats regulats per aquesta Llei i la resta de ciuta-

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROjECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROjECTES DE LLEI

Projecte de llei d’espectacles públics i 
activitats recreatives
Tram. 200-00026/08

Informe de la Ponència de la Comissió de 
justícia, Dret i Seguretat Ciutadana

a la mesa de la comissió de justícia, dret i seguretat 
ciutadana

La Ponència de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat 
Ciutadana nomenada el dia 18 de setembre de 2008, 
integrada pels diputats Jordi Turull i Negre, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió; Judit Carreras 
Tort, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi; Patrícia Gomà i Pons, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Montserrat Ne-
brera González, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, en substitució de Dolors Camats i 
Luis des del 29 de gener de 2009, el qual n’ha estat de-
signat ponent relator, de conformitat amb l’article 109.4 
del Reglament del Parlament, i José Domingo Domingo, 
del Grup Mixt, s’ha reunit al Palau del Parlament els 
dies 15 i 23 d’octubre i 6 i 25 de novembre de 2008, i 
12 de febrer i 11 de març de 2009. Han assessorat la 
Ponència el lletrat Francesc Pau i Vall i l’assessora lin-
güística Marta Payà i Canals, i l’ha assistida la gestora 
parlamentària Elena Mora Martínez.

Després d’estudiar el Projecte de llei d’espectacles pú-
blics i activitats recreatives i les esmenes presentades, 
d’acord amb el que disposa l’article 109.1, 2 i 3 del Re-
glament del Parlament, la Ponència ha establert l’In-
forme següent:
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aPartat 3

4 esmena núm. 4
D’addició
G. Mixt (2)

«[...] plenament coherents amb el respecte al pluralisme 
polític, lingüístic i social.»

addició de nous aPartats

5 esmena núm. 5
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (3)

«4. El Govern fomentarà i difondrà els espectacles i 
activitats recreatives, tant públiques com privades que 
posin en valor la creació i la producció teatrals, musi-
cals, audiovisuals, literàries, de dansa, de circ i d’arts 
combinades portades a terme a Catalunya; i promourà 
i difondrà el patrimoni cultural, artístic i monumental i 
dels centres de dipòsit cultural de Catalunya.»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 2 en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
amb el redactat següent:

«1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments, 
en l’àmbit de les competències respectives, han de facili-
tar el desenvolupament adequat dels espectacles públics 
i les activitats recreatives, exercint amb aquesta finalitat 
les potestats que els atribueix aquesta Llei amb ple res-
pecte dels principis, drets i obligacions constitucionals 
i estatutaris.»

El ponent del Grup Mixt retira l’esmena núm. 3 en favor 
de l’adopció d’un text transaccional sobre l’esmena i el 
text de l’article amb el redactat següent:

«c) La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental 
dels equipaments i de les activitats recreatives i dels 
espectacles.»

El ponent del Grup Mixt retira l’esmena núm. 4 en favor 
de l’adopció d’un text transaccional sobre l’esmena i el 
text de l’article amb el redactat següent:

«3. La gestió d’establiments oberts al públic i d’espais 
públics de titularitat de les administracions públiques i 
l’organització per aquestes d’espectacles públics i acti-
vitats recreatives han de ser plenament coherents amb 
el respecte al pluralisme.»

El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 5 en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
amb el redactat següent:

«4. El Govern fomentarà i difondrà els espectacles i acti-
vitats recreatives, tant públiques com privades que posin 

dans, especialment els que viuen en la proximitat dels 
llocs on aquestes es realitzen, amb ple respecte dels 
drets de tots ells.

b) La seguretat i la salut dels espectadors i usuaris i del 
personal al servei dels establiments oberts al públic i 
dels espectacles regulats per aquesta Llei, la preven-
ció dels riscos i la integritat dels béns públics i privats 
afectats, sens perjudici d’allò que disposa la normativa 
vigent de riscos laborals.

c) La qualitat, la comoditat i la sostenibilitat ambiental 
dels equipaments i de les activitats recreatives i dels es-
pectacles, així com l’interès artístic, cultural, econòmic 
i social dels mateixos.

3. La gestió d’establiments oberts al públic i d’espais 
públics de titularitat de les administracions públiques i 
l’organització per aquestes d’espectacles públics i acti-
vitats recreatives han de ser plenament coherents amb 
el respecte al pluralisme polític i social.

Esmenes presentades

aPartat 1

2 esmena núm. 2
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (2)

«[...] desenvolupament adequat de l’oci mitjançant els 
espectacles públics [...]»

aPartat 2

lletres a - b

No hi ha esmenes presentades.

lletra c

3 esmena núm. 3
D’addició
G. Mixt (1)

«c) [...] així com l’interès artístic, cultural, econòmic i 
social dels mateixos de forma que es garanteixi l’oferi-
ment de la varietat, en quantitat, formats i continguts, 
d’espectacles i activitats recreatives demanada per la 
societat.»
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etaris, d’arrendataris o de qualsevol altre títol jurídic, 
la titularitat dels establiments oberts al públic regulats 
per aquesta Llei. Els titulars són els organitzadors dels 
espectacles i de les activitats recreatives que se celebren 
en el seu establiment obert al públic, tret que de forma 
expressa s’hagi disposat altrament.

2. S’ha d’aprovar mitjançant Decret el Catàleg que de-
finirà els diversos tipus d’espectacles, activitats, esta-
bliments oberts al públic i espais previstos per aquesta 
Llei, tenint en compte les seves característiques pròpies, 
el seu aforament, el seu caràcter obert o tancat, fixa o 
desmuntable, la titularitat pública o privada dels espais 
utilitzats i els altres factors que, si s’escau, hom deci-
deixi aplicar.

Esmenes presentades

aPartat 1

lletra a

6 esmena núm. 6
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (4)

«a) [...] l’objecte principal d’implicar-les com a partici-
pants en l’activitat o de rebre serveis [...]»

lletra b

7 esmena núm. 7
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (5)

«b) [...] espectacle, i també en determinades activitats 
recreatives, davant del públic [...]»

addició de noves lletres

8 esmena núm. 8
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (6)

«b bis) Participants: persones que per la seva lliure i 
exclusiva decisió adopten una posició i una postura ac-
tiva, diferent de la d’espectador i de la de l’executant en 
una activitat recreativa.»

lletra c

No hi ha esmenes presentades.

de relleu la creació i la producció del patrimoni cultural 
i material de Catalunya, i que potenciïn les activitats de 
cultura popular i arrel tradicional catalana.»

article 3. deFinicions

Text presentat

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que són:

a) Activitats recreatives: aquelles que ofereixen al pú-
blic la utilització de jocs, de màquines o d’aparells o el 
consum de productes o de serveis d’oci, entreteniment o 
diversió, així com també aquelles que congreguen per-
sones amb l’objecte principal de participar en l’activitat 
o de rebre serveis amb finalitat d’oci, entreteniment o 
diversió.

b) Artistes intèrprets o executants: les persones que in-
tervenen en un espectacle davant del públic, amb inde-
pendència de què ho facin amb o sense retribució.

c) Espais oberts al públic: els àmbits de domini públic, 
inclosa la via pública, o de propietat privada a on es 
desenvolupen ocasionalment espectacles públics o acti-
vitats recreatives, sense que disposin d’infraestructures 
o instal·lacions fixes per realitzar-los.

d) Espectacles públics: les representacions, les actuaci-
ons, les exhibicions, les projeccions, les competicions o 
les activitats d’altre tipus similars a les anteriors adreça-
des a l’entreteniment o al lleure, realitzades davant de 
públic en establiments o en espais oberts al públic.

e) Establiments oberts al públic: els locals, les instal-
lacions o els recintes dedicats a desenvolupar-hi espec-
tacles públics o activitats recreatives. Poden ser dels 
següents tipus:

– Locals tancats, de qualsevol índole, permanents no 
desmuntables, totalment o parcialment coberts.

– Locals no permanents desmuntables, totalment o par-
cialment coberts, o instal·lacions fixes portàtils o des-
muntables tancades.

– Recintes que reuneixen diversos locals o instal·lacions, 
constituïts en complexos o infraestructures d’oci. Poden 
ser de gran magnitud o no, i els seus locals o instal·la-
cions poden ser permanents no desmuntables o no per-
manents desmuntables.

f) Organitzadors: les persones, físiques o jurídiques, 
públiques o privades, responsables de promoure i orga-
nitzar els espectacles i les activitats regulats per aquesta 
Llei.

g) Personal al servei dels establiments oberts al públic, 
dels espectacles o de les activitats recreatives: els espor-
tistes, artistes intèrprets o executants, tècnics, porters 
i demés empleats o professionals que fan possible el 
funcionament de l’establiment obert al públic o la cele-
bració de l’espectacle.

h) Titulars: les persones, físiques o jurídiques, públiques 
o privades, que ostenten, ja sigui en qualitat de propi-
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aPartat 2

13 esmena núm. 13
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (10)

De tot el text de l’apartat.

14 esmena núm. 14
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

«2. Mitjançant decret, el Govern ha d’aprovar el Nou 
Catàleg d’Activitats, en el que es definiran amb precisió 
els diversos tipus d’espectacles, activitats, establiments 
oberts al públic i espais previstos en aquesta llei, amb 
l’objectiu de donar resposta a l’actual demanda dels 
consumidors i usuaris d’oci i garantint en els termes que 
reglamentàriament es determinin la possible regularit-
zació dels existents per evitar-ne el seu tancament.

El Nou Catàleg d’Activitats s’ha de regular en base als 
següents criteris generals:

a) L’acceptació i regularització dels nous usos socials 
de l’oci nocturn

b) La real i potencial demanda d’activitats d’oci

c) L’aforament dels establiments, locals i els altres es-
pais previstos en aquesta llei

d) Les característiques pròpies dels diferents especta-
cles, activitats i establiments

e) El caràcter obert o tancat

f) L’existència d’instal·lacions fixes o desmuntables i llur 
naturalesa

g) La titularitat dels espais, atenent a la seva naturalesa 
pública o privada

h) Els altres criteris que es determinin reglamentària-
ment»

15 esmena núm. 15
De modificació
G. Mixt (5)

«2. Un catàleg, aprovat per Decret del Govern, definirà 
els diversos [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
6, 7, 11 i 15.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 8, 9, 10, 12, 13 i 14.

lletra d

9 esmena núm. 9
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (7)

«d) [...] adreçades al consum cultural, l’entreteniment 
[...]»

lletra e

10 esmena núm. 10
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (8)

«e) Establiments oberts al públic: [...]:

– Locals tancats [...]

– Locals no [...]

– Recintes [...]

S’entendrà per establiments de petit aforament (limitat 
o reduït) les sales amb una capacitat inferior a 300 
persones.

S’entendrà per establiments d’aforament mitjà les sales 
amb una capacitat inferior a 750 persones.

S’entendrà per establiments de gran aforament les que 
tinguin una capacitat superior a 750 persones.»

lletra F

No hi ha esmenes presentades.

lletra g

11 esmena núm. 11
De supressió
G. Mixt (4)

«g) Personal al servei dels establiments oberts al pú-
blic, dels espectacles o de les activitats recreatives: els 
esportistes, artistes intèrprets [...].»

12 esmena núm. 12
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (9)

«g)[...] o executants, gestors culturals, tècnics, porters i 
la resta d’empleats o professionals[...] obert al públic, la 
celebració de l’espectacle o l’activitat recreativa»

lletra h

No hi ha esmenes presentades.
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aPartat 3

17 esmena núm. 17
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (12)

«3.[...] les apostes, les de restauració, i la realització 
[...]»

aPartat 4

18 esmena núm. 18
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (4)

«4. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei els actes o celebracions privats o de caràcter fa-
miliar, que no es realitzin en establiments oberts al 
públic i que per les seves característiques no suposin 
un risc per a la integritat dels espais públics, per a la 
convivència ciutadana o pels drets de tercers. També 
s’exclouen de l’aplicació d’aquesta Llei les activitats 
realitzades en exercici de drets fonamentals de reunió 
i manifestació.»

19 esmena núm. 19
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (3)

«[...] sectorials d’aplicació. En cas de conflicte entre 
aquesta llei i les normes sectorials prevalen en tot 
cas aquestes, sens perjudici de l’aplicació supletòria 
d’aquesta llei»

20 esmena núm. 20
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (13)

«Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei:

a) Els actes o celebracions privats o de caràcter famili-
ar, que no es realitzin en establiments oberts al públic i 
que per les seves característiques no suposin un risc per 
a la integritat dels espais públics, per a la convivència 
ciutadana o pels drets de tercers.

b) Les activitats realitzades en l’exercici de drets fona-
mentals de reunió i manifestació.

c) Les actuacions o representacions que de forma com-
plementària o accessòria a l’activitat principal es rea-
litzin en establiments oberts al públic autoritzats i que 
per les seves característiques no suposin un risc per a 
la seguretat, la convivència ciutadana o pels drets de 
tercers, d’acord amb els criteris que estableixi el catàleg 
d’activitats, espectacles i establiment.»

article 4. Àmbit d’aPlicació

Text presentat

1. Queden sotmesos a aquesta Llei tota mena d’especta-
cles públics, d’establiments oberts al públic i d’activitats 
recreatives, amb independència del caràcter públic o 
privat del seu organitzador, de la titularitat pública o 
privada de l’establiment obert al públic o espai obert 
al públic en el que es desenvolupen, de la seva finalitat 
lucrativa o no lucrativa i del seu caràcter esporàdic o 
habitual.

2. Són responsables dels espectacles, de les activitats 
recreatives i dels establiments oberts al públic regulats 
per aquesta Llei les persones físiques o jurídiques, de 
caràcter públic o privat, amb o sense ànim de lucre, 
que tinguin la condició d’organitzadors dels espectacles 
públics o de les activitats recreatives o de titulars dels 
establiments oberts al públic en els que es celebren.

3. Les activitats esportives, les relacionades amb el joc 
i les apostes i la realització d’espectacles amb ús d’ani-
mals es regulen per la seva normativa específica, essent-
los d’aplicació supletòria les previsions d’aquesta Llei.

4. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei 
els actes o celebracions privats o de caràcter familiar, 
que no es realitzin en establiments oberts al públic i que 
per les seves característiques no suposin un risc per a la 
integritat dels espais públics, per a la convivència ciuta-
dana o pels drets de tercers. També s’exclouen de l’apli-
cació d’aquesta Llei les activitats realitzades en exercici 
de drets fonamentals de reunió i manifestació.

5. El que estableix aquesta Llei s’entén sens perjudici 
del que disposen les altres normatives sectorials d’apli-
cació. En cas de conflicte d’aplicació entre aquesta Llei i 
la norma reguladora dels espais i centres de culte oberts 
al públic, ha de prevaldre la norma específica que millor 
s’adapti a l’activitat objecte de regulació.

Esmenes presentades

aPartat 1

16 esmena núm. 16
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (11)

«1. Queden sotmesos a aquesta Llei tots els locals i es-
pais on se celebren espectacles[...] o habitual, i d’acord 
amb el catàleg que es recull en l’annex d’aquesta llei.»

aPartat 2

No hi ha esmenes presentades.
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25 esmena núm. 25
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (6)

«5.[...] En cas de conflicte d’aplicació entre aquesta 
Llei i la norma reguladora dels espais i centres de culte 
oberts al públic, [...].»

26 esmena núm. 26
De supressió
G. Mixt (6)

«5. El que estableix aquesta Llei s’entén sens perjudici 
del que disposen les altres normatives sectorials d’apli-
cació. En cas de conflicte d’aplicació entre aquesta Llei 
i la norma reguladora dels espais i centres de culte 
oberts al públic, ha de prevaldre la norma específica 
que millor s’adapti a l’activitat objecte de regulació.»

addició de nous aPartats

27 esmena núm. 27
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (4)

«6. Els espais, establiments i els centres de culte o de 
reunió amb fins religiosos es regiran per la seva legis-
lació específica.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
17 i 18.

Els ponents de tots els grups parlamentaris retiren les 
esmenes núm. 19, 24, 25, 26 i 27 en favor de l’adopció 
d’un text transaccional sobre l’esmena i el text de l’arti-
cle amb el redactat següent:

«5. El que estableix aquesta Llei s’entén sens perjudici 
del que disposen les altres normatives sectorials d’apli-
cació. En cas de conflicte entre aquesta Llei i les lleis 
sectorials prevalen en tot cas aquestes.»

El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira les esmenes núm. 20 i 22 en favor de l’adop-
ció d’un text transaccional sobre les esmenes i el text de 
l’article amb el redactat següent:

«4. Queden exclosos [...]

a) Els actes o celebracions privats o de caràcter famili-
ar, que no es realitzin en establiments oberts al públic i 
que per les seves característiques no suposin un risc per 
a la integritat dels espais públics, per a la convivència 
ciutadana o pels drets de tercers.

b) Les activitats realitzades en l’exercici de drets fona-
mentals de reunió i manifestació.»

21 esmena núm. 21
De modificació
G. Mixt (3)

«4. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei els actes o celebracions privats o de caràcter fami-
liar, que no es realitzin en establiments oberts al públic 
i totes aquelles actuacions o representacions artístiques 
que, tot i no tenir caràcter privat o familiar, per les seves 
pròpies característiques i les de l’espai on es realitzen 
tampoc no suposin un risc per a la integritat dels espais 
públics [...].

22 esmena núm. 22
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (3)

«4. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
Llei els actes o celebracions privats o de caràcter fami-
liar, que no es realitzin en establiments oberts al públic, 
o susceptibles de ser-ho i que per les seves caracterís-
tiques no suposin un risc per a la integritat dels espais 
públics, per a la convivència ciutadana o pels drets de 
tercers. També s’exclouen de l’aplicació d’aquesta Llei 
les activitats realitzades en exercici de drets fonamen-
tals de reunió i manifestació.»

addició de noves lletres

23 esmena núm. 23
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (5)

«a) Els correfocs i demés espectacles i activitats recre-
atives tradicionals amb foc i pirotècnia es regeixen per 
aquesta Llei, i per la normativa sectorial en la matè-
ria.»

aPartat 5

24 esmena núm. 24
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (14)

De tot el text de l’apartat.
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2. Els espectadors, els participants o els usuaris dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives tenen 
les següents obligacions:

a) Ocupar les seves localitats o romandre a les zones 
assenyalades per al públic, sense envair les zones des-
tinades a d’altres finalitats.

b) Complir els requisits i les condicions de seguretat 
que estableixi el titular de l’establiment o l’organitzador 
per al normal desenvolupament de l’espectacle o acti-
vitat, i seguir les instruccions dels seus empleats i del 
personal de vigilància a l’interior, entrada i sortida de 
l’establiment o espai públic que tinguin per finalitat el 
compliment d’aquests requisits i condicions.

c) Comportar-se cívicament i evitar accions que puguin 
crear situacions de perill o incomoditat per a la resta 
d’espectadors o usuaris o per al personal al servei de 
l’establiment obert al públic o espectacle, o que puguin 
impedir o dificultar el desenvolupament de l’espectacle 
o activitat.

d) Guardar el degut respecte per als artistes intèrprets, 
per a la resta de personal al servei del establiment obert 
al públic o espectacle i per a la resta de persones im-
plicades en el desenvolupament de l’espectacle públic 
o activitat recreativa.

e) Abstenir-se de dur armes i d’altres elements que es 
puguin fer servir amb la mateixa finalitat. Abstenir-se 
també d’exhibir símbols, portar vestits o objectes que 
incitin a la violència o suposin apologia d’activitats con-
tràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució 
i en especial que incitin al sexisme, el racisme o a la 
xenofòbia.

f) Complir els requisits i les normes d’accés i d’admissió 
establertes amb caràcter general pel titular de l’establi-
ment obert al públic o per l’organitzador de l’activitat. 
En tot cas, els criteris d’accés i admissió s’han de donar 
a conèixer per mitjà de rètols visibles col·locats en els 
llocs d’accés i pels demés mitjans que es determinin 
reglamentàriament.

g) Respectar l’horari d’inici i de tancament.

h) Adoptar a l’entrada i a la sortida de l’establiment 
regles de conducta que garanteixin la convivència ciuta-
dana i el descans dels veïns, i no malmetre els elements 
de mobiliari urbà que hi hagi al seu entorn.

i) Respectar les normes reguladores del subministra-
ment i consum de tabac i begudes alcohòliques, així 
com les referents a l’edat per accedir, en els establi-
ments tancats destinats a espectacles públics i activitats 
recreatives.

Esmenes presentades

aPartat 1

lletres a - b

No hi ha esmenes presentades.

Els ponents del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
retiren l’esmena núm. 23 en favor de l’adopció d’un text 
transaccional sobre l’esmena i el text de l’article amb el 
redactat següent:

«6. Els grups de foc, a través de les cercaviles i els cor-
refocs i altres espectacles i festes amb foc i pirotècnia 
de caràcter popular i d’àmplia representació i tradició 
en les activitats de la cultura tradicional catalana i que 
avui formen part del nostre patrimoni social i cultural 
immaterial es regeixen per aquesta Llei i per la norma-
tiva sectorial en la matèria.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 16 i 21.

títol Primer. drets i obligacions

article 5. drets i obligacions dels esPectadors i usu-
aris

Text presentat

1. Els espectadors, els participants o els usuaris dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives tenen 
a efectes d’aquesta Llei els següents drets:

a) A contemplar l’espectacle o a participar en l’activitat 
recreativa, i a que aquests es desenvolupin en la seva 
integritat, de la manera i d’acord amb les condicions 
que haguessin estat anunciades.

b) A la devolució total o parcial de l’import abonat en 
cas de suspensió o modificació essencial de l’espectacle 
o activitat recreativa, tret dels supòsits previstos a l’apar-
tat 2.b) de l’article 6, sense perjudici de les reclamacions 
procedents d’acord a la legislació aplicable.

c) A ser admès a l’establiment obert al públic o espai 
obert públic en les mateixes condicions objectives que 
qualsevol altre assistent, sempre que la capacitat d’afo-
rament ho permeti, i no concorri cap de les causes d’ex-
clusió que per raons de seguretat o alteració de l’ordre 
públic es determinin reglamentàriament, o en l’ús del 
dret d’admissió.

d) A rebre un tracte respectuós i no discriminatori dels 
titulars dels establiments oberts al públic, dels organit-
zadors dels espectacles i de les activitats recreatives i 
del personal al seu servei.

e) A què tots els establiments oberts al públic tinguin a 
disposició d’aquest fulls de reclamacions i de denúncies, 
d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

f) A què la publicitat dels espectacles i activitats recre-
atives s’ajusti als principis de veracitat i suficiència i no 
contingui informacions que indueixin o puguin induir 
a error als seus destinataris.
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lletra d

32 esmena núm. 32
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (18)

«d) [...] intèrprets o executants, per la resta de [...]»

lletra e

33 esmena núm. 33
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (6)

«e) Abstenir-se de dur armes de qualsevol naturalesa, 
o d’altres estris o instruments que puguin ser utilitzats 
amb finalitats violentes»

lletres F - g

No hi ha esmenes presentades.

lletra h

34 esmena núm. 34
De supressió
G. Mixt (7)

«h) Adoptar a l’entrada i a la sortida de l’establiment 
regles de conducta que garanteixin la convivència ciuta-
dana i el descans dels veïns, i no malmetre els elements 
de mobiliari urbà que hi hagi al seu entorn.»

lletra i

35 esmena núm. 35
D’addició
G. Mixt (8)

«i) Respectar les normes reguladores del subministra-
ment i consum de tabac i begudes alcohòliques, així 
com les referents a l’edat per accedir, en els establiments 
oberts i tancats destinats a espectacles públics i activi-
tats recreatives.»

lletra c

28 esmena núm. 28
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (15)

«c) [...] es determinin reglamentàriament, o en l’ús del 
dret d’admissió.»

lletra d

No hi ha esmenes presentades.

lletra e

29 esmena núm. 29
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (16)

«e) [...] i de denúncies, d’acord amb el que s’estableixi 
reglamentàriament.»

lletra F

30 esmena núm. 30
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (5)

«[...] induir a error als seus destinataris, o generin o 
puguin generar frau»

aPartat 2

lletra a

31 esmena núm. 31
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (17)

«a) [...] finalitats, exceptuant que estigui previst en el 
desenvolupament de l’espectacle o que sigui inherent a 
la pròpia naturalesa de l’activitat recreativa.»

lletres b - c

No hi ha esmenes presentades.
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article 6. drets i obligacions dels organitzadors i 
dels titulars

Text presentat

1. Els organitzadors d’espectacles públics i activitats 
recreatives i els titulars dels establiments oberts al pú-
blic on s’hi realitzen, en el marc del dret a la llibertat 
d’empresa, tenen els drets següents:

a) Realitzar l’espectacle o l’activitat recreativa, d’acord 
amb l’autorització o la llicència corresponent.

b) Fixar els preus que considerin adients.

c) Adoptar les mesures que estimin convenients per ga-
rantir el funcionament de l’establiment obert al públic, 
l’espectacle o l’activitat en condicions de seguretat i de 
qualitat.

d) Rebre el suport de les forces i cossos de seguretat 
per garantir l’ordre exterior i, en cas que es produeixin 
incidents remarcables, l’ordre interior de l’establiment 
obert al públic o espai obert al públic.

2. Els organitzadors d’espectacles públics i activitats 
recreatives i els titulars d’establiments oberts al públic 
on es celebren tenen les obligacions següents:

a) Realitzar efectivament l’espectacle o l’activitat recre-
ativa d’acord amb el que estigui anunciat i en les con-
dicions ofertes al públic, tret que ho impedeixin causes 
de força major. Informar sobre les variacions d’ordre, 
data o contingut de l’espectacle o activitat en els llocs 
en els quals habitualment es fixa la propaganda i en els 
espais de venda de localitats.

b) Retornar l’import abonat en cas de suspensió o mo-
dificació essencial de l’espectacle o activitat i atendre 
les reclamacions procedents per aquest motiu, d’acord 
amb la legislació d’aplicació, tret dels casos en què s’ha-
gués anunciat de forma expressa i clara a cada usuari 
o espectador que l’organitzador o titular es reserva el 
dret a modificar la programació, o que la suspensió o la 
modificació es produïssin un cop començat l’espectacle 
o activitat i fossin en qualsevol cas degudes a causes 
fortuïtes o de força major.

c) Permetre l’entrada al públic, tret d’aquells supòsits 
establerts legalment o reglamentàriament o en l’ús del 
dret d’admissió, tenir a disposició del públic els fulls de 
reclamacions i oferir en un lloc visible i perfectament 
llegible la informació que es determini reglamentària-
ment.

d) No percebre preus superiors als publicitats i impedir 
o denunciar la revenda i la venda ambulant d’entrades 
i abonaments.

e) Respectar l’aforament màxim permès de l’establiment 
obert al públic, local o instal·lació, abstenir-se de vendre 
entrades i abonaments en un nombre que l’excedeixi i 
disposar dels sistemes tecnològics de control d’entrada 
i sortida i de control i verificació dels aforaments que 
es determinin reglamentàriament.

f) Complir els horaris d’obertura i tancament dels es-
pectacles, de les activitats recreatives i dels establiments 
oberts al públic on s’hi realitzen

addició de noves lletres

36 esmena núm. 36
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (7)

«j) Abstenir-se de dur i exhibir públicament símbols, 
vestimentes o qualsevol altre estri i/o realitzar actes o 
conductes que suposin incitar a la violència, o puguin 
ser constitutius d’un delicte d’apologia en els termes 
previstos en l’article 18 del Codi Penal, o siguin con-
traris als drets fonamentals i les llibertats públiques 
reconegudes a la Constitució, i de forma especial les 
que suposin discriminació per raó de sexe, incitin al 
racisme, l’homofòbia i la xenofòbia.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
30, 31 i 32.

La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya retira l’esmena núm. 33 en favor de l’adopció 
d’un text transaccional sobre l’esmena i el text de l’arti-
cle amb el redactat següent:

«e) Abstenir-se de dur armes de qualsevol naturalesa, 
o d’altres estris o instruments que puguin ser utilitzats 
amb finalitats violentes.»

El ponent del Grup Mixt retira l’esmena núm. 35 en 
favor de l’adopció d’un text transaccional sobre l’esmena 
i el text de l’article amb el redactat següent:

«i) Respectar les normes reguladores del subministra-
ment i consum de tabac i begudes alcohòliques, així com 
les referents a l’edat per accedir, en els establiments i 
ens els espais oberts destinats a espectacles públics i 
activitats recreatives.»

La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya retira l’esmena núm. 36 en favor de l’adopció 
d’un text transaccional sobre l’esmena i el text de l’arti-
cle amb el redactat següent:

«j) Abstenir-se de dur i exhibir públicament símbols, 
vestimentes o qualsevol altre estri i/o realitzar actes o 
conductes que suposin incitar a la violència, o puguin 
ser constitutius d’un delicte d’apologia en els termes 
previstos en el Codi Penal, o siguin contraris als drets 
fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la 
Constitució, i de forma especial les que suposin discri-
minació per raó de sexe, incitin al racisme, l’homofòbia 
i la xenofòbia.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 28, 29 i 34.



23 d’abril de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 451

12

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Esmenes presentades

aPartat 1

lletres a - b - c

No hi ha esmenes presentades.

lletra d

37 esmena núm. 37
De modificació
G. Mixt (9)

«d) Rebre el suport de les forces i cossos de seguretat 
per garantir l’ordre exterior i l’ordre interior de l’esta-
bliment o espai obert al públic quan es produeixin in-
cidents.»

addició de noves lletres

38 esmena núm. 38
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (19)

«e) Disposar d’un Manual d’actuació per a emergències 
en àrees de pública concurrència, en els casos dels ris-
cos específics següents: concerts, revetlles i discoteques 
a l’aire lliure en els que es prevegi un aforament supe-
rior a les 1.500 persones, espectacles públics de focs 
artificials, correfocs, i, espectacles i festes tradicionals 
amb bous.»

aPartat 2

lletra a

39 esmena núm. 39
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (8)

«[...] de venda de localitats amb la suficient antelació 
per tal de facilitar el retorn de l’import abonat en els 
termes del que preveu la lletra següent.»

lletres b - c

No hi ha esmenes presentades.

g) Disposar d’un servei de vigilància en els supòsits 
assenyalats reglamentàriament, atès per personal capa-
citat d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament, 
i en tot cas per practicar primers auxilis i l’evacuació en 
casos d’emergència.

h) Vetllar per l’adequada conservació dels espais ur-
bans, rurals o agraris que poden veure’s afectats pels 
espectacles públics o les activitats recreatives i com-
plir plenament la normativa en matèria de protecció del 
medi ambient.

i) Respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 
com a conseqüència de les característiques de l’establi-
ment obert al públic o de la celebració i organització de 
l’espectacle o activitat recreativa. Els titulars dels esta-
bliments oberts al públic i els organitzadors de l’activitat 
tenen l’obligació de constituir les garanties i concertar 
i mantenir vigents els corresponents contractes d’asse-
gurança determinats reglamentàriament.

j) Comunicar a les administracions competents el do-
micili i la identitat dels titulars, dels organitzadors, dels 
seus representants legals i dels responsables de dirigir 
els establiments oberts al públic, els espectacles i les 
activitats, així com les modificacions i els canvis que 
es produeixin, i facilitar la pràctica de notificacions i 
comunicacions amb mitjans informàtics i telemàtics, en 
la forma que s’establirà reglamentàriament.

k) Facilitar l’accés a les forces i cossos de seguretat, 
als serveis de protecció civil, als serveis de sanitat, als 
agents de l’autoritat i als funcionaris i a les entitats col-
laboradores de l’Administració que exerceixin funcions 
de control, de vigilància, d’observació o d’inspecció, en 
els termes establerts per aquesta Llei i per la normativa 
que la desenvoluparà.

l) Realitzar els controls tècnics periòdics que siguin 
obligatoris d’acord amb la normativa vigent i adoptar 
les mesures de seguretat, higiene i salubritat establertes 
amb caràcter general, o que s’especifiquin a la llicència 
o autorització, mantenint en tot moment els establiments 
oberts al públic i les instal·lacions en un estat adequat 
de funcionament.

m) Tenir en l’establiment obert al públic, a disposició 
dels agents de l’autoritat i dels serveis d’inspecció, tota 
la documentació que es determini reglamentàriament.

n) Informar al personal de control d’accés i al de serveis 
de vigilància de les funcions i obligacions que els són 
atribuïdes per la seva normativa específica, així com de 
les responsabilitats personals que es poden derivar com 
a conseqüència del seu incompliment.

o) Disposar d’un pla d’emergència per a casos de si-
nistres, en els casos i en els termes que es determinin 
reglamentàriament.

p) Complir la normativa vigent sobre accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, sobre seguretat 
i prevenció de riscos laborals, sobre règim general dels 
artistes intèrprets i demés normativa que sigui d’apli-
cació.
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lletra g

45 esmena núm. 45
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (21)

«g) Disposar d’un servei de vigilància en els supòsits 
assenyalats reglamentàriament.»

46 esmena núm. 46
De modificació
G. Mixt (11)

«g) Disposar d’un servei de vigilància atès per personal 
capacitat d’acord amb el que s’estableix reglamentàri-
ament.»

47 esmena núm. 47
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (10)

«[...] de vigilància específic i propi en els supòsits [...]»

addició de noves lletres

48 esmena núm. 48
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (22)

«g bis) Tenir establerts sistemes que garanteixin la pràc-
tica de primers auxilis i l’evacuació en casos d’emer-
gència.»

lletra h

No hi ha esmenes presentades.

lletra i

49 esmena núm. 49
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (23)

«i) [...] d’assegurança determinats reglamentàriament.»

50 esmena núm. 50
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (11)

«[...] de l’espectacle o activitat recreativa, i si s’escau 
restablir la realitat física alterada. Els titulars [...]»

lletra d

40 esmena núm. 40
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (9)

«[...] i impedir i denunciar, quan escaigui, la revenda 
i la venda ambulant no autoritzada d’entrades i abo-
naments.»

41 esmena núm. 41
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (7)

«d) No percebre preus superiors als publicitats i co-
municar o denunciar la revenda i la venda ambulant 
d’entrades i abonaments.»

lletra e

42 esmena núm. 42
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (20)

«e) Respectar [...] que es determinin reglamentària-
ment.»

43 esmena núm. 43
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (8)

«e) Respectar l’aforament màxim permès de l’establi-
ment obert al públic, local o instal·lació, abstenir-se de 
vendre entrades i abonaments en un nombre que l’ex-
cedeixi. Reglamentàriament és determinaran els siste-
mes de verificació i control de l’aforament que han de 
disposar els locals, instal·lacions i establiments oberts 
al públic.»

44 esmena núm. 44
De modificació i supressió
G. Mixt (10)

«e) Respectar l’aforament màxim permès de l’establi-
ment obert al públic, local o instal·lació i abstenir-se de 
vendre entrades i abonaments en un nombre que l’ex-
cedeixi i disposar dels sistemes tecnològics de control 
d’entrada i sortida i de control i verificació dels afora-
ments que es determinin reglamentàriament.»

lletra F

No hi ha esmenes presentades.
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lletra o

55 esmena núm. 55
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (27)

«o) [...] en els casos i en els termes que es determini 
re glamentàriament.»

56 esmena núm. 56
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (9)

«o) Disposar d’un pla d’autoprotecció o pla d’emer-
gència, si així ho exigeix la normativa específica sobre 
protecció civil i prevenció i extinció d’incendis, i en els 
termes que aquesta estableixi.»

lletra P

57 esmena núm. 57
D’addició
G. Mixt (13)

«p) Complir la normativa vigent sobre accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, sobre seguretat 
i prevenció de riscos laborals, sobre règim general dels 
artistes intèrprets i demés normativa que sigui d’apli-
cació, a excepció d’aquells casos que es determinin re-
glamentàriament.»

58 esmena núm. 58
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (28)

«p) [...] d’aplicació, llevat que es tracti d’un edifici histò-
ric o d’una llicència atorgada amb anterioritat a aques-
ta Llei i que per la seva naturalesa en sigui impossible 
la seva aplicació.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
53 i 56.

La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya retira l’esmena núm. 39 en favor de l’adopció 
d’un text transaccional sobre l’esmena i el text de l’arti-
cle amb el redactat següent:

«a) Realitzar efectivament l’espectacle o l’activitat re-
creativa d’acord amb el que estigui anunciat i en les 
condicions ofertes al públic, tret que ho impedeixin 
causes de força major. Informar amb suficient ante-
lació sobre les variacions d’ordre, data o contingut de 
l’espectacle o activitat en els llocs en els quals habitu-

lletra j

51 esmena núm. 51
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (24)

«j) [...] informàtics i telemàtics, en la forma que s’esta-
blirà reglamentàriament.»

52 esmena núm. 52
De modificació i supressió
G. Mixt (12)

«j) Comunicar a efectes de notificacions a les adminis-
tracions competents el domicili i la identitat dels titulars, 
dels organitzadors, dels seus representants legals i dels 
responsables de dirigir els establiments oberts al públic, 
els espectacles i les activitats, e informar dels canvis que 
es produeixin, i facilitar la pràctica de notificacions i 
comunicacions amb mitjans informàtics i telemàtics, 
en la forma que s’establirà reglamentàriament.»

lletra k

53 esmena núm. 53
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (25)

«k) [...] per aquesta Llei i per la normativa que la de-
senvoluparà.»

lletra l

No hi ha esmenes presentades.

lletra m

54 esmena núm. 54
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (26)

«m) [...] serveis d’inspecció, tota la documentació que 
es determini reglamentàriament.»

lletra n

No hi ha esmenes presentades.
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artistes intèrprets tan sols es podran negar a actuar o 
alterar la seva actuació per causa legítima o raons de 
força major; es considera causa legítima, entre d’altres, 
la carència o insuficiència de les mesures de seguretat i 
higiene requerides, l’estat de les quals podran compro-
var abans de l’inici de l’espectacle o activitat.

b) Ser tractats amb respecte per part dels titulars o or-
ganitzadors, pel públic i pels usuaris.

c) Rebre la protecció necessària per executar l’espec-
tacle i per accedir o abandonar l’establiment obert al 
públic o espai obert al públic.

d) Els reconeguts i emparats per la legislació de ris-
cos laborals i sobre infraccions i sancions de l’ordre 
social i per la normativa general en matèria d’artistes 
intèrprets.

2. Els artistes intèrprets i la resta de personal al servei 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles, i 
de les activitats recreatives tenen les següents obliga-
cions:

a) Guardar el degut respecte al públic.

b) Realitzar l’actuació o l’activitat contractada, d’acord 
amb les condicions establertes per l’apartat 1.a) d’aquest 
article.

3. La intervenció dels artistes o executants menors 
d’edat es sotmetrà a l’establert a la normativa de pro-
tecció del menor.

Esmenes presentades

59 esmena núm. 59
De modificació
G. P. del Partit Popular  de Catalunya (12)

«Article 7. Drets i obligacions dels artistes, intèrprets, 
executants i personal al servei dels establiments oberts 
al públic, dels espectacles i les activitats recreatives.

1. Els artistes intèrprets i les resta de personal al ser-
vei dels establiments oberts al públic i dels espectacles 
es subjecten al règim laboral i contractual que tinguin 
signat amb el titular o organitzador.

2. La intervenció dels artistes o executants menors 
d’edat es sotmetrà al que estableix la legislació sobre 
protecció de menors, i a la normativa de desplegament 
d’aquesta llei.»

aPartat 1

lletra a

60 esmena núm. 60
De supressió
G. Mixt (14)

De tot el text de la lletra.

alment es fixa la propaganda i en els espais de venda 
de localitats.»

Els ponents del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa retiren les esmenes núm. 40 i 41 en favor 
de l’adopció d’un text transaccional sobre l’esmena i el 
text de l’article amb el redactat següent:

«d) No percebre preus superiors als publicitats i co-
municar o denunciar la revenda i la venda ambulant 
d’entrades i abonaments.»

Els ponents del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
retiren l’esmena núm. 43 en favor de l’adopció d’un text 
transaccional sobre l’esmena i el text de l’article amb el 
redactat següent:

«e) Respectar l’aforament màxim permès de l’establi-
ment obert al públic, local o instal·lació, abstenir-se de 
vendre entrades i abonaments en un nombre que l’exce-
deixi. Reglamentàriament es determinaran els sistemes 
de verificació i control de l’aforament per aquells locals 
o instal·lacions i establiments que n’han de disposar.»

El ponent del Grup Mixt retira l’esmena núm. 46 en 
favor de l’adopció d’un text transaccional sobre l’esmena 
i el text de l’article amb el redactat següent:

«g) Disposar d’un servei de vigilància atès per personal 
capacitat d’acord amb el que s’estableix reglamentàri-
ament i en tot cas per practicar primers auxilis i eva-
cuacions en casos d’emergència.»

La ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 58 en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article que 
suposa l’addició d’un nou apartat 7 a l’article 29.

La ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya anuncia la retirada de l’esmena núm. 47.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 37, 38, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 
55 i 57.

article 7. drets i obligacions dels artistes intèrPrets, 
executants, i de la resta de Personal al servei dels 
establiments oberts al Públic, dels esPectacles i les 
activitats recreatives

Text presentat

1. Els artistes intèrprets i la resta de personal al servei 
dels establiments oberts al públic i dels espectacles te-
nen els següents drets:

a) Realitzar l’actuació o l’activitat contractada, d’acord 
amb les normes que la regulen en cada cas i amb el 
programa o guió anunciat pel titular o organitzador. Els 
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addició de noves lletres

65 esmena núm. 65
D’addició
G. Mixt (16)

«c) Complir les normes de seguretat del recinte.»

aPartat 3

66 esmena núm. 66
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (32)

«3. [...] del menor. Es tindrà especial cura per fer pos-
sible la seva participació, amb les adients condicions 
de seguretat, en les activitats de cultura popular, tradi-
cional i de foment de les arts.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
62, 63 i 66.

El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 61 en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
amb el redactat següent:

«a) Realitzar l’actuació o l’activitat contractada, 
d’acord amb les normes que la regulen en cada cas i 
amb el programa o guió pactat amb l’artista o organit-
zador. Els artistes intèrprets o executants tan sols es 
podran negar a actuar o alterar la seva actuació per 
causa legítima o raons de força major; es considera 
causa legítima, entre d’altres, la carència o insufici-
ència de les mesures de seguretat i higiene requerides, 
l’estat de les quals podran comprovar abans de l’inici 
de l’espectacle o activitat.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 59, 60, 64 i 65.

article 8. drets de les Persones interessades

Text presentat

1. Tenen la consideració d’interessades, en relació 
amb els procediments administratius regulats per 
aquesta Llei, llevat dels sancionadors, totes aquelles 
persones, associacions i organitzacions representati-
ves d’interessos veïnals, econòmics i socials els drets 
i interessos legítims de les quals puguin resultar afec-
tats per la realització d’espectacles públics i activitats 
recreatives o pel funcionament d’establiments oberts 
al públic.

2. Les persones i entitats mencionades en l’apartat 1 
d’aquests article, tenen el dret de ser escoltats en els 

61 esmena núm. 61
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (29)

«a) Realitzar l’actuació o l’activitat contractada, d’acord 
amb les normes que la regulen en cada cas i amb el 
programa o guió pactat amb l’artista i organitzador. Els 
artistes intèrprets o executants tan sols es podran negar 
a actuar o alterar la seva actuació per causa legítima.»

lletra b

No hi ha esmenes presentades.

lletra c

62 esmena núm. 62
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (30)

«c) [...] l’espectacle o l’activitat recreativa [...]»

lletra d

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

63 esmena núm. 63
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (31)

«2. Els artistes intèrprets, executants i la resta [...]»

lletra a

No hi ha esmenes presentades.

lletra b

64 esmena núm. 64
De modificació
G. Mixt (15)

«b) Realitzar l’actuació o l’activitat objecte del contracte 
amb el titular o organitzador.»
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68 esmena núm. 68
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (13)

«[...] oberts al públic, en els termes establerts a la le-
gislació sobre el règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú.»

aPartat 2

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 3

69 esmena núm. 69
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (33)

«3. [...] per les lleis i en els que es determinin reglamen-
tàriament, [...]»

70 esmena núm. 70
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (14)

«[...] als que ja funcionen. Igualment, tenen la resta de 
drets establerts a l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, mo-
dificada per la Llei 4/1999.»

aPartats 4 - 5

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 6

71 esmena núm. 71
De supressió
G. Mixt (18)

«6. Les persones interessades que denunciïn l’existència 
de molèsties rellevants provocades pels [...].»

72 esmena núm. 72
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (15)

«[...] d’impedir-les. En tot cas, l’Administració compe-
tent té la obligació de dur a terme les proves necessàries 
i adients per tal d’acreditar i verificar les molèsties de-
nunciades, especialment en els casos d’episodis reite-
rats de contaminació acústica i contaminació lumínica 

procediments d’atorgament de les autoritzacions i lli-
cències previstes per aquesta llei. També tenen la con-
sideració d’interessats per tal de poder instar l’actuació 
de les institucions públiques per garantir el compliment 
d’aquesta llei.

3. Les persones interessades tenen dret a rebre, en els 
termes previstos per les lleis i en els que es determinin 
reglamentàriament, la informació de què disposi l’ad-
ministració en relació amb les sol·licituds de llicències 
i autoritzacions i el grau de compliment de les mesu-
res correctores i de les obligacions exigibles als que ja 
funcionen.

4. Les administracions que ostenten competències atri-
buïdes per aquesta Llei han d’informar a les persones 
interessades i atendre les seves queixes i reclamacions 
sobre les molèsties ocasionades pels establiments oberts 
al públic i sobre eventuals actuacions o inactivitats ad-
ministratives en relació amb els mateixos.

5. Les administracions que ostenten competències atri-
buïdes per aquesta Llei, sens perjudici de les accions 
sancionadores que corresponguin, han d’oferir actua-
cions i serveis de mediació entre consumidors d’oci i 
titulars d’establiments oberts al públic i les persones que 
resideixen a la proximitat dels mateixos, a fi de resoldre 
per aquesta via situacions de conflicte veïnal o d’evitar 
riscos per a la convivència.

6. Les persones interessades que denunciïn l’existència 
de molèsties rellevants provocades pels establiments 
oberts al públic o espais oberts regulats per aquesta 
Llei tenen dret a què l’administració practiqui proves 
amb els mitjans tècnics adequats, a fi d’acreditar l’exis-
tència efectiva de les molèsties denunciades, i a què les 
autoritats competents actuïn d’acord amb els resultats 
obtinguts, per tal d’impedir-les.

7. Quan les denúncies es refereixin a molèsties per soroll 
o qualsevol altra circumstància en l’interior de domicili, 
les persones denunciants hauran de permetre l’accés a 
aquest domicili als inspector i tècnics de l’administració 
pública quan aquest accés sigui necessari per incoar 
l’expedient. Cas no fer-ho, es procedirà a l’arxiu de les 
actuacions.

Esmenes presentades

aPartat 1

67 esmena núm. 67
De modificació i supressió
G. Mixt (17)

«1. Tenen la consideració d’interessats en relació amb 
els procediments administratius regulats per aquesta 
Llei, llevat dels sancionadors, totes aquelles persones, 
associacions i organitzacions representatives d’interes-
sos veïnals, econòmics i socials que puguin resultar 
afectats per la realització d’espectacles públics i acti-
vitats recreatives o pel funcionament d’establiments 
oberts al públic.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 73.

article 10. dret d’admissió

Text presentat

Tothom té el dret a accedir a establiments oberts al pú-
blic o a espais oberts al públic i a gaudir d’espectacles 
públics o d’activitats recreatives llevat que ho impedeixi 
una prohibició o una limitació de caràcter general, i sen-
se perjudici de les limitacions que resultin de l’exercici 
del dret d’admissió, en els termes establerts reglamen-
tàriament.

Esmenes presentades

74 esmena núm. 74
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (35)

«[...] d’admissió, en els termes establerts reglamentà-
riament.»

75 esmena núm. 75
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (16)

«[...] de les limitacions concretes i específiques que re-
sultin de [...]»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya retira l’esmena núm. 74 en favor de l’adopció 
d’un text transaccional sobre l’esmena i el text de l’arti-
cle amb el redactat següent:

«L’exercici del dret d’admissió no podrà comportar en 
cap cas discriminació per raó de naixement, raça, sexe, 
religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat 
de gènere o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social dels usuaris i usuàries dels locals i es-
tabliments regulats en aquesta Llei, tant pel que fa a les 
condicions d’accés com a la permanència en aquests, a 
l’ús i gaudi dels serveis que s’hi prestin.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 75.

en els termes establerts en la legislació mediambiental 
vigent.»

aPartat 7

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 68.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 67, 69, 70, 71 i 72.

article 9. Protecció dels menors

Text presentat

1. Reglamentàriament es regularà l’accés de menors 
d’edat a determinats establiments oberts al públic, d’es-
pectacles i d’activitats recreatives i les condicions per 
poder-hi participar, d’acord amb el previst per aquesta 
Llei i per la demés legislació aplicable.

2. Els establiments oberts al públic o espais oberts al 
públic en els quals es permeti l’entrada de menors d’edat 
han de complir les condicions generals a què estiguin 
sotmesos i la normativa sobre protecció dels menors, 
especialment la relativa a la prohibició de venda i sub-
ministrament de begudes alcohòliques, i venda, submi-
nistrament i consum de tabac i de tota mena de drogues 
o substàncies estupefaents, a la prohibició de jugar a 
màquines recreatives amb premi o d’atzar o que incitin 
a la violència, a la protecció de la seva integritat física, 
psíquica o moral i a la limitació d’horaris.

3. En el supòsit d’espectacles públics o d’activitats re-
creatives de caràcter extraordinari sense reglamentació 
específica, l’òrgan competent per autoritzar-les pot pro-
hibir l’assistència als menors.

Esmenes presentades

aPartat 1

73 esmena núm. 73
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (34)

«1. Reglamentàriament [...].»

aPartats 2 - 3

No hi ha esmenes presentades.
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lletra b

77 esmena núm. 77
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (17)

De tot el text de la lletra.

lletra c

No hi ha esmenes presentades.

lletra d

78 esmena núm. 78
D’addició
G. Mixt (20)

«d) Inspeccionar i sancionar els establiments i especta-
cles públics i les activitats recreatives que hagi autorit-
zat, sense perjudici de les competències que en aquesta 
matèria assumeixin els ajuntaments.»

lletres e - F

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

79 esmena núm. 79
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (36)

«2. [...] recreatives, en els termes que s’estableixin re-
glamentàriament.»

aPartat 3

80 esmena núm. 80
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (37)

«3. Es regularà i es constituirà una comissió [...]»

títol segon. organització administrativa

caPítol Primer. les comPetències

article 11. comPetències de la generalitat

Text presentat

1. La Generalitat ostenta les competències administrati-
ves en matèria d’establiments oberts al públic, d’espec-
tacles públics i d’activitats recreatives següents:

a) Dictar les normes que siguin necessàries per al de-
senvolupament reglamentari d’aquesta Llei, llevat dels 
aspectes propis de les ordenances municipals.

b) Planificar territorialment els establiments oberts al 
públic objecte d’aquesta Llei, en els termes establerts 
per la mateixa i per la legislació urbanística i la de po-
lítica territorial.

c) Autoritzar els establiments de règim especial i els 
espectacles i activitats recreatives de caràcter extraor-
dinari que no siguin de la competència municipal.

d) Inspeccionar i sancionar els establiments i espectacles 
públics i les activitats recreatives que hagi autoritzat.

e) Inspeccionar i sancionar els establiments, els espec-
tacles públics i les activitats recreatives autoritzats pels 
ajuntaments quan aquests no hagin acordat assumir 
l’exercici d’aquesta competència, d’acord amb el previst 
per l’article 13.1.d).

f) Les altres que li atribueixin aquesta i d’altres Lleis.

2. Les competències previstes pels apartats c), d) i e) 
de l’apartat anterior seran exercides pels òrgans centrals 
i pels Serveis Territorials del Departament competent 
en matèria d’espectacles i activitats recreatives, en els 
termes que s’estableixin reglamentàriament.

3. Reglamentàriament es pot constituir i regular una 
comissió interdepartamental per integrar els Departa-
ments amb competències que incideixin en les matèries 
objecte d’aquesta Llei.

Esmenes presentades

aPartat 1

lletra a

76 esmena núm. 76
De supressió
G. Mixt (19)

«a) Dictar les normes que siguin necessàries per al de-
senvolupament reglamentari d’aquesta Llei, llevat dels 
aspectes propis de les ordenances municipals.»
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article 12. delegació de comPetències de la genera-
litat als ajuntaments

Text presentat

1. La Generalitat pot delegar als ajuntaments que ho 
sol·licitin les competències d’autoritzar els establiments 
oberts al públic de règim especial i les sancionadores 
que li són atribuïdes respectivament pels epígrafs c) d) 
de l’apartat 1 de l’article anterior.

2. Poden sol·licitar la delegació de les competències de 
la Generalitat previstes per l’apartat anterior els ajunta-
ments que compleixin els requisits següents:

a) Acreditar, en els termes que la Generalitat establirà 
reglamentàriament, que disposen de capacitat de gestió 
tècnica suficient per exercir-les.

b) Haver assumit l’exercici de les competències que els 
atribueix l’article 13.1.e), d’acord amb el procediment 
establert pel mateix precepte, i acreditar que les exer-
ceixen efectivament.

c) Els demés que s’estableixin reglamentàriament amb 
la finalitat d’assegurar l’exercici efectiu i eficient de les 
competències delegades.

3. El règim i el procediment aplicables a aquestes dele-
gacions és el previst pels articles 138 a 140 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya.

Esmenes presentades

aPartat 1

84 esmena núm. 84
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (18)

«1. Els ajuntaments són competents per autoritzar els 
establiments oberts al públic de règim especial i els 
espectacles i activitats recreatives de caràcter extra-
ordinari que els hi correspongui, d’acord amb el que 
estableix aquesta llei i llur normativa de desplegament, 
i per exercir la potestat d’inspecció i sancionadora res-
pecte els mateixos.»

aPartat 2

85 esmena núm. 85
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (19)

De tot el text de l’apartat.

81 esmena núm. 81
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (10)

«3. Reglamentàriament es constituirà i es regularà una 
comissió interdepartamental per integrar els Departa-
ments amb competències que incideixin en les matèries 
objecte d’aquesta Llei.»

82 esmena núm. 82
De modificació
G. Mixt (21)

«3. Es crea la Comissió Interdepartamental d’esta-
bliments, espectacles públics i activitats recreatives, 
per integrar els Departaments amb competències que 
incideixin en les matèries objecte d’aquesta Llei, amb 
l’objecte de coordinar mútuament l’exercici d’aquestes 
competències i funcions i assegurar el compliment efec-
tiu dels principis d’eficàcia i eficiència.»

addició de nous aPartats

83 esmena núm. 83
D’addició
G. Mixt (22)

«4. Reglamentàriament es definirà l’organització, el 
règim de funcionament i la ubicació de la Comissió In-
terdepartamental d’establiments, espectacles públics i 
activitats recreatives.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 76.

Els ponents del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa retiren 
les esmenes núm. 80 i 81 en favor de l’adopció d’un text 
transaccional sobre l’esmena i el text de l’article amb el 
redactat següent:

«3. Reglamentàriament es constituirà i es regularà una 
comissió interdepartamental per integrar els Departa-
ments amb competències que incideixin en les matèries 
objecte d’aquesta Llei.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 77, 78, 79, 82 i 83.
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a) Regular mitjançant ordenança en el marc establert 
per aquesta Llei.

b) Adoptar mesures de planificació urbanística, que, 
si així ho estableixen els corresponents instruments de 
planejament, seran vinculants per a la ubicació dels es-
tabliments oberts al públic regulats per aquesta Llei.

c) Les llicències d’establiments oberts al públic d’es-
pectacles públics i d’activitats recreatives de caràcter 
permanent, les llicències d’establiments oberts al pú-
blic d’espectacles públics i d’activitats recreatives no 
permanents desmuntables, les llicències d’espectacles 
públics i activitats recreatives extraordinàries amb mo-
tiu de revetlles populars o festes locals i les llicències 
d’espectacles públics i activitats recreatives en espais 
oberts.

d) Inspeccionar i sancionar els establiments oberts al 
públic, els espectacles públics i les activitats recreati-
ves sotmesos a llicència municipal, en els supòsits que, 
mitjançant acord del Ple municipal, s’hagi acordat as-
sumir conjuntament l’exercici d’aquestes competències, 
la qual cosa s’ha de comunicar als òrgans corresponents 
del Departament competent en matèria d’espectacles i 
d’activitats recreatives.

e) Ser titular d’establiments oberts al públic d’espec-
tacles públics o d’activitats recreatives o organitzador 
dels mateixos.

f) Les demés que li atribueixin aquesta i d’altres lleis. 
També és competència dels ajuntaments l’exercici, en 
el seu àmbit territorial, de totes les potestats i facultats 
de naturalesa administrativa relatives als establiments 
oberts al públic, als espectacles públics i a les activitats 
recreatives que aquesta o altres lleis no atribueixin ex-
pressament a altres administracions públiques.

2. Els ajuntaments poden delegar en la Generalitat 
l’exercici o encarregar la gestió de les competències que 
els atribueix aquesta Llei, llevat de les que fa referència 
l’apartat d) anterior. Aquestes delegacions i encàrrecs de 
gestió es basaran en l’acord mutu de les administracions 
implicades i s’han de formalitzar mitjançant conveni, 
d’acord amb el previst per la legislació administrativa 
general i la de règim local.

Esmenes presentades

aPartat 1

lletra a

90 esmena núm. 90
De modificació
G. Mixt (23)

«a) Regular mitjançant ordenances o reglaments d’acord 
amb el previst a l’article 26.2 d’aquesta Llei.»

lletra a

86 esmena núm. 86
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (38)

«a) Acreditar, en els termes que la Generalitat establirà 
reglamentàriament, que disposen de [...].»

lletra b

87 esmena núm. 87
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (11)

«b)[...] l’article 13.1.d), [...].»

lletra c

88 esmena núm. 88
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (39)

De tot el text de la lletra.

aPartat 3

89 esmena núm. 89
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (20)

De tot el text de l’apartat.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
87 i 88.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 84, 85, 86 i 89.

article 13. comPetències municiPals

Text presentat

1. Els ajuntaments ostenten les competències següents 
en matèria d’establiments oberts al públic, d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives:
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95 esmena núm. 95
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (21)

«2. Els ajuntaments poden encarregar la gestió de les 
competències que els atribueix aquesta llei a l’Admi-
nistració de la Generalitat, en els termes i condicions 
establerts a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, modificada 
per la llei 4/1999, sempre i quan justifiquin la impos-
sibilitat tècnica, jurídica o material per exercir-les, o 
raons d’eficàcia així ho aconsellin. En qualsevol cas, 
l’encàrrec de gestió s’haurà de formalitzar mitjançant 
un acord entre les administracions implicades.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
92 i 94.

Els ponents del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa retiren 
les esmenes núm. 91 i 93 en favor de l’adopció d’un text 
transaccional sobre les esmenes i el text de l’article amb 
el redactat següent:

«c) Atorgar les llicències d’establiments oberts al pú-
blic d’espectacles públics i d’activitats recreatives de 
caràcter permanent, les llicències d’establiments oberts 
al públic d’espectacles públics i d’activitats recreatives 
no permanents desmuntables, les llicències d’especta-
cles públics i activitats recreatives extraordinàries en 
els termes establerts a l’article 42.2 d’aquesta Llei i, en 
qualsevol cas, amb motiu de revetlles i festes populars 
o locals i les llicències d’espectacles públics i activitats 
recreatives en espais oberts.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 90 i 95.

caPítol segon. relacions interadministratives

article 14. les relacions de col·laboració i cooPe-
ració

Text presentat

1. L’Administració de la Generalitat i els ajuntaments 
exerciran les competències que els atribueix aquesta 
Llei d’acord amb el principi de lleialtat institucional, 
en els termes que ha estat desenvolupat per la legislació 
administrativa general i la de règim local.

2. Les administracions que exerceixen les competències 
atribuïdes per aquesta Llei s’han de facilitar informació, 
col·laboració, cooperació i suport mutus, als efectes de 
garantir l’exercici eficaç de les competències respecti-
ves. Amb aquesta finalitat, les administracions interes-

lletra b

No hi ha esmenes presentades.

lletra c

91 esmena núm. 91
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (40)

«c) [...] les llicències d’espectacles públics i activitats 
recreatives extraordinàries amb motiu de [...].»

92 esmena núm. 92
D’addició
G. Mixt (24)

«c) Atorgar les llicències d’establiments oberts [...].»

93 esmena núm. 93
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (12)

«c) Les llicències d’establiments oberts al públic d’es-
pectacles públics i d’activitats recreatives de caràcter 
permanent, les llicències d’establiments oberts al pú-
blic d’espectacles públics i d’activitats recreatives no 
permanents desmuntables, les llicències d’espectacles 
públics i activitats recreatives extraordinàries en els 
termes establerts a l’article 42.2 d’aquesta Llei i, en 
qualsevol cas, amb motiu de revetlles populars o festes 
locals i les llicències d’espectacles públics i activitats 
recreatives en espais oberts.»

lletres d - e - F

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

94 esmena núm. 94
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (13)

«2. Els ajuntaments poden delegar en la Generalitat 
l’exercici o encarregar la gestió de les competències que 
els atribueix aquesta Llei, llevat de les que fa referència 
l’apartat d) anterior. Aquestes delegacions [...].»
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article 16. la comissió d’establiments oberts al Pú-
blic, d’esPectacles Públics i d’activitats recreatives

Text presentat

1. Es crea la Comissió d’establiments oberts al públic, 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives, que tindrà 
la naturalesa d’òrgan de col·laboració entre l’Adminis-
tració de la Generalitat i els ajuntaments, amb l’objecte 
de coordinar mútuament, d’acord amb el principi de 
lleialtat institucional, l’exercici de les competències 
respectives sobre les matèries objecte d’aquesta Llei, a 
fi d’assegurar el compliment efectiu dels principis d’efi-
càcia i eficiència en l’exercici de les mateixes.

2. Reglamentàriament es definirà l’organització, el rè-
gim de funcionament i la ubicació orgànica de la Comis-
sió d’establiments oberts al públic, d’espectacles públics 
i d’activitats recreatives dins l’estructura de la Genera-
litat, es determinaran els seus membres i es fixaran les 
seves funcions, d’acord amb els criteris següents:

a) Ha de ser presidida per la persona titular del De-
partament competent en matèria d’espectacles públics 
i activitats recreatives o un alt càrrec d’aquest departa-
ment i ha de tenir un nombre igual de vocals en repre-
sentació de la Generalitat i de vocals en representació 
dels ajuntaments.

b) Els vocals en representació dels ajuntaments han de 
ser designats una vegada escoltades les seves entitats 
representatives.

c) La Comissió ha de tenir atribuïdes funcions de debat, 
deliberació i proposta amb l’objecte d’assolir la coordi-
nació entre els serveis de la Generalitat i els ajuntaments 
en l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta 
Llei, especialment les inspectores i les sancionadores.

Esmenes presentades

aPartat 1

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

97 esmena núm. 97
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (41)

«2. La Comissió d’establiments oberts al públic, d’es-
pectacles públics i d’activitats recreatives tindrà atribuï-
des les funcions de debat, deliberació i proposta amb 
l’objecte d’assolir la coordinació entre els serveis de la 
Generalitat i els ajuntaments en l’exercici de les com-
petències atribuïdes per aquesta Llei, especialment les 
inspectores i les sancionadores.»

sades poden formalitzar convenis o d’altres acords de 
col·laboració i cooperació basats en l’acord mutu.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 15. la subrogació en l’exercici de comPetèn-
cies municiPals

Text presentat

L’exercici de les competències assumides d’acord amb 
l’epígraf d) de l’apartat 1 de l’article 13 d’aquesta Llei té 
caràcter obligatori. Si un ajuntament que les hagi assu-
mit formalment no les exerceix, i com a conseqüència 
d’aquest fet es posen en risc la convivència, la seguretat 
o la salut dels ciutadans, l’Administració de la Gene-
ralitat pot exercir-les subsidiàriament d’acord amb el 
procediment i els requisits establerts per l’article 151 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.

Esmenes presentades

96 esmena núm. 96
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (14)

«L’exercici de les competències assumides d’acord amb 
l’epígraf d) de l’apartat 1 de l’article 13 d’aquesta Llei 
té caràcter obligatori. Si un ajuntament que les hagi 
assumit segons l’article 13.1.d) no les exerceix, i com 
a [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 96.
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2. La Comissió es reunirà almenys una vegada per se-
mestre natural i quantes vegades sigui convocat pel seu 
president, per pròpia iniciativa o a instància d’almenys 
un terç dels seus membres.»

Recomanacions de la Ponència

El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 97 en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
amb el redactat següent:

«2. Reglamentàriament es definirà l’organització, el 
règim de funcionament i la ubicació orgànica de la 
Comissió d’establiments oberts al públic, d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives dins l’estructura de la 
Generalitat. La Comissió ha de tenir atribuïdes funcions 
de debat, deliberació i proposta amb l’objecte d’assolir 
la coordinació entre els serveis de la Generalitat i els 
ajuntaments en l’exercici de les competències atribuï-
des per aquesta Llei, especialment les inspectores i les 
sancionadores.

3. Reglamentàriament es determinaran els seus mem-
bres i es fixaran les seves funcions, d’acord amb els 
criteris següents:

a) Ha de ser presidida per la persona titular del De-
partament competent en matèria d’espectacles públics 
i activitats recreatives o un alt càrrec d’aquest departa-
ment i ha de tenir un nombre igual de vocals en repre-
sentació de la Generalitat i de vocals en representació 
dels ajuntaments.

b) Els vocals en representació dels ajuntaments han de 
ser designats una vegada escoltades les seves entitats 
representatives.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 98, 99 i 100.

caPítol tercer. altres mesures d’organització

article 17. el consell assessor d’esPectacles Públics 
i d’activitats recreatives

Text presentat

1. El Consell assessor d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives és un òrgan de l’Administració de la Gene-
ralitat, amb funcions de deliberació, consulta i assesso-
rament i amb finalitats de participació ciutadana i dels 
sectors directament interessats en les matèries objecte 
d’aquesta Llei.

2. Reglamentàriament es definirà la composició, l’orga-
nització, el règim de funcionament i la ubicació orgànica 
del Consell assessor d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives dins l’estructura de la Generalitat.

3. El Consell Assessor ha d’informar, amb caràcter 
preceptiu, els projectes de reglament que promulgarà 
la Generalitat en desenvolupament i aplicació d’aques-

addició de nous aPartats

98 esmena núm. 98
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (22)

«3. La Comissió prevista en aquest article inclourà en 
la seva organització un òrgan de caràcter consultiu i 
assessor, la composició i funcions del qual es deter-
minarà reglamentàriament. En tot cas, aquest òrgan 
haurà d’informar amb caràcter preceptiu dels projectes 
de llei i disposicions administratives de caràcter gene-
ral, d’àmbit autonòmic o local, que afectin a la matèria 
objecte d’aquesta llei, garantir i vehicular la participa-
ció ciutadana i de les organitzacions interessades en la 
presa de decisions al respecte i assessorar als municipis 
en l’exercici de les seves funcions.»

99 esmena núm. 99
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (42)

«3. Composició

La Comissió d’establiments oberts al públic, d’espec-
tacles públics i d’activitats recreatives estarà integrat 
pels següents membres:

Presidència: Conseller o consellera d’Interior, que po-
drà delegar en la vicepresidència de la Comissió.

Vicepresidència: Director o directora general del Joc 
i Espectacles.

Vocals:

Un representant del Departament d’Interior designat 
pel seu titular.

Cinc representants dels Departaments del Govern d’en-
tre els quals tinguin competència en matèria d’Indús-
tria, Turisme, Cultura i Esports i Salut.

Sis representants dels municipis catalans designats per 
les entitats municipalistes.

Un persona especialista en la matèria designada per 
cada grup parlamentari amb representació al Parla-
ment de Catalunya.

Actuarà com secretari, amb veu però sense vot, un fun-
cionari o funcionària de la Direcció General del Joc i 
Espectacles.»

100 esmena núm. 100
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (43)

«4. Organització i funcionament.

1. La Comissió d’establiments oberts al públic, d’espec-
tacles públics i d’activitats recreatives podrà determinar 
l’organització interna més adequada per al desenvolu-
pament de les seves comeses i establir les seves normes 
de funcionament en desenvolupament del disposat en 
aquesta Llei.
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– Elaborar els estudis i formular les propostes que esti-
mi adequades per a la millor consecució de les finalitats 
establertes en la present Llei.

– Deliberar i aprovar, si escau, la memòria que amb 
caràcter anual elaborarà la Direcció General del Joc 
i Espectacles sobre la situació del sector i la seva evo-
lució.»

aPartat 3

104 esmena núm. 104
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (46)

«3. Composició.

a) El Consell Assessor d’Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives estarà integrat pels següents membres:

Presidència: Conseller o consellera d’Interior, que po-
drà delegar en la vicepresidència de la Comissió.

Vicepresidència: Director o directora general del Joc 
i Espectacles.

Vocals:

Un representant del Departament d’Interior designat 
pel seu titular.

Cinc representants dels Departaments del Govern d’en-
tre els quals tinguin competència en matèria d’Indús-
tria, Turisme, Cultura i Esports i Salut.

Dos representants dels municipis catalans designats per 
cadascuna de les entitats municipalistes.

Sis representants dels sectors culturals i de l’oci, entre 
els que hi haurà representació de forma obligada, del 
món del circ, de la música en viu, dels firaires, i de l’oci 
nocturn.

Actuarà com secretari, amb veu però sense vot, un fun-
cionari de la Direcció general del Joc i Espectacles.

b) El Consell, a través del seu president, podrà reque-
rir la presència en les seves sessions de representants 
del sector o subsectores interessats, en atenció al tipus 
d’assumpte que es tracti i per al més total coneixement 
dels seus interessos i perspectives. També podrà reque-
rir-se, a través del president, de la col·laboració dels 
experts que estimi necessaris, la intervenció dels quals 
es limitarà a la prestació de l’assessorament per al qual 
haguessin estat requerits.»

aPartat 4

105 esmena núm. 105
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (47)

«4. Organització i funcionament.

ta Llei, així com els projectes d’ordenança municipal 
sobre matèries regulades per aquesta Llei que acordin 
sotmetre-li els ajuntaments.

4. Els ajuntaments poden constituir consells assessors 
de composició i funcions similars al regulat per aquest 
article, per al seu àmbit territorial respectiu.

Esmenes presentades

101 esmena núm. 101
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (23)

De tot el text de l’article.

aPartat 1

102 esmena núm. 102
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (44)

«1. Creació. Es crea el Consell Assessor d’Espectacles 
Públics i Activitats Recreatives com òrgan de coordi-
nació, col·laboració, consulta i assessorament de les 
Administracions Públiques de Catalunya en aquesta 
matèria, que queda adscrit al Departament d’Interior 
del Govern.»

aPartat 2

103 esmena núm. 103
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (45)

«2. Funcions. Correspon al Consell Assessor d’Espec-
tacles Públics i Activitats Recreatives l’exercici de les 
següents funcions:

– Emetre informe preceptiu sobre els projectes de dis-
posicions que es dictin en desenvolupament i aplicació 
de la present Llei així com respecte de les disposicions 
i instruments de planejament municipals que limitin 
l’obertura de locals o instal·lacions, regulin les condici-
ons de concessió de llicències o incideixin en els horaris 
d’obertura i tancament.

– Promoure la coordinació de les actuacions que hagin 
de desenvolupar les Administracions Públiques catala-
nes en matèria d’espectacles i activitats recreatives.

– Emetre dictàmens i informes, resoldre consultes i 
prestar l’assessorament que li sigui requerit per les 
diverses instàncies i entitats representades en el Con-
sell en les matèries compreses en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Llei.
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aPartat 2

107 esmena núm. 107
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (49)

«2. [...] i solvència empresarial establerts reglamentà-
riament, tindran caràcter [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 106 i 107.

article 19. els registres d’establiments oberts al 
Públic i d’organitzadors

Text presentat

1. Els ajuntaments que exerceixin competències atri-
buïdes per aquesta Llei han de constituir un Registre 
municipal d’establiments oberts al públic i d’organitza-
dors d’espectacles públics i d’activitats recreatives on hi 
constaran les dades que es determinin reglamentària-
ment sobre els dits establiments oberts al públic i orga-
nitzadors radicats o que operin en el terme municipal 
respectiu.

2.L’Administració de la Generalitat, amb la informa-
ció procedent dels ajuntaments, dels seus diferents 
Departaments i dels sectors interessats, ha de consti-
tuir i gestionar els seus propis Registres d’establiments 
oberts al públic i d’organitzadors d’espectacles públics 
i d’activitats recreatives, a on hi ha de constar tots els 
establiments oberts al públic i organitzadors radicats o 
que operin en el territori de Catalunya.

3. Reglamentàriament, i amb ple respecte per a la po-
testat municipal de autoorganització, es determinarà el 
funcionament d’aquests Registres, tot garantint en qual-
sevol cas la compartició i transferència de dades entre 
els mateixos i l’accés de les diverses administracions 
competents als registres de les altres. També es regularà 
l’accés públic a les dades d’aquestes Registres, sense 
perjudici del respecte degut a la legislació de protecció 
de dades de caràcter personal.

Esmenes presentades

aPartat 1

108 esmena núm. 108
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (50)

«1. [...] les dades que es determinin reglamentàriament 
sobre els dits establiments [...].»

1. El Consell Assessor d’Espectacles Públics i Activi-
tats Recreatives podrà determinar l’organització inter-
na més adequada per al desenvolupament de les seves 
comeses i establir les seves normes de funcionament en 
desenvolupament del disposat en aquesta Llei.

Comptarà en tot cas amb una Comissió Permanent, 
integrada per cinc membres, tres en representació del 
Govern, entre els quals el Vicepresident del Consell, i 
dos representants dels municipis, actuant com secretari 
de la mateixa el del Consell.

2. El ple del Consell es reunirà almenys cada semestre 
i aquelles vegades que sigui convocat pel seu president, 
per pròpia iniciativa o a instància d’almenys una terce-
ra part dels seus membres.

Mitjançant convocatòria del seu president, la Comissió 
Permanent es reunirà les vegades que es requereixi per 
al desenvolupament de la tasca encomanada.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 101, 102, 103, 104 i 105.

article 18. entitats col·laboradores de l’adminis-
tració

Text presentat

1. La Generalitat pot acreditar i habilitar entitats col-
laboradores de l’administració per emetre informes tèc-
nics, certificacions i actes de verificació o control, en el 
marc dels procediments d’atorgament d’autoritzacions 
i llicències, de control, d’inspecció i de sanció regulats 
per aquesta Llei, d’acord amb l’establert per la mateixa 
i pel seu desenvolupament reglamentari.

2. Les acreditacions o habilitacions s’atorgaran des-
prés de comprovar que els sol·licitants compleixen els 
requisits de capacitat tècnica i solvència empresarial 
establerts reglamentàriament, tindran caràcter temporal 
i poden ser revocades en cas d’exercici deficient de les 
seves funcions.

Esmenes presentades

aPartat 1

106 esmena núm. 106
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (48)

«1. [...], d’acord amb l’establert per la mateixa i pel seu 
desenvolupament reglamentari.»
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112 esmena núm. 112
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (25)

«[...] havent escoltat l’òrgan assessor de la Comissió 
prevista a l’article 16, es determinarà [...]»

aPartat 2

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
111.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació l’es-
mena núm. 112.

article 21. venda d’abonaments i entrades

Text presentat

Queda prohibida la revenda d’abonaments i entrades a 
establiments oberts al públic i a espectacles públics i a 
activitats recreatives, així com la seva venda per part de 
persones no autoritzades alienes als titulars i als orga-
nitzadors dels mateixos. També queda prohibida la seva 
venda al carrer o en llocs no autoritzats i la percepció 
de preus superiors als anunciats.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 22. Publicitat

Text presentat

1. La publicitat dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives s’ha 
d’ajustar als principis de veracitat i suficiència i no con-
tenir informacions que:

a) Indueixin a l’equívoc o puguin distorsionar la capa-
citat electiva de l’espectador

b) Puguin produir problemes de seguretat o convivèn-
cia rellevants com a conseqüència de la falta de corres-
pondència entre l’expectativa generada pels anuncis i la 
realitat de l’oferta.

aPartat 2

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 3

109 esmena núm. 109
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (51)

«3. Reglamentàriament, i amb ple respecte [...].»

110 esmena núm. 110
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (24)

«[...] en qualsevol cas la coordinació i transferència im-
mediata de dades entre els mateixos i l’accés recíproc 
entre registres, sens perjudici del que disposa la legisla-
ció de protecció de dades de caràcter personal.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 108, 109 i 110.

títol tercer. la intervenció administrativa

caPítol Primer. condicions generals

article 20. horaris

Text presentat

1. Reglamentàriament, per Ordre de la persona titular 
del Departament competent en la matèria, i havent es-
coltat el Consell Assessor d’espectacles públics i d’ac-
tivitats recreatives, es determinarà l’horari general dels 
establiments oberts al públic i dels espectacles públics 
i de les activitats recreatives.

2. Les Ordres previstes a l’apartat anterior han de pre-
veure els criteris, els supòsits i les circumstàncies en què 
els òrgans competents de la Generalitat o municipals 
poden acordar, sempre de forma motivada, ampliacions 
o reduccions de l’horari general.

Esmenes presentades

aPartat 1

111 esmena núm. 111
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (52)

«1. Reglamentàriament, per Ordre de [...].»
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lletra b

117 esmena núm. 117
De supressió
G. Mixt (27)

«b) Inciti de manera directa o indirecta al consum de 
begudes alcohòliques, tabac o qualssevol altres drogues 
o substàncies estupefaents, o publicitat sexista.»

118 esmena núm. 118
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (53)

«b) [...] o publicitat sexista. Així mateix, queda expressa-
ment prohibida, en qualsevol activitat recreativa, aque-
lles referències a la dispensa il·limitada o incontrolada 
sigui gratuïta o no, de begudes alcohòliques.»

addició de noves lletres

119 esmena núm. 119
D’addició
G. Mixt (28)

«c) Sigui vexatori per homes o dones.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
116 i 119.

El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 118 en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
amb el redactat següent:

«b) Inciti de manera directa o indirecta al consum de 
begudes alcohòliques, especialment llur dispensa ilimi-
tada o incontrolada, tabac o qualssevol altres drogues 
o substàncies estupefaents, o publicitat sexista.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 113, 114, 115 i 117.

article 23. Prevenció de riscos i assegurances

Text presentat

1. Els titulars d’establiments oberts al públic i els orga-
nitzadors d’espectacles públics o d’activitats recreatives 
han d’elaborar, d’acord amb el que es disposarà regla-
mentàriament, un Pla d’emergència, que haurà de ser 
autoritzat per l’administració competent, amb l’objecte 
de determinar el protocol d’actuació que caldrà seguir 
per resoldre les possibles situacions de risc que es pu-
guin produir amb ocasió del seu funcionament.

2. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o pu-
blicitat que:

a) Inciti a la violència, al sexisme, el racisme o a la 
xenofòbia, o suposi apologia d’activitats contràries als 
drets fonamentals reconeguts a la Constitució.

b) Inciti de manera directa o indirecta al consum de 
begudes alcohòliques, tabac o qualssevol altres drogues 
o substàncies estupefaents, o publicitat sexista.

Esmenes presentades

aPartat 1

lletra a

No hi ha esmenes presentades.

lletra b

113 esmena núm. 113
De supressió
G. Mixt (25)

De tot el text de la lletra.

addició de noves lletres

114 esmena núm. 114
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (26)

«c) Puguin suposar un frau per a l’espectador.»

aPartat 2

lletra a

115 esmena núm. 115
De supressió
G. Mixt (26)

«a) Inciti a la violència, al sexisme, el racisme o a la 
xenofòbia, o suposi apologia d’activitats contràries als 
drets fonamentals reconeguts a la Constitució.»

116 esmena núm. 116
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (27)

«[...] el racisme, l’homofòbia o la xenofòbia [...]»
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– Espectacles públics de focs artificials

– Correfocs

– Concerts en espais oberts i en la via pública, exceptu-
ant els de música clàssica, i amb aforaments superiors 
a les 1.500 persones.

– Revetlles en espais oberts i en la via pública, amb 
aforaments superiors a les 1.500 persones.

– Discoteques en espais oberts i en la via pública, amb 
aforaments superiors a les 1.500 persones.

Sens perjudici del que es determini pels establiments 
públics que hagin elaborat pla d’emergències o pels es-
pectacles i activitats recreatives que precisin de Manual 
d’Actuació d’Emergències, sempre que l’aforament del 
local excedeixi les 750 persones o de 100 espectadors, 
assistents o participants, es disposarà d’una farmaciola 
convenientment dotada per tal de prestar els primers 
auxilis en cas d’accident o de malaltia sobtada. La seva 
dotació material estarà d’acord amb les disposicions 
sanitàries vigents.

Per activitats extraordinàries realitzades en locals 
oberts al públic on no sigui habitual la realització 
d’espectacles, i per activitats recreatives, o espectacles 
públics realitzats a l’aire lliure, caldrà acreditar la ga-
rantia per poder efectuar primers auxilis i l’evacuació 
en casos d’emergència, sens perjudici també de la legis-
lació vigent que pugui determinar altres obligacions.»

121 esmena núm. 121
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (15)

«1. Els titulars d’establiments oberts al públic i els orga-
nitzadors d’espectacles públics o d’activitats recreatives 
han d’elaborar, d’acord amb el que es disposarà regla-
mentàriament, un pla d’emergència d’autoprotecció, que 
haurà de ser autoritzat per l’administració competent, 
amb caràcter previ a l’atorgament de la llicència, i amb 
l’objecte de determinar el protocol d’actuació que caldrà 
seguir per resoldre les possibles situacions de risc que es 
puguin produir amb ocasió del seu funcionament.»

aPartat 2

122 esmena núm. 122
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (55)

«2. [...] puguin incórrer, amb l’abast i en els termes que 
es determinin reglamentàriament.»

2. Els titulars dels establiments oberts al públic i els 
organitzadors dels espectacles públics i de les activitats 
recreatives han de subscriure un contracte d’asseguran-
ça que cobreixi la responsabilitat civil en que puguin 
incórrer, amb l’abast i en els termes que es determinin 
reglamentàriament.

3. L’atorgament de les llicències i autoritzacions pre-
vistes per aquesta Llei es condicionarà al fet que els 
sol·licitants subscriguin els contractes d’assegurança a 
què fa referència aquest article. La vigència d’aquestes 
assegurances s’haurà de mantenir mentre romangui 
actiu l’establiments oberts al públic o es dugui a terme 
l’espectacle públic o l’activitat recreativa. La manca 
d’assegurança comportarà la clausura de l’establiment 
obert al públic o la suspensió immediata de l’espectacle 
públic o activitat recreativa.

Esmenes presentades

aPartat 1

120 esmena núm. 120
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (54)

«1. Els titulars d’establiments públics i d’estructures 
desmuntables han d’elaborar, un Pla d’emergència, que 
haurà de ser autoritzat per l’administració competent, 
amb l’objecte de determinar el protocol d’actuació que 
caldrà seguir per resoldre les possibles situacions de 
risc que es puguin produir amb ocasió del seu funci-
onament.

Aquest Pla d’Emergència haurà d’estar elaborat per un 
tècnic competent i haurà de tenir el següent contingut 
mínim:

a) Estudi i avaluació de factors de risc i classificació 
d’emergències previsibles.

b) Inventari de recursos i mitjans humans i materials 
disponibles en cas d’emergència.

c) Descripció de les funcions i accions del personal per 
a cada supòsit d’emergència.

d) Directori dels serveis d’atenció a emergències i pro-
tecció civil que han de ser alertats en cas de produir-se 
una emergència.

e) Recomanacions que hagin de ser exposades al públic 
o usuaris i la seva ubicació i formes de transmissió de 
l’alarma una vegada produïda.

f) Plans de situació de l’establiment i les seves parts 
de l’emplaçament d’instal·lacions internes o externes 
d’interès per a l’autoprotecció.

g) Programa d’implantació del pla inclòs l’entrenament 
dels empleats de l’establiment i, si és procedent, la pràc-
tica de simulacres.

Els organitzadors d’espectacles públics o d’activitats 
recreatives han d’elaborar un Manual d’actuació per a 
emergències en els següents casos:
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126 esmena núm. 126
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (28)

«[...] d’aforaments degudament homologats i s’han de 
definir [...]»

aPartat 2

127 esmena núm. 127
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (58)

«2. Els establiments oberts al públic d’espectacles pú-
blics i activitats recreatives garantiran un sistema de 
control d’accés i d’aforaments. El personal responsable 
del control d’accés i d’aforaments dels establiments on 
s’hi desenvolupin espectacles públics i activitats recre-
atives han de reunir els requisits professionals i d’ido-
neïtat.»

addició de nous aPartats

128 esmena núm. 128
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (29)

«3. Per tal de donar compliment al que disposa l’apar-
tat 1 d’aquest article, i abans de la implantació dels 
nous sistemes de control d’aforaments, es determinaran 
els criteris per dur a terme l’actualització dels afora-
ments existents dels locals i establiments, sense que 
això suposi la necessitat de sol·licitar una nova llicèn-
cia. El titular del departament competent en matèria 
d’espectacles públics i d’activitats recreatives establirà 
mitjançant ordre aquests criteris, així com els terminis 
per dur a terme les esmentades actualitzacions.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
125.

El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 127 en favor de l’adopció 
d’un text transaccional sobre l’esmena i el text de l’arti-
cle amb el redactat següent:

«2. El personal responsable del control d’accés i d’afo-
raments dels establiments on s’hi desenvolupin espec-
tacles públics i activitats recreatives han de reunir els 
requisits professionals i d’idoneïtat.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 124, 126 i 128.

aPartat 3

123 esmena núm. 123
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (56)

«3. [...] o l’activitat recreativa. La manca d’assegurança 
comportarà la clausura de l’establiment obert al públic 
o la suspensió immediata de l’espectacle públic o acti-
vitat recreativa.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 120, 121, 122 i 123.

article 24. Personal, instal·lacions de control d’ac-
cés i d’aForaments

Text presentat

1. Per reglament s’han de determinar quins establiments 
oberts al públic, espectacles públics i activitats recre-
atives han de comptar amb instal·lacions mecàniques i 
electròniques de control d’accés i de verificació i control 
d’aforaments i s’han de definir els requisits i les caracte-
rístiques que han de complir aquestes instal·lacions.

2. També s’han d’establir reglamentàriament els requi-
sits professionals i d’idoneïtat que ha de complir el per-
sonal responsable del control d’accés i d’aforaments dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i 
de les activitats recreatives.

Esmenes presentades

aPartat 1

124 esmena núm. 124
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (57)

De tot el text de l’apartat.

125 esmena núm. 125
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (16)

«1. Per reglament s’han de determinar quins establi-
ments oberts al públic, espectacles públics i activitats 
recreatives, en funció de l’aforament han de comptar 
amb sistemes de control d’accés i de verificació i control 
d’aforaments i s’han de definir els requisits i les caracte-
rístiques que han de complir aquestes instal·lacions.»
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recreatives celebrades en espais a l’aire lliure, que ha-
gin esta autoritzats.»

aPartat 3

132 esmena núm. 132
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (30)

«[...] una resposta adequada, proporcionada i idònia, 
ha de sol·licitar [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
130 i 131.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 129 i 132.

caPítol segon. regulació i PlaniFicació

article 26. desenvoluPament normatiu

Text presentat

1. La Generalitat dictarà les normes reglamentàries 
necessàries per desenvolupar les previsions d’aquesta 
Llei i per establir la seva organització i les atribucions 
internes necessàries per aplicar-la.

2. Mitjançant ordenances o reglaments els ajuntaments 
poden sotmetre els espectacles públics, i les activitats 
recreatives i els establiments oberts al públic a on es re-
alitzen a requisits i condicions addicionals als establerts 
amb caràcter general. Entre d’altres objectes, les orde-
nances o els reglaments municipals poden disposar:

a) Prohibicions, limitacions o restriccions per evitar la 
concentració excessiva d’establiments oberts al públic 
i activitats recreatives regulats per aquesta Llei o per 
garantir la seva coexistència sense perjudici d’altres 
activitats humanes o socials.

b) Requisits constructius especials per assegurar les 
millors condicions de seguretat, accessibilitat, como-
ditat, salubritat, idoneïtat per a la creativitat artística i 
respecte pel medi ambient.

c) L’exigència de serveis de seguretat, d’emergències, 
sanitaris o d’altres, amb la finalitat d’assegurar la pro-
tecció de la integritat i la salut de les persones que par-
ticipen en les activitats recreatives i espectacles públics 
regulats per aquesta Llei.

d) Els requisits i les condicions especials que exigiran 
per atorgar les llicències.

3. En el moment de la seva aprovació inicial o, si es-
cau, d’iniciar el tràmit d’informació pública i audièn-
cia, l’administració autora del reglament o ordenança 

article 25. Personal i instal·lacions de vigilÀncia

Text presentat

1. Reglamentàriament s’ha de determinar quins establi-
ments oberts al públic, espectacles públics i activitats 
recreatives han de disposar de personal i d’instal·lacions 
de vigilància, així com les seves característiques, fun-
cions i obligacions, d’acord amb el principi segons el 
qual els titulars dels establiments oberts al públic i els 
organitzadors dels espectacles públics i de les activi-
tats recreatives han d’adoptar les seves pròpies mesures 
preventives per tal d’assegurar-ne el desenvolupament 
normal.

2. El personal de vigilància ha de reunir les condicions 
de capacitació i exercir les funcions que es determina-
ran reglamentàriament. El compliment d’aquest requisit 
és una de les condicions a les que s’han de sotmetre les 
autoritzacions i llicències.

3. Quan el comportament de les persones espectadores 
i usuàries pugui provocar problemes greus de seguretat 
i d’ordre públic, i el personal de vigilància no pugui do-
nar una resposta adequada, ha de sol·licitar l’auxili dels 
cossos i forces de seguretat perquè adoptin les mesures 
que demani la situació.

Esmenes presentades

aPartat 1

129 esmena núm. 129
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (59)

«1. Reglamentàriament s’ha de determinar [...].»

aPartat 2

130 esmena núm. 130
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (60)

«2. El personal de vigilància ha de reunir les condici-
ons de capacitació en l’exercici de les seves funcions. El 
compliment d’aquest requisit [...]»

addició de nous aPartats

131 esmena núm. 131
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (61)

«2 bis) Les institucions, d’acord amb les seves compe-
tències, s’han de coordinar per a vetllar per a garantir 
la seguretat de les persones en espectacles i activitats 
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lletra b

136 esmena núm. 136
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (17)

«b) Requisits constructius especials, i les seves instal-
lacions per assegurar les millors condicions de segure-
tat, accessibilitat, comoditat, salubritat, idoneïtat per a la 
creativitat artística i respecte pel medi ambient.»

lletra c

No hi ha esmenes presentades.

lletra d

137 esmena núm. 137
De modificació
G. Mixt (30)

«d) Els requisits i les condicions reglades que exigiran 
per atorgar les llicències.»

aPartat 3

138 esmena núm. 138
De modificació
G. Mixt (31)

«3. En el moment de la seva aprovació inicial o, si es-
cau, d’iniciar el tràmit d’informació pública i audiència, 
l’administració autora del reglament o ordenança pre-
vistos per aquesta Llei pot acordar la suspensió de la 
tramitació de llicències o autoritzacions regulades per 
la mateixa. Aquesta suspensió es pot mantenir fins a la 
promulgació del reglament o ordenança de què es tracti, 
sense que, en cap cas, pugui excedir del termini de sis 
mesos i no afectarà les llicències que sigui necessari 
atorgar per a la conservació o adaptació de les activi-
tats que ja estan en funcionament.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
136.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 133, 134, 135, 137 i 138.

previstos per aquesta Llei pot acordar la suspensió de 
la tramitació de llicències o autoritzacions regulades 
per la mateixa. Aquesta suspensió es pot mantenir fins 
a la promulgació del reglament o ordenança de què es 
tracti, sense que, en cap cas, pugui excedir del termini 
d’un any.

Esmenes presentades

133 esmena núm. 133
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (62)

De tot el text de l’article.

aPartat 1

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

134 esmena núm. 134
De supressió
G. Mixt (29)

«2. Mitjançant ordenances o reglaments els ajuntaments 
poden sotmetre els espectacles públics, i les activitats re-
creatives i els establiments oberts al públic a on es realit-
zen a requisits i condicions addicionals als establerts amb 
caràcter general. Entre d’altres objectes, les ordenances 
o els reglaments municipals poden disposar: [...].»

135 esmena núm. 135
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (31)

«[...] a requisits i condicions addicionals específiques 
ajustades a les particularitats del municipi o a la pròpia 
naturalesa de l’activitat o espectacle a les establertes 
amb caràcter general, sempre que siguin compatibles 
amb aquestes. Entre d’altres objectes, [...]»

lletra a

No hi ha esmenes presentades.
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article 28. QualiFicacions i d’altres mesures de Fo-
ment

Text presentat

1. Reglamentàriament es poden establir mesures per 
aplicar qualificacions als establiments oberts al públic, 
als espectacles públics i a les activitats recreatives. 
Aquestes qualificacions tindran contingut merament 
informatiu, amb finalitats de promoure la qualitat en el 
sector. En qualsevol cas, s’hauran de respectar les re-
comanacions derivades de les qualificacions establertes 
per les autoritats i serveis de cultura.

2. La Generalitat i els ajuntaments poden adoptar d’al-
tres mesures de foment per promoure una oferta d’oci 
de qualitat i coherent amb els objectius i principis es-
tablerts per aquesta Llei, sense perjudici del previst per 
les normes reguladores de la competència.

Esmenes presentades

140 esmena núm. 140
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (64)

De tot el text de l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 140.

caPítol tercer. règim general de les llicències i au-
toritzacions

article 29. activitats sotmeses a llicència o a au-
torització

Text presentat

1. L’obertura d’establiments oberts al públic per a la 
celebració d’espectacles públics i activitats recreatives 
i l’organització d’aquests espectacles i activitats, reque-
reix l’obtenció prèvia de les llicències o de les autorit-
zacions establertes per aquesta Llei.

2. Les llicències i les autoritzacions només són efectives 
en les condicions i per a les activitats determinades per 
elles mateixes. Els espectacles públics i les activitats 
recreatives que tinguin lloc de manera habitual en es-
tabliments oberts al públic degudament autoritzats, no 
necessiten cap altra llicència o autorització per a la seva 
celebració si l’espectacle o activitat a realitzar figura 
expressament a la llicència o autorització

3. Tot establiment públic ha de tenir una única llicència 
o autorització de les regulades per aquesta Llei, que 
pot donar cobertura per a diversos espectacles públics 

article 27. PlaniFicació

Text presentat

1. Els plans d’ordenació urbanística municipal i la resta 
de planejament urbanístic local, inclosos els plans es-
pecials, així com els altres instruments de planificació 
urbanística, adoptaran previsions i prescripcions amb 
l’objecte d’assolir la localització territorial més idònia 
dels establiments oberts al públic, dels espectacles pú-
blics i de les activitats regulats per aquesta Llei.

2. Són finalitats o determinacions específiques de la 
planificació urbanística, en relació amb la localització 
dels establiments oberts al públic en el territori, les se-
güents:

a) Impulsar una oferta d’oci de qualitat, sense exclou-
re la seva pràctica a la ciutat consolidada, facilitar la 
difusió de l’espectacle com a manifestació cultural i 
promoure l’equilibri entre sales de petit, mitjà i gran 
aforament.

b) Avaluar la distribució i la localització territorial de 
l’oci tenint en compte la seva adequació al territori i al 
medi, els costos econòmics, la seguretat, la salut, els 
riscos per a les persones i els béns i la convivència ciu-
tadana.

c) Adoptar mesures per, si s’escau, prohibir, limitar o 
promoure determinats tipus d’establiments oberts al 
públic o d’espectacles públics o d’activitats recreatives 
a zones o àmbits territorials determinats

d) Establir directrius, criteris o prescripcions de localit-
zació territorial per a determinats tipus d’establiments 
oberts al públic.

e) Adoptar mesures per assolir la mobilitat sostenible i 
segura en l’accés als establiments oberts al públic, als 
espectacles públics i a les activitats recreatives regulats 
per aquesta Llei.

f) Fixar requisits constructius, de dimensionat, d’equi-
pament tècnic i d’altres, amb la finalitat de garantir con-
dicions mínimes de seguretat i d’adequació al medi dels 
establiments oberts al públic, dels espectacles públics i 
de les activitats regulats per aquesta Llei.

g) Delimitar les àrees que requereixin actuacions es-
pecials.

Esmenes presentades

139 esmena núm. 139
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (63)

De tot el text de l’article.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 139.

Fascicle segon
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les idònies per a garantir els principis de seguretat i 
convivència, així com la qualitat de l’espectacle.»

143 esmena núm. 143
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (18)

«2. Les llicències i les autoritzacions només són efecti-
ves en les condicions i per a les activitats determinades 
per elles mateixes. Els espectacles públics i les activi-
tats recreatives que tinguin lloc de manera habitual en 
establiments oberts al públic degudament autoritzats, 
no necessiten cap altra llicència o autorització per a la 
seva celebració si les característiques de l’espectacle o 
activitat i les condicions de l’establiment són les idònies 
per garantir els principis de seguretat i convivència, així 
com la qualitat de l’espectacle.»

aPartat 3

144 esmena núm. 144
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (67)

«3.[...] o activitats recreatives, en els termes que es fixa-
ran reglamentàriament.»

aPartat 4

145 esmena núm. 145
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (68)

«4. [...] o reducció. No s’entendrà com a modificació 
als efectes de l’article 29.4, l’oferiment d’una activitat 
complementària o incidental a una altra activitat re-
creativa habitual autoritzada, ni tampoc el canvi de 
distribució i/o mobiliari de local, sempre que es faci 
en les condicions tècniques apropiades per a garantir 
la seguretat del públic, la convivència ciutadana i la 
qualitat de l’activitat.»

aPartat 5

No hi ha esmenes presentades.

o activitats recreatives, en els termes que es fixaran re-
glamentàriament.

4. També està sotmesa a llicència o autorització qualse-
vol modificació de l’establiment obert al públic, ja sigui 
per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi 
d’emplaçament, ampliació o reducció.

5. En aquells casos en que la legislació de control pre-
ventiu ambiental no requereixi autorització o llicència, 
els reglaments de la Generalitat o les ordenances muni-
cipals poden substituir el procediment de sotmetiment 
a autorització o llicència de la competència respectiva 
regulat per aquesta Llei pel tràmit administratiu de la 
comunicació prèvia. En qualsevol cas, els establiments 
oberts al públic, els espectacles públics i les activitats 
recreatives sotmesos a comunicació prèvia han de com-
plir les mateixes condicions generals establertes per a 
les llicències o les autoritzacions.

6. Les ordenances o els reglaments municipals poden 
eximir de la necessitat de llicència municipal:

a) Els establiments oberts al públic que són titularitat 
del mateix ajuntament.

b) Els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari, organitzats pels municipis amb 
ocasió de festes i revetlles populars amb independència 
de la titularitat del local o de l’espai on es celebren.

c) Els espectacles públics o les activitats recreatives 
d’interès artístic o cultural i d’aforament reduït, que se 
celebrin ocasionalment en espais oberts al públic o en 
qualsevol tipus d’establiments de concurrència pública.

Esmenes presentades

aPartat 1

141 esmena núm. 141
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (65)

«1. [...] per aquesta Llei. Les sol·licituds degudament 
complimentades amb la documentació preceptiva per 
a celebrar espectacles i/o activitats recreatives a què 
fa referència l’article 42, s’hauran de presentar amb 
una antelació mínima de vint dies hàbils sobre la data 
prevista per a la celebració de l’espectacle o activitat, 
a excepció dels casos en què altres reglamentacions 
específiques disposin terminis diferents. Si tres dies hà-
bils abans de la celebració no s’hagués emès cap reso-
lució al respecte, s’entendrà concedida l’autorització 
sol·licitada.»

aPartat 2

142 esmena núm. 142
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (66)

«2. [...] la seva celebració si les característiques de l’es-
pectacle o activitat i les condicions de l’establiment són 
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150 esmena núm. 150
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (72)

«c) Els espectacles públics o les activitats recreatives 
d’interès artístic, cultural o patrimonial i d’aforament 
reduït, [...].»

addició de noves lletres

151 esmena núm. 151
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (19)

«d) Els espectacles i les activitats esportives de caràcter 
esporàdic.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
142, 143, 146 i 151.

El ponent del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió retira l’esmena núm. 145 en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
amb el redactat següent:

«4. També està sotmesa a llicència o autorització qual-
sevol modificació de l’establiment obert al públic, ja 
sigui per motius de transformació, adaptació, reforma, 
canvi d’emplaçament, ampliació o reducció. No s’enten-
drà com a modificació als efectes d’aquest apartat, el 
canvi de distribució i/o mobiliari del local, sempre que 
es faci en les condicions tècniques apropiades per ga-
rantir la seguretat del públic, la convivència ciutadana 
i la qualitat de l’activitat.»

Els ponents del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel 
Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa retiren 
les esmenes núm. 20, 149 i 150 en favor de l’adopció 
d’un text transaccional sobre les esmenes i el text de 
l’article amb el redactat següent:

«c) Els espectacles públics o les activitats recreatives 
d’interès artístic o cultural i d’aforament reduït que s’hi 
concretin, es podran eximir de llicència o substituir-la 
per comunicació prèvia en el cas que se celebrin ocasi-
onalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus 
d’establiments de concurrència pública.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 141, 144, 147 i 148.

aPartat 6

146 esmena núm. 146
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (69)

«6. Estan exempts de la necessitat de llicència munici-
pal, llevat que les ordenances o reglaments municipals 
estableixin el contrari: [...]»

lletra a

No hi ha esmenes presentades.

lletra b

147 esmena núm. 147
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (70)

«b) Els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari, organitzats [...].»

addició de noves lletres

148 esmena núm. 148
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (71)

«b bis) El conjunt de programacions culturals organit-
zades pels ajuntaments.»

lletra c

149 esmena núm. 149
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (20)

«c) Els espectacles públics o les activitats recreatives 
d’interès artístic o cultural i d’aforament reduït que s’hi 
concretin, es podran eximir de llicència o substituir-la 
per comunicació prèvia en el cas que es celebrin ocasi-
onalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus 
d’establiments de concurrència pública.»
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convivència veïnal i la integritat dels espais públics, es 
determinin reglamentàriament, d’acord amb aquesta 
llei i la resta de normativa aplicable.»

153 esmena núm. 153
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (73)

«2. Només[...] i higiene adequades per tal de [...] dels 
espais públics, d’acord amb aquesta llei i la resta de la 
legislació aplicable.»

aPartat 3

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
152.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 153.

article 31. controls i revisions

Text presentat

1. L’obertura al públic dels establiments oberts al pú-
blic regulats per aquesta Llei requereix la conformitat 
d’una acta de control inicial que acrediti que les instal-
lacions compleixen efectivament els requisits establerts 
per aquesta Llei i per la resta de legislació aplicable. 
Reglamentàriament es determinarà el contingut i el pro-
cediment d’aquesta acta, garantint en tot cas que s’hi 
integraran els controls inicials requerits per la legislació 
sobre control preventiu ambiental, sobre prevenció d’in-
cendis i demés normativa aplicable. L’Acta de control 
inicial s’ha d’incorporar a la documentació de la llicèn-
cia o autorització.

2. Es poden atorgar llicències o autoritzacions provi-
sionals d’establiments oberts al públic, d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives en aquells casos que 
l’acta de control inicial, malgrat ser desfavorable, in-
diqui expressament que les deficiències detectades no 
suposen risc per a la seguretat de les persones i béns, 
i així s’acredita a l’expedient. Les llicències o autorit-
zacions provisionals tenen una vigència màxima d’un 
any. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances 
municipals poden sotmetre l’atorgament d’autoritzaci-
ons o llicències provisionals a fiança.

3. Els establiments oberts al públic regulats per aquesta 
Llei han de ser objecte de controls de funcionament i de 
revisions, amb la periodicitat, el procediment i el con-
tingut que es determinaran reglamentàriament, d’acord 
amb els criteris i finalitats establerts per l’article anterior 
i en coherència amb el previst per la legislació de con-

article 30. contingut i condicions tècniQues

Text presentat

1. Les llicències i les autoritzacions han de fer cons-
tar amb exactitud el nom, la raó social, el titular o ti-
tulars, el seu domicili, la data d’atorgament, el tipus 
d’establiments oberts al públic, d’activitats recreatives 
o d’espectacles públics autoritzats, l’aforament màxim 
permès, les demés dades que es determinin reglamen-
tàriament i, si s’escau, les condicions singulars a què 
resten sotmeses.

2. Només es poden autoritzar els establiments oberts al 
públic, els espectacles públics i les activitats recreati-
ves que reuneixin les condicions de seguretat, qualitat, 
comoditat, salubritat i higiene que, per tal de garan-
tir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la 
convivència veïnal i la integritat dels espais públics, es 
determinin reglamentàriament, d’acord amb aquesta llei 
i la resta de legislació aplicable.

3. Si concorren motius d’interès públic acreditats a 
l’expedient, es poden atorgar llicències o autoritzaci-
ons d’establiments oberts al públic regulats per aquesta 
Llei en immobles catalogats o declarats d’interès cultu-
ral, en els que tradicionalment s’hi ha desenvolupat es-
pectacles públics o activitats recreatives, malgrat que 
les seves característiques arquitectòniques no permetin 
complir plenament les condicions tècniques establertes 
amb caràcter general. En aquests casos caldrà complir 
els següents requisits específics:

a) Cal informe favorable de l’òrgan de la Generalitat 
competent en matèria de patrimoni cultural.

b) En tot cas s’haurà d’acreditar que resten garantides 
la seguretat, la salubritat i la higiene de l’edifici, la qua-
litat de les activitats, la comoditat i la protecció de les 
persones i la insonorització o d’altres mesures per evitar 
molèsties a terceres persones.

Esmenes presentades

aPartat 1

No hi ha esmenes presentades

aPartat 2

152 esmena núm. 152
De modificació i supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (21)

«2. Només es poden autoritzar els establiments oberts al 
públic, els espectacles públics i les activitats recreatives 
que reuneixin les condicions de seguretat, qualitat, co-
moditat, salubritat i higiene adequades per tal de garan-
tir els drets del públic assistent i de tercers afectats, la 



Núm. 451 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 23 d’abril de 2009

37

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

158 esmena núm. 158
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (22)

«3.[...] l’article 35.2 d’aquesta Llei, o be sempre que sigui 
necessari per raó de l’impacte que pugui tenir l’activitat 
en el medi ambient, la seguretat dels béns i les persones 
o la convivència ciutadana.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
158.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 154, 155, 156 i 157.

article 32. emissió d’inFormes tècnics i de certiFica-
cions

Text presentat

1. Els reglaments i ordenances que regulen la trami-
tació de les llicències i autoritzacions poden requerir 
l’emissió d’informes, certificacions i verificacions, amb 
la finalitat d’acreditar la veracitat i la idoneïtat tècnica 
de les sol·licituds, dels projectes i de les construccions 
i equipaments.

2. Els informes, certificacions i verificacions a que es 
refereix l’apartat anterior, així com les Actes de verifica-
ció o control i de revisió previstes per l’article anterior, 
poden ser confeccionats pels mateixos serveis admi-
nistratius o, si així s’ha establert per l’administració 
actuant, per entitats col·laboradores de l’administració 
que hagin estat degudament acreditades, d’acord amb 
l’article 18 d’aquesta Llei. Els informes, certificacions 
i verificacions requerits per la normativa de prevenció 
d’incendis han de ser emesos pels serveis competents 
en la matèria o per entitats col·laboradores de l’admi-
nistració acreditats pels mateixos. El cost dels informes, 
certificacions, verificacions i actes de control i de revi-
sió serà a càrrec del sol·licitant o inspeccionat.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

trol preventiu ambiental.Si així ho proposen les actes de 
verificació o control de funcionament i de revisió, que 
s’han d’incorporar a la documentació de la llicència o 
autorització, l’òrgan competent per atorgar aquestes pot 
modificar les seves condicions específiques o afegir-ne 
de noves, sense generar dret a indemnització per al seu 
titular si les noves condicions tenen per objecte el com-
pliment del previst per l’article 35.2 d’aquesta Llei.

Esmenes presentades

aPartat 1

154 esmena núm. 154
De supressió
G. Mixt (32)

«1. [...] i demés normativa aplicable. L’Acta de control 
inicial s’ha d’incorporar a la documentació de la lli-
cència o autorització.»

155 esmena núm. 155
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (74)

«1. L’obertura al públic[...] la resta de la legislació apli-
cable, en especial pel que fa a la seguretat de les per-
sones.»

aPartat 2

156 esmena núm. 156
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (75)

«2. [...] vigència màxima d’un any. Els reglaments de la 
Generalitat i les ordenances municipals poden sotmetre 
l’atorgament d’autoritzacions o llicències provisionals 
a fiança.»

aPartat 3

157 esmena núm. 157
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (76)

De tot el text de l’apartat.



23 d’abril de 2009 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 451

38

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.01.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 159, 160, 161 i 162.

article 34. inFormació

Text presentat

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a obtenir de les 
administracions competents informació general sobre 
viabilitat i requisits de les llicències i autoritzacions re-
gulades per aquesta Llei, així com de les atorgades o 
en tramitació en un municipi determinat. Mitjançant 
disposició reglamentària es determinarà quines seran 
les dades objecte d’informació amb ple respecte a la 
normativa de protecció de dades.

2. A l’exterior dels establiments oberts al públic ob-
jecte d’aquesta Llei, i en un lloc visible i llegible, s’ha 
d’exhibir una placa normalitzada amb les dades que es 
determinin reglamentàriament.

Esmenes presentades

aPartat 1

163 esmena núm. 163
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (79)

«1. [...] en un municipi determinat. Mitjançant disposi-
ció reglamentària es determinarà quines seran les dades 
objecte d’informació amb ple respecte a la normativa 
de protecció de dades.»

aPartat 2

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 163.

article 35. vigència

Text presentat

1. Les autoritzacions i les llicències dels establiments 
oberts al públic regulats per aquesta Llei tenen vigència 
indefinida, tret que reglamentàriament o elles mateixes 
estableixin expressament el contrari i sens perjudici dels 
efectes dels controls i de les revisions periòdiques a què 
siguin sotmeses. Quan la llicència o autorització té per 

article 33. termini Per resoldre i eFectes de la inac-
tivitat administrativa

Text presentat

1. Sens perjudici dels terminis específics fixats per 
aquesta Llei per a determinats tràmits i procediments, la 
resta de terminis seran determinats reglamentàriament 
i es faran coincidir, sempre que sigui possible, amb els 
contemplats per les altres normes que incideixin en els 
mateixos establiments, espectacles i activitats.

2. La manca de resolució expressa dins dels terminis 
establerts té efectes denegatoris de la sol·licitud pre-
sentada, sense perjudici de l’aplicació preferent de les 
altres conseqüències previstes per a determinats casos 
per aquesta mateixa Llei.

Esmenes presentades

aPartat 1

159 esmena núm. 159
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (77)

De tot el text de l’apartat.

aPartat 2

160 esmena núm. 160
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (32)

«2. La manca de resolució expressa dins els terminis 
establerts té efectes estimatoris de la sol·licitud presen-
tada, excepte en aquells supòsits en què l’activitat a de-
senvolupar impliqui l’ús o ocupació del domini públic, 
en el que s’entendrà desestimada.»

161 esmena núm. 161
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (78)

«2. La manca de resolució expressa dins dels tres me-
sos següents té efectes autoritzants de la sol·licitud de 
llicència presentada, sempre que compleixi els requisits 
establerts per aquesta Llei.»

162 esmena núm. 162
De modificació
G. Mixt (33)

«2. La manca de resolució expressa dins dels terminis 
establerts té efectes positius de la sol·licitud presentada, 
sense perjudici de l’aplicació preferent de les altres con-
seqüències previstes per a determinats casos per aquesta 
mateixa Llei.»
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Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 164, 165 i 166.

article 36. transmissió

Text presentat

1. Les llicències i autoritzacions regulades per aquesta 
Llei són transmissibles, llevat que el nombre de les que 
es puguin atorgar sigui limitat o quan s’hagin conce-
dit tenint en compte les característiques particulars del 
subjecte autoritzat. No es poden transmetre les llicèn-
cies i autoritzacions que són objecte d’un procediment 
d’inspecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol 
altre procediment d’exigència de responsabilitats ad-
ministratives o de revocació, mentre no hagin finalitzat 
sense exigir responsabilitats o no s’hagi complert la 
sanció imposada.

2. Els canvis de titularitat de l’establiment obert al pú-
blic no necessiten nova autorització o llicència, però 
sí la comunicació per escrit a l’òrgan competent per 
atorgar-la, acreditant la subrogació del nou titular en els 
drets i obligacions derivats de l’autorització o llicència i, 
si escau, el compliment dels demés requisits exigits per 
a la transmissió d’aquestes llicències per les ordenan-
ces municipals. Aquesta comunicació l’han d’efectuar 
conjuntament el transmetent o titular de l’establiment 
i l’adquirent en el termini d’un mes des de la formalit-
zació del canvi de titularitat. Transcorregut el termini 
de dos mesos des de la comunicació sense que s’hagi 
notificat la no procedència de la transmissió, es consi-
derarà aquesta plenament eficaç.

3. Un cop produïda la transmissió, les responsabilitats 
i les obligacions de l’antic titular derivades de l’autorit-
zació o llicència són assumides pel nou. En defecte de 
comunicació, els subjectes que intervenen en la trans-
missió són responsables solidaris de la responsabilitat 
que pugui derivar-se de l’establiment o activitat auto-
ritzada.

Esmenes presentades

aPartat 1

167 esmena núm. 167
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (23)

«1. Les llicències i autoritzacions regulades per aquesta 
Llei són transmissibles, llevat que el nombre de les que 
es puguin atorgar sigui limitat o quan s’hagin concedit 
tenint en compte les característiques particulars del sub-
jecte autoritzat. No es poden transmetre les llicències i 

objecte un espectacle o activitat recreativa, la seva vi-
gència és la de l’activitat o espectacle autoritzats.

2. Els titulars de les autoritzacions o llicències estan 
obligats a garantir que el seu establiment mantindrà 
sempre les condicions sense les quals no haurien estat 
concedides i a adaptar les instal·lacions, les activitats i 
els espectacles a les noves condicions que s’estableixin 
per disposicions normatives posteriors a l’atorgament 
de les mateixes.

3. Els titulars de l’autorització o llicència estan obligats 
a informar a l’òrgan competent de qualsevol canvi re-
latiu a les condicions autoritzades o a les característi-
ques o al funcionament de l’establiment, a demanar la 
seva revisió quan correspongui en atenció als terminis 
establerts i a sol·licitar l’ampliació o la modificació de 
la llicència o autorització si els canvis previstos ho jus-
tifiquen.

Esmenes presentades

aPartat 1

164 esmena núm. 164
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (80)

«1. [...] vigència indefinida, tret que reglamentàriament 
o elles mateixes estableixin expressament el contrari i 
sens perjudici [...].»

aPartat 2

165 esmena núm. 165
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (81)

De tot el text de l’apartat.

166 esmena núm. 166
D’addició
G. Mixt (34)

«2. Els titulars de les autoritzacions o llicències estan 
obligats a garantir que el seu establiment o espai ocupat 
per l’activitat mantindrà sempre les condicions sense 
les quals no haurien estat concedides i a adaptar les 
instal·lacions, les activitats i els espectacles a les noves 
condicions que s’estableixin per disposicions normatives 
posteriors a l’atorgament de les mateixes.»

aPartat 3

No hi ha esmenes presentades.
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d) Quan sigui imposada com a sanció, d’acord amb el 
previst per l’article 50.d)[...] d’aquesta Llei.

3. L’administració pot declarar la caducitat de les lli-
cències i de les autoritzacions regulades per aquesta 
Llei si al cap d’un any d’haver-les atorgat l’establiment, 
sense causa justificada, no ha iniciat efectivament les 
seves activitats o si en qualsevol moment de la seva 
vigència, atura la seva activitat per més de dos anys 
ininterromputs.

4. La revocació i la declaració de caducitat s’han de 
tramitar d’ofici, donant audiència als interessats i si pro-
cedeixen, s’han d’acordar dins del termini de sis mesos 
d’haver-li notificat l’inici de l’expedient. La revocació 
i la declaració de caducitat no generen dret a indem-
nització.

Esmenes presentades

aPartat 1

lletra a

No hi ha esmenes presentades.

lletra b

169 esmena núm. 169
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (34)

«b) Renuncia escrita del seu titular, acceptada per l’òr-
gan competent de l’Administració.»

lletres c - d

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

lletra a

No hi ha esmenes presentades.

lletra b

170 esmena núm. 170
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (82)

De tot el text de la lletra.

autoritzacions que són objecte d’un procediment d’ins-
pecció, d’un expedient sancionador o de qualsevol altre 
procediment d’exigència de responsabilitats administra-
tives en els termes establerts a l’article 61.3 d’aquesta 
llei, mentre no s’hagi complert la sanció imposada o 
s’hagi resolt l’arxiu de l’expedient per manca de respon-
sabilitats. Tampoc es podran transmetre les llicències 
incloses en expedient de revocació o caducitat fins que 
no hi hagi resolució ferma confirmant la llicència.»

aPartat 2

168 esmena núm. 168
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (33)

«[...] Transcorregut el termini d’un mes des de la co-
municació [...]»

aPartat 3

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 167.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 168.

article 37. extinció de les llicències i autoritzacions

Text presentat

1. Les llicències i les autoritzacions regulades per aques-
ta Llei s’extingeixen pels motius següents:

a) Celebració de l’espectacle públic o activitat recrea-
tiva o compliment del termini a què estan sotmeses, si 
s’escau.

b) Renúncia del seu titular.

c) Revocació.

d) Caducitat.

2. Procedeix la revocació de les llicències i de les auto-
ritzacions en els casos següents:

a) Quan el seu beneficiari incompleix els requisits o les 
condicions en virtut de les quals es varen atorgar.

b) Canvi o desaparició de les circumstàncies que en 
varen determinar l’atorgament, o per sobrevenir-ne d’al-
tres noves que, en cas d’haver existit llavors, haurien 
comportat la seva denegació.

c) Manca d’adaptació de l’establiment obert al públic a 
les noves normes que l’afectin, dins del termini atorgat 
amb aquesta finalitat.
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regulen la tramitació simultània de les diverses autorit-
zacions o llicències poden aplicar a totes elles els ter-
minis establerts per a la de tramitació més perllongada 
i disposar que les eventuals suspensions de tramitació 
d’una de les llicències o autoritzacions afectaran també 
la tramitació de la resta.

b) Garantir la salvaguarda de la capacitat decisòria de 
cada administració i de cada òrgan en l’adopció de les 
resolucions de la seva competència.

c) Integrar en el procediment d’atorgament de les lli-
cències o autoritzacions d’establiments regulades en 
aquesta Llei, la intervenció administrativa de control 
preventiu corresponent a la llicència ambiental, de for-
ma que aquesta llicència sigui substituïda per l’informe 
integrat de les matèries ambientals per part de l’òrgan 
ambiental competent, i en el seu cas, per la declaració 
d’impacte ambiental que, si aquest informe o declaració 
es desfavorable o si determinen limitacions pel que fa a 
emissions, prescripcions tècniques i controls periòdics, 
seran vinculants per a l’atorgament de la llicència o au-
torització regulades per aquesta llei.

Esmenes presentades

aPartat 1

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

174 esmena núm. 174
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (36)

«[...] i, en la mida que sigui possible, tramitar [...]»

175 esmena núm. 175
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (85)

«2. [...] establiment o activitat, en els termes que s’esta-
bli ran reglamentàriament. Aquests procediments [...]»

lletres a - b

No hi ha esmenes presentades.

lletra c

176 esmena núm. 176
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (86)

De tot el text de la lletra.

171 esmena núm. 171
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (35)

«[...] o per sobrevenir-ne d’altres noves que, en cas 
d’haver existit llavors, haurien comportat la seva de-
negació.»

lletres c - d

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 3

172 esmena núm. 172
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (83)

De tot el text de l’apartat.

aPartat 4

173 esmena núm. 173
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (84)

De tot el text de l’apartat.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 169, 170, 171, 172 i 173.

article 38. concurrència d’autoritzacions i llicències

Text presentat

1. L’atorgament de les autoritzacions i llicències regu-
lades per aquesta Llei és sempre sense perjudici de què 
l’establiment obert al públic o l’activitat recreativa hagi 
d’obtenir, a més a més, la resta d’autoritzacions o llicèn-
cies que, en funció de les seves característiques, siguin 
exigibles per la legislació vigent, i en qualsevol cas les 
llicències urbanístiques, quan procedeixin.

2. S’han de sol·licitar simultàniament i, en la mida que 
sigui possible, tramitar conjuntament les autoritzacions 
o llicències o els demés tràmits de control preventiu que 
concorrin en un mateix establiment o activitat, en els 
termes que s’establiran reglamentàriament. Aquests pro-
cediments de regulació conjunta o simultània han de:

a) Simplificar i integrar al màxim els diversos tràmits i 
actuacions. Amb aquesta finalitat, els procediments que 
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lletra b

178 esmena núm. 178
D’addició
G. Mixt (35)

«b) Autorització de la Generalitat prèvia conformitat 
de l’Ajuntament afectat, per a la resta de municipis. La 
Generalitat pot delegar aquesta competència als mu-
nicipis interessats, d’acord amb el previst per l’article 
12.1. En aquest darrer cas, si durant el tràmit d’audi-
ència els ajuntaments dels municipis limítrofes que es 
puguin veure afectats per la localització manifesten la 
seva disconformitat, el Departament competent emetrà 
un informe que vincularà la resolució final.»

aPartat 2

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
177.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 178.

article 40. llicència municiPal d’establiments oberts 
al Públic de carÀcter Permanent no desmuntable

Text presentat

1. Per obrir establiments oberts al públic de caràcter 
permanent no desmuntable per realitzar-hi espectacles 
públics o activitats recreatives, cal haver sol·licitat i ob-
tingut prèviament la corresponent llicència municipal.

2. L’atorgament i qualsevol modificació, suspensió, revo-
cació, canvi de titularitat o canvi de domicili a efectes de 
notificacions de les llicències municipals d’establiments 
oberts al públic de caràcter permanent no desmuntable, 
ha de ser comunicada per part de l’Ajuntament als Ser-
veis territorials del Departament competent en matèria 
d’espectacles públics i activitats recreatives.

Esmenes presentades

aPartat 1

179 esmena núm. 179
De modificació
G. Mixt (36)

«1. Per obrir establiments públics de caràcter permanent 
no desmuntable per realitzar-hi espectacles públics o 

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 174, 175 i 176.

caPítol Quart. règim esPecíFic de les diverses auto-
ritzacions i llicències

article 39. establiments oberts al Públic de règim 
esPecial

Text presentat

1. Els establiments oberts al públic de règim especial 
són aquells establiments públics d’activitats recreatives 
que, degut al seu horari especial o d’altres condicions 
singulars, que es determinaran reglamentàriament, po-
den afectar més intensament la convivència ciutadana, 
la seguretat o la salut. L’obertura dels establiments de 
règim especial resta sotmesa a:

a) Llicència municipal, prèvia l’informe vinculant de la 
Generalitat, en els municipis de població superior als 
50.000 habitants.

b) Autorització de la Generalitat prèvia conformitat de 
l’Ajuntament afectat, per a la resta de municipis. La Ge-
neralitat pot delegar aquesta competència als municipis 
interessats, d’acord amb el previst per l’article 12.1

2. Reglamentàriament i/o mitjançant els instruments de 
planificació de la Generalitat s’ha de limitar el nombre 
dels establiments oberts al públic de règim especial que 
es poden autoritzar i determinar les condicions i els 
requisits de caràcter especial que s’hauran de complir.

Esmenes presentades

aPartat 1

177 esmena núm. 177
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (24)

«1. Els establiments oberts al públic de règim especial 
són aquells establiments públics d’activitats recreatives 
que, degut al seu horari especial i d’altres condicions 
singulars, [...]:»

lletra a

No hi ha esmenes presentades.
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aPartat 1

182 esmena núm. 182
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (88)

«1. La celebració d’espectacles de circ, l’assentament i 
activitat dels firaires o d’altres espectacles [...]»

aPartat 2

183 esmena núm. 183
De modificació i supressió
G. P. de Convergència i Unió (89)

«2. [...] complir l’assentament i activitat dels firaires 
així com les estructures no permanents desmuntables. 
En absència de normativa específica, se’ls aplicarà 
analògicament la que regula les instal·lacions perma-
nents no desmuntables.»

aPartat 3

No hi ha esmenes presentades.

addició de nous aPartats

184 esmena núm. 184
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (90)

«4. En el cas d’espectacles circenses amb nuclis zoolò-
gics, per a l’autorització municipal serà necessària la 
presentació de la documentació veterinària. Aquesta 
inclourà els certificats veterinaris corresponents de 
cada animal, emesos per les autoritats competents, que 
n’acreditin la identitat, i dels que indiquin que estan 
lliures de malalties. Aquest certificat s’haurà d’haver 
emès en el mes anterior a la sol·licitud presentada da-
vant el municipi.

En el moment de presentació de la sol·licitud d’autorit-
zació, el titular del circ, haurà de justificar que té con-
tractat un veterinari clínic, per tal garantir l’assistència 
veterinària als animals i per tal de d’atendre’ls amb la 
urgència necessària.

Així mateix, el titular del circ aportarà un compromís 
escrit en què es farà constar que els animals no seran 
maltractats en el transcurs de l’espectacle.

El dia abans de l’inici de l’espectacle, el veterinari hau-
rà de procedir al reconeixement obligatori dels animals 
per tal de comprovar el seu estat i la seva identificació, 
i verificar altres requisits, fet del qual s’aixecarà acta. 
Així mateix, al final de cada espectacle es procedirà a 
una altra inspecció veterinària en la qual es constatarà 
el fet que els animals no han sofert cap tipus de lesió 

activitats recreatives, cal haver sol·licitat i obtingut prè-
viament la corresponent llicència municipal.»

aPartat 2

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 179.

article 41. autorització municiPal de circ, circ de 
vela, i estructures desmuntables i d’altres esPectacles 
i activitats en establiments Públics no Permanents

Text presentat

1. La celebració d’espectacles de circ, o d’altres espec-
tacles o activitats recreatives en establiments oberts al 
públic de caràcter no permanent desmuntables reque-
reix, a més a més de la conformitat del titular del sòl 
afectat, la prèvia obtenció de la corresponent autoritza-
ció municipal.

2. Reglamentàriament s’establiran les condicions tècni-
ques que han de complir les estructures no permanents 
desmuntables. En absència de normativa específica, 
se’ls aplicarà analògicament la que regula les instal-
lacions permanents no desmuntables.

3. És d’aplicació a les autoritzacions regulades per 
aquest article el règim jurídic establert per a les llicèn-
cies d’establiments públics permanents no desmunta-
bles, en tot allò que procedeixi, llevat del seu caràcter 
indefinit.

Esmenes presentades

títol de l’article

180 esmena núm. 180
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (87)

«[...] de vela, estructures desmuntables, firaires i d’altres 
[...]»

181 esmena núm. 181
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (25)

«Article 41. Autorització municipal de circ, circ de vela, 
espectacles circenses amb nuclis zoològics i estructures 
desmuntables i d’altres espectacles i activitats en esta-
bliments públics no permanents»
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addició de nous aPartats

185 esmena núm. 185
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (91)

«1 bis) Precisaran d’autorització administrativa els 
espectacles públics de focs artificials a l’aire lliure i 
també la possible utilització d’artificis pirotècnics en 
establiments públics.»

aPartat 2

186 esmena núm. 186
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (92)

De tot el text de l’apartat.

aPartat 3

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 4

187 esmena núm. 187
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (93)

«4.[...] extraordinari, d’acord amb els principis esta-
blerts per aquesta Llei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 185, 186 i 187.

article 43. l’ús dels esPais oberts

Text presentat

Les autoritzacions regulades pels dos articles anteriors 
són independents del títol habilitant per a la utilització 
dels espais oberts afectats, que ha de ser atorgat pel res-
pectiu titular. Si es tracta de béns de titularitat pública, 
s’aplicarà el següent:

a) El procediment per obtenir la seva utilització s’ha de 
tramitar simultàniament a l’autorització d’espectacles 
o d’activitats recreatives, en els termes que s’establiran 
reglamentàriament.

b) El titular de les autoritzacions està obligat a retornar 
a l’estat originari els espais ocupats i, si així ho estableix 
expressament l’autorització, a millorar les condicions 

traumàtica i tampoc no manifesten cap signe de com-
portament patològic visible.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 181.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 180, 182, 183 i 184.

article 42. autoritzacions d’esPectacles Públics i ac-
tivitats recreatives extraordinÀries

Text presentat

1. Tenen la consideració d’espectacles públics i activitats 
recreatives de caràcter extraordinari els que es celebren 
esporàdicament en establiments oberts al públic que 
disposin de llicència o autorització per a una activitat 
diferent de la que es pretén realitzar, o en un espai obert 
al públic i a altres locals que sense tenir la considera-
ció de locals de concurrència pública amb llicència o 
autorització, compleixin les condicions exigibles per la 
realització de l’espectacle o l’activitat.

2. Els espectacles públics i les activitats recreatives de 
caràcter extraordinari estaran sotmesos a autorització 
de la Generalitat, llevat que se celebrin en municipis 
de més 50.000 habitants, o es celebrin amb motiu de 
festes i revetlles populars que en aquests casos estaran 
sotmesos a autorització de l’Ajuntament.

3. Els espectacles públics i les activitats recreatives en 
un espai obert, de caràcter públic o privat, requereixen, 
a més a més de la conformitat del titular de l’espai, l’ob-
tenció prèvia de la corresponent l’autorització munici-
pal, o de l’autorització de l’òrgan competent en matèria 
de trànsit de la Generalitat en cas de proves esportives 
que discorrin per més d’un terme municipal.

4. Els reglaments de la Generalitat i les ordenances mu-
nicipals han de regular el procediment, els requisits i 
condicions generals que s’aplicaran per atorgar les res-
pectives autoritzacions d’espectacles públics i d’activi-
tats recreatives de caràcter extraordinari.

Esmenes presentades

aPartat 1

No hi ha esmenes presentades.
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i amb les conseqüències establertes per la legislació 
general de procediment administratiu. També poden 
col·laborar en la inspecció persones o empreses que 
tinguin l’especialització tècnica requerida i l’habilitació 
suficient.

3. La infracció de la normativa vigent donarà lloc, per 
part dels agents actuants a l’aixecament d’una acta, en 
la qual els interessats podran fer constar la seva discon-
formitat i les seves observacions. L’acta s’ha de notificar 
als interessats i a l’òrgan administratiu competent.

4. Si el resultat de la inspecció verifica determinades 
irregularitats, l’òrgan competent, després de valorar la 
seva incidència per a la seguretat de les persones o béns 
o per la convivència ciutadana, pot optar entre:

a) Requerir les modificacions o millores necessàries 
per reparar-les, tot fixant un termini per efectuar-les, 
i obrir expedient sancionador si no són fetes dins del 
termini donat.

b) Acordar directament la iniciació del corresponent 
expedient sancionador, amb o sense adopció de les 
mesures provisionals previstes per aquesta Llei, sens 
perjudici de les mesures que estableix l’article 62.

Esmenes presentades

aPartat 1

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

189 esmena núm. 189
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (95)

«2. [...] i l’habilitació suficient. Els funcionaris actu-
ants procuraran, en l’exercici de les seves funcions, no 
alterar el funcionament normal de l’espectacle o l’es-
tabliment públic.»

aPartat 3

190 esmena núm. 190
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (37)

«3. La inspecció duta a terme pel personal esmentat en 
l’apartat anterior d’aquest article clourà amb l’aixeca-
ment d’una acta, en la que es farà constar els aspectes 
següents: el motiu de la inspecció, les dades de l’esta-
bliment o espai inspeccionat i el seu titular i/o organit-
zador, la data i l’hora d’inici i acabament de la seva 
realització, i la constatació dels fets observats.

En finir la inspecció es lliurarà una còpia de l’acta 
d’inspecció a les persones que gaudeixin de la condició 
d’interessades en els termes que estableix aquesta llei, 

existents anteriorment al muntatge. En cas d’espais 
naturals, ha de respectar específicament el previst pel 
règim d’usos permesos per a cada figura de protecció i 
de restauració dels mateixos.

c) Les autoritzacions d’activitats recreatives o d’espec-
tacles públics en espais oberts es poden condicionar al 
dipòsit d’una fiança suficient per respondre dels perjudi-
cis que l’activitat autoritzada pugui ocasionar en l’espai 
afectat i en el seu entorn, sens perjudici del pagament 
de les taxes corresponents.

d) Per tal de garantir el compliment de la responsabi-
litat establerta en l’apartat anterior, en tot allò que no 
cobreixi la fiança dipositada, el titular de l’autorització 
o llicència estarà obligat al reintegrament del cost total 
dels perjudicis ocasionats.

Esmenes presentades

lletra a

188 esmena núm. 188
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (94)

«a)[...] o d’activitats recreatives, en els termes que s’es-
tabliran reglamentàriament.»

lletres b - c - d

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 188.

títol Quart. règim d’insPeccions i sancions

caPítol Primer. la insPecció

article 44. actuacions insPectores

Text presentat

1. Els titulars i els organitzadors dels establiments oberts 
al públic, d’espectacles públics i d’activitats recreatives 
regulats per aquesta Llei han de permetre i facilitar les 
inspeccions que l’autoritat competent acordi. El perso-
nal d’inspecció pot accedir a qualsevol lloc, instal·lació 
o dependència, de titularitat pública o privada, amb el 
límit constitucional de l’entrada domiciliària.

2. Les inspeccions poden ser fetes per part dels cossos 
i forces de seguretat o per altres serveis d’inspecció. El 
personal d’inspecció té, en l’exercici de les seves fun-
cions, el caràcter d’agents de l’autoritat, en els termes 
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prioritats de les actuacions inspectores en matèria d’es-
tabliments públics i d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives que desenvoluparan a tot el territori els seus 
serveis d’inspecció i els municipals, i ha de promoure 
l’existència de plans i programes d’inspecció compartits 
amb els ajuntaments, amb la finalitat de coordinar les 
actuacions respectives i d’aplicar criteris i metodologi-
es d’inspecció similars. L’elaboració d’aquesta progra-
mació ha d’atendre al desenvolupament i evolució del 
sector de l’oci, a la dimensió social, importància, tipus 
o situació de les activitats i a l’efecte dissuasiu que es 
pretengui obtenir amb l’actuació inspectora.

Esmenes presentades

195 esmena núm. 195
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (98)

«La Generalitat [...] a tot el territori excepte els munici-
pis on els ajuntaments tinguin delegades les esmentades 
competències.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 195.

caPítol segon. règim sancionador

article 46. inFraccions i sancions

Text presentat

1. Les infraccions en matèria d’espectacles públics, 
d’activitats recreatives i d’establiments oberts al públic 
es classifiquen en faltes de caràcter molt greus, greus o 
lleus, d’acord amb la tipificació establerta pels articles 
següents. Aquestes infraccions poden ser objecte de les 
sancions previstes en aquesta llei.

2. En tot allò no previst expressament per aquest capítol 
s’han d’aplicar les normes de procediment sancionador 
d’aplicació a l’Administració de la Generalitat.

Esmenes presentades

aPartats 1 - 2

No hi ha esmenes presentades.

tot advertint-les que disposaran de deu dies hàbils a 
comptar des de l’endemà de la data d’inspecció per fer 
les observacions i presentar les al·legacions que creguin 
convenients i necessàries en defensa dels seus drets i 
interessos.»

191 esmena núm. 191
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (96)

«3. L’actuació inspectora donarà lloc, per part dels 
agents actuants [...].»

192 esmena núm. 192
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (26)

«3. El resultat de la inspecció donarà lloc, per part dels 
agents actuants a l’aixecament d’una acta, en la qual els 
interessats podran fer constar la seva disconformitat i 
les seves observacions. L’acta s’ha de notificar als inte-
ressats i a l’òrgan administratiu competent.»

aPartat 4

193 esmena núm. 193
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (97)

De tot el text de l’apartat.

194 esmena núm. 194
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (38)

«4. Un cop presentades les al·legacions pels interessats, 
o transcorregut el termini de deu dies sense que s’hagin 
presentat, l’òrgan competent dictarà resolució en què 
acordarà entre: [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
192.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 189, 190, 191, 193, 194.

article 45. criteris i coordinació de les insPeccions

Text presentat

La Generalitat, a proposta de la Comissió d’espectacles 
i d’activitats recreatives, ha d’aprovar els objectius i les 
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h) El trencament de precintes o de prohibicions fixades 
per una mesura provisional, mentre duri la seva vigèn-
cia, o per les resolucions sancionadores.

Esmenes presentades

lletres a - b

No hi ha esmenes presentades.

lletra c

197 esmena núm. 197
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (99)

«c) L’excés d’aforament permès, si això comporta un 
risc objectivament greu i evident per a la seguretat de 
les persones.»

198 esmena núm. 198
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (28)

«c) L’excés d’aforament permès, si això comporta un 
risc per a la seguretat de les persones. A aquests efectes, 
es considera que en qualsevol cas hi ha risc per a les 
persones si l’excés d’aforament és del 30 per cent o més 
del l’aforament autoritzat.»

lletra d

No hi ha esmenes presentades.

lletra e

199 esmena núm. 199
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (100)

«[...] i també l’incompliment reiterat del règim d’horaris 
dels establiments oberts al públic.»

200 esmena núm. 200
D’addició
G. Mixt (37)

«e) L’incompliment greu reiterat, com a mínim 3 ve-
gades en un període de 6 mesos, dels horaris d’inici o 
acabament d’un espectacle públic o activitat recreativa 
per temps superior a 30 minuts, i també l’incompliment 
reiterat del règim d’horaris dels establiments oberts al 
públic.»

addició de nous aPartats

196 esmena núm. 196
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (27)

«3. A les infraccions comeses en matèria de contamina-
ció acústica els serà d’aplicació la normativa específica 
corresponent.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
196.

article 47. Faltes molt greus

Text presentat

Són faltes molt greus:

a) L’obertura d’un establiment obert al públic i la rea-
lització d’espectacles públics o d’activitats recreatives, 
o la seva modificació, sense tenir les llicències o les 
autoritzacions pertinents, o l’incompliment d’aquestes 
o de les seves condicions, sempre que concorri risc greu 
per a les persones i béns.

b) La tolerància d’activitats il·lícites o il·legals per part 
de les persones organitzadores d’un espectacle públic o 
activitat recreativa o els titulars d’un establiment obert 
al públic, especialment pel que fa al consum de dro-
gues tòxiques i el tràfic d’estupefaents, o la manca de 
diligència a l’hora d’impedir-ho, sens perjudici de les 
responsabilitats que es derivin d’aquestes activitats.

c) L’excés d’aforament permès, si això comporta un risc 
per a la seguretat de les persones.

d) La manca d’atenció a persones que necessiten assis-
tència mèdica immediata, en relació amb les exigències 
reglamentàries d’equipament sanitari, d’acord amb el 
tipus d’espectacle o activitat recreativa.

e) L’incompliment greu reiterat, com a mínim 3 vegades 
en un període de 6 mesos, dels horaris d’inici o aca-
bament d’un espectacle públic o activitat recreativa, i 
també l’incompliment reiterat del règim d’horaris dels 
establiments oberts al públic.

f) La negativa a permetre l’accés als agents de l’autoritat 
durant l’exercici de les seves funcions i al personal de 
les entitats col·laboradores de l’Administració, respecte 
de l’exercici de les seves funcions de verificació i control 
d’aforaments, així com impedir aquest exercici.

g) L’admissió generalitzada i reiterada de menors en 
els establiments oberts al públic, espectacles públics i 
activitats recreatives on aquests tinguin prohibida l’en-
trada.
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oberts al públic d’espectacles públics o d’activitats re-
creatives.

c) La realització d’un espectacle públic o activitat re-
creativa diferent a l’autoritzat a la llicència o la seva 
suspensió sense causa justificada.

d) La presentació de documents o dades no conformes 
a la realitat en les tramitacions relatives a les activitats 
recreatives i als espectacles públics.

e) La no realització de les revisions i controls exigits per 
aquesta llei i la manca de col·laboració en l’exercici de 
les funcions d’inspecció.

f) L’excés d’aforament permès, sempre que no signifiqui 
un risc per a la seguretat de les persones.

g) El mal estat de conservació dels locals, les instal-
lacions o els serveis, que produeixin incomoditat greu 
als usuaris o al personal al servei de l’establiment obert 
al públic, de l’espectacle públic o de l’activitat recreati-
va, o minva de la higiene necessària.

h) La modificació sense causa justificada de programes 
als quals s’ha donat publicitat o la publicitat enganyosa 
que sigui susceptible de generar situacions d’alteracions 
de l’ordre amb risc per a les persones i béns.

i) L’exercici del dret d’admissió de manera arbitrària, 
discriminatòria o abusiva.

j) El fet de permetre l’accés a persones que exhibeixin 
robes, símbols, o objectes que incitin a la violència, al 
racisme o a la xenofòbia.

k) L’incompliment dels horaris d’inici o acabament 
d’un espectacle públic o activitat recreativa, i també 
l’incompliment d’horaris d’obertura i de tancament dels 
establiments oberts al públic.

l) L’incompliment de les normes específiques sobre ser-
veis de vigilància.

m) L’incompliment de la normativa sobre el personal 
i els sistemes de control d’accés i de control d’afora-
ments.

n) L’admissió de menors en els establiments oberts al 
públic, en els espectacles públics o en les activitats re-
creatives on aquests tinguin prohibida l’entrada.

o) L’incompliment de la normativa sobre els contractes 
d’assegurances de responsabilitat civil o d’altres exigi-
bles, en el cas de no ser constitutiu d’infracció penal.

p) Comportaments dels espectadors o usuaris que pu-
guin crear situacions de perill o alteracions de l’ordre, 
ja sigui envers els altres espectadors o usuaris, envers 
el personal al servei de l’establiment obert al públic o 
de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa, envers 
el titular o l’organitzador, o envers les forces i cossos 
de seguretat o els bombers, sense perjudici de la seva 
responsabilitat penal.

q) El fet d’assistir a espectacles públics o a activitats 
recreatives amb objectes perillosos que es puguin fer 
servir com a armes.

lletra F

No hi ha esmenes presentades.

lletra g

201 esmena núm. 201
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (101)

«g) L’admissió generalitzada i reiterada de [...].»

lletra h

No hi ha esmenes presentades.

addició de noves lletres

202 esmena núm. 202
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (102)

«i) La manca d’assegurança preceptiva.»

Recomanacions de la Ponència

Els ponents del Grup Parlamentari Socialistes - Ciu-
tadans pel Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa retiren l’esmena núm. 198 en favor de l’adop-
ció d’un text transaccional sobre l’esmena i el text de 
l’article consistent a addicionar una nova lletra i) amb 
el redactat següent:

«i) L’incompliment de la prohibició de discriminació 
prevista a l’article 10 de la llei.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 197, 199, 200, 201 i 202.

article 48. Faltes greus

Text presentat

Són faltes greus:

a) L’obertura d’un establiment obert al públic i la rea-
lització d’espectacles públics o d’activitats recreatives, 
o la seva modificació, sense tenir les llicències o les 
autoritzacions pertinents, o l’incompliment d’aquestes 
o de les seves condicions, sempre que no concorri risc 
greu per a les persones i béns

b) L’incompliment dels requeriments i de les resolucions 
de les autoritats competents en matèria d’establiments 
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lletra P

esmena núm. 206

D’addició
G. Mixt (38)

«p) La inhibició davant comportaments dels especta-
dors o usuaris [...].»

lletra Q

207 esmena núm. 207
De modificació
G. Mixt (39)

«q) La inhibició davant l’assistència d’espectadors a es-
pectacles públics o a activitats recreatives amb objectes 
perillosos que es puguin fer servir com a armes.»

addició de noves lletres

208 esmena núm. 208
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (29)

«r) No disposar del corresponent pla d’autoprotecció o 
no fer una correcta implantació del mateix, en aquelles 
activitats o establiments que hagin de tenir-lo d’acord 
amb la normativa de protecció civil.»

Recomanacions de la Ponència

Els ponents del Grup Parlamentari Socialistes - Ciuta-
dans pel Canvi, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya i del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
retiren l’esmena núm. 208 en favor de l’adopció d’un 
text transaccional sobre l’esmena i el text de l’article 
que comporta la supressió de la lletra i) i l’addició d’una 
nova lletra r) amb el redactat següent:

«r) No disposar del corresponent pla d’autoprotecció o 
no fer una correcta implantació del mateix, en aquelles 
activitats o establiments que hagin de tenir-lo d’acord 
amb la normativa de protecció civil.»

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 203, 204, 205, 206 i 207.

Esmenes presentades

lletres a - b

No hi ha esmenes presentades.

lletra c

203 esmena núm. 203
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (103)

De tot el text de la lletra.

lletres d - e

No hi ha esmenes presentades.

lletra F

204 esmena núm. 204
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (104)

«f) L’excés d’aforament permès, sempre que no signifi-
qui un risc per a la seguretat de les persones.»

lletres g - h - i - j

No hi ha esmenes presentades.

lletra k

205 esmena núm. 205
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (105)

«k) L’incompliment injustificat dels horaris [...].»

lletres l - m - n - o

No hi ha esmenes presentades.
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c) Suspensió de l’autorització o llicència per un període 
d’entre sis i dotze mesos.

d) Revocació de l’autorització o llicència.

e) Inhabilitació per ser titular o organitzador d’espec-
tacles públics o activitats recreatives per un període 
d’entre sis i dotze mesos.

f) Comís durant un període d’entre sis i dotze mesos 
o destrucció, en el seu cas, dels béns relacionats amb 
l’activitat. En cas d’espectacles públics o d’activitats re-
creatives fets sense llicència o autorització, en els que 
no sigui possible l’aplicació de les sancions previstes 
pels apartats b), c), d) i h) d’aquest article, el comís pot 
tenir caràcter indefinit, especialment si no s’identifiquen 
els seus organitzadors o aquests no es fan càrrec de la 
sanció pecuniària que procedeixi.

g) Publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, en 
els termes regulats per l’article 53.

h) Reducció de l’horari de tancament per un període 
d’entre sis i dotze mesos.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 51. sancions Per la comissió de Faltes greus

Text presentat

Les faltes greus poden ser sancionades acumulativa-
ment o alternativament amb:

a) Multa de 1.501 fins a 15.000 euros i, en cas de rein-
cidència o reiteració en la comissió d’infraccions greus, 
fins a 30.000 euros.

b) Prohibició d’utilitzar l’establiment afectat, mitjançant 
el seu tancament i precinte, per a cap activitat relacio-
nada amb els espectacles públics o les activitats recre-
atives per un període màxim de sis mesos.

c) Suspensió de l’autorització o llicència per un període 
màxim de 6 mesos.

d) Inhabilitació per ser titular o organitzador d’espec-
tacles públics o d’activitats recreatives per un període 
màxim de sis mesos.

e) Comís durant un període màxim de 6 mesos. El co-
mís pot tenir caràcter indefinit si es donen les mateixes 
circumstàncies previstes per l’apartat f) de l’article an-
terior.

f) Publicitat de la conducta constitutiva d’infracció, en 
els termes regulats per l’article 53

article 49. Faltes lleus

Text presentat

1. Són faltes lleus:

a) La manca dels rètols que exigeixi la normativa vi-
gent.

b) La manca de fulls de reclamació o de denúncia a 
disposició de les persones consumidores o usuàries o 
la negativa a lliurar-los-els

c) L’incompliment de la normativa reglamentària sobre 
venda d’entrades o abonaments, o la revenda.

d) L’exercici del dret d’admissió sense haver estat co-
municat a l’autoritat competent.

2. També constitueix falta lleu qualsevol acció o omissió 
que, d’acord amb el que es preveu als articles 5 i se-
güents d’aquesta llei, suposi l’incompliment de les obli-
gacions o l’impediment de l’exercici efectiu dels drets 
del públic assistent, dels organitzadors i titulars dels 
establiments oberts al públic o de veïns i tercers afectats 
per l’activitat, sempre que no estiguin tipificades com 
a faltes o delictes o infraccions administratives greus o 
molt greus per aquesta o una altra norma legal, o bé que 
l’omissió o acció no pugui ser qualificada com a greu 
atès el grau d’afectació per a la seguretat de les perso-
nes o els béns, la qualitat dels espectacles o activitats 
recreatives o la convivència ciutadana.

3. Així mateix, constitueixen faltes lleus qualsevol in-
compliment de les condicions i requisits establerts per 
aquesta Llei, sempre que no estigui tipificat com a falta 
greu o molt greu.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 50. sancions Per la comissió de Faltes molt 
greus

Text presentat

Les faltes molt greus poden ser sancionades, acumula-
tivament o alternativament, amb:

a) Multa de 15.001 fins a 150.000 euros i, en cas de 
reincidència o reiteració en la comissió de faltes molt 
greus, fins a 300.000 euros.

b) Prohibició d’utilitzar el local o l’establiment afectat, 
mitjançant el seu tancament i precinte, per a cap activi-
tat relacionada amb els espectacles o activitats recrea-
tives, per un període d’entre sis i divuit mesos.
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classe d’infracció comesa, la sanció acordada i el nom 
de la persona o persones responsables.

3. Les despeses d’aquesta publicació seran a càrrec de 
l’autor o autors de la infracció corresponent.

Esmenes presentades

209 esmena núm. 209
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (39)

De tot el text de l’article.

aPartat 1

210 esmena núm. 210
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (30)

«1. L’òrgan sancionador pot acordar, per raons d’exem-
plaritat, i especialment en els casos de reiteració i rein-
cidència en la comissió de faltes greus o molt greus, la 
publicitat de la conducta infractora, quan les sentències 
siguin fermes. En el supòsit de resolucions sancionado-
res o en el seu cas, quan les sentències siguin fermes.»

aPartats 2 - 3

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 210.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 209.

article 54. mesures sense carÀcter sancionador

Text presentat

1. No tenen caràcter de sanció el tancament d’un es-
tabliment obert al públic o la prohibició o suspensió 
d’una activitat recreativa o d’un espectacle públic que 
no compten amb la corresponent llicència o autoritza-
ció, fins que la legalitat no sigui restablerta. Aquestes 
mesures poden ser adoptades per l’administració com-
petent en matèria d’inspeccions i sancions, després d’ha-
ver donat audiència a l’interessat.

g) Reducció de l’horari de tancament per un període 
màxim de 6 mesos.

h) Suspensió de fins a 6 mesos o revocació de l’habili-
tació del personal de control d’accés.

i) Suspensió de fins a 6 mesos o revocació de l’habili-
tació dels centres de formació del personal de control 
d’accés.

j) Multa de 151 a 1000 euros si l’infractor és un es-
pectador o usuari de l’espectacle públic o de l’activitat 
recreativa i, en cas de reincidència en la comissió d’in-
fraccions greus, fins a 2.000 euros.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 52. sancions Per la comissió de Faltes lleus

Text presentat

1. Les faltes lleus poden ser sancionades amb multa de 
300 fins a 1.500 euros i, en cas de reincidència o reitera-
ció en la comissió de faltes lleus, fins a 3.000 euros.

2. Si l’infractor és un espectador o usuari de l’espectacle 
públic o de l’activitat recreativa, pot ser sancionat amb 
multa de 50 fins a 150 euros i, en cas de reincidència en 
la comissió de faltes lleus, fins a 300 euros.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 53. la Publicitat de la conducta inFractora

Text presentat

1. L’òrgan sancionador pot acordar, per raons d’exem-
plaritat, i especialment en els casos de reiteració i rein-
cidència en la comissió de faltes greus o molt greus, la 
publicitat de la conducta infractora, quan les sentències 
siguin fermes.

2. Aquesta publicitat s’ha de realitzar mitjançant la pu-
blicació al DOGC o al BOP i als mitjans de comunica-
ció que es considerin adequats d’un text que indicarà la 
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b) El risc creat per l’activitat per a la seguretat de les 
persones.

c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, ocasionats a 
les persones i als béns

d) La reincidència o reiteració per la comissió en el ter-
mini d’un any de més d’una de les faltes tipificades per 
aquesta llei, quan així hagi estat declarat per resolució 
ferma

e) La negligència o la intencionalitat

f) La bona disposició manifestada en complir les dispo-
sicions legals, acreditada amb l’adopció de mesures de 
reparació abans de finalitzar l’expedient sancionador.

g) Qualsevol altra circumstància que incideixi en sentit 
atenuant o agreujant de la conducta.

2. Els criteris establerts en l’apartat anterior no es poden 
utilitzar per graduar la sanció imposada quan s’inte-
grin en la descripció de la conducta tipificada com a 
infracció.

3. Amb la finalitat d’evitar l’enriquiment de l’infractor com 
a conseqüència dels fets sancionats, l’òrgan sancionador 
pot incrementar la sanció pecuniària amb la quantia que 
aquell hagués obtingut amb la comissió de la infracció. 
En tot cas s’ha d’adoptar aquesta mesura quan no resulti 
convenient imposar la sanció de tancament de l’establi-
ment obert al públic o d’altres sancions similars.

4. En els casos d’infraccions molt greus i greus, si s’acre-
dita que els danys ocasionats i els beneficis obtinguts 
són d’escassa entitat, es pot imposar una sanció de les 
previstes per a les infraccions de la gravetat immedi-
atament inferior, sempre que no hi concorri reiteració, 
ni s’hagués afectat la seguretat de les persones. En els 
casos d’infraccions molt greus, la sanció mai no pot ser 
inferior a 1.501 euros.

Esmenes presentades

addició de nous aPartats

212 esmena núm. 212
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (31)

«1. El reglament de desenvolupament i aplicació d’a-
questa Llei fixarà especificacions i graduacions als qua-
dres d’infraccions i de sancions establerts pels articles 
anteriors amb la finalitat d’acotar amb major precisió 
les conductes que constitueixen cada tipus d’infracció 
i de determinar la mesura sancionadora a aplicar en 
cada cas.

2. La sanció [...].

3. Els criteris [...].

4. Amb la finalitat [...].

5. En els casos [...].»

2. Tampoc no tenen caràcter sancionador la revocació i 
la declaració de caducitat de les llicències o autoritza-
cions, d’acord amb el previst per l’article 37.

3. En els casos d’infraccions lleus, es poden dur a terme 
actuacions d’advertiment, sense necessitat d’iniciar un 
procediment sancionador. L’autoritat competent ha de 
motivar la mesura de l’advertiment.

4. Si les conductes sancionades haguessin causat danys 
o perjudicis a béns públics o a l’Administració, la re-
solució sancionadora pot declarar l’exigència de repo-
sició al seu estat originari de la situació alterada per 
la infracció i fixar la indemnització corresponent, en 
els termes establerts per la legislació de procediment 
administratiu.

5. En els casos de suspensió o modificació injustificades 
de l’activitat recreativa o de l’espectacle públic, els es-
pectadors o usuaris i, si s’escau, l’administració poden 
exigir al titular o organitzador la devolució de l’import 
de les entrades o dels abonaments.

Esmenes presentades

aPartat 1

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 2

211 esmena núm. 211
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (106)

De tot el text de l’apartat.

aPartats 3 - 4 - 5

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 211.

article 55. graduació de les sancions

Text presentat

1. La sanció imposada ha de ser sempre proporcionada 
a la gravetat dels fets i a les circumstàncies concretes 
de cada cas. Amb aquesta finalitat, l’òrgan sancionador 
ha de graduar l’aplicació de les sancions previstes pels 
articles anteriors, motivant-ho expressament en atenció 
a un o a més d’un dels criteris següents:

a) La gravetat i la transcendència social de la infracció
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aPartats 2 - 3

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
214.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 213.

article 57. PrescriPció i caducitat

Text presentat

1. Els terminis de prescripció per a les infraccions pre-
vistes en aquesta llei són de tres anys per a les molt greus, 
dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus.

2. El termini de prescripció es començarà a comptar des 
de que el fet sigui comès o des del seu coneixement per 
part de l’Administració, si aquest no fos immediat. En el 
cas d’infraccions derivades d’una activitat continuada, 
la data inicial del còmput serà la finalització de l’activi-
tat o l’últim acte amb què la infracció es consuma.

3. Els terminis de prescripció per a les sancions previs-
tes en aquesta llei són de tres anys per a les molt greus, 
dos anys per a les greus i un any per a les lleus.

4. Qualsevol actuació de l’Administració coneguda 
per l’interessat, amb la finalitat d’iniciar o impulsar 
el procediment sancionador o d’executar les sancions, 
interromp la prescripció, i s’ha d’iniciar novament el 
còmput dels terminis indicats. Tornarà a transcórrer el 
termini de prescripció si el procediment sancionador o 
d’execució resta aturat durant més d’un mes per causa 
no imputable al presumpte responsable o infractor.

5. El procediment sancionador ha de ser resolt i notifica-
da la seva resolució en el termini màxim de nou mesos 
des de la seva iniciació, llevat que concorrin circums-
tàncies que comportin la interrupció del còmput i que 
estan previstes a la legislació de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administra-
tiu comú. Vençut aquest termini màxim, es produeix la 
caducitat de les actuacions, d’acord amb el previst per 
la legislació esmentada.

Esmenes presentades

aPartats 1 - 2 - 3 - 4

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
212.

article 56. Persones resPonsables

Text presentat

1 Son responsables de les infraccions previstes en aques-
ta Llei les persones físiques i jurídiques que incorrin en 
les accions o les omissions que s’hi tipifiquen, ja siguin 
els explotadors, els organitzadors dels espectacles i/o 
activitats recreatives, o els titulars de la llicència o au-
torització corresponent.

2.Quan una infracció sigui imputada a una persona ju-
rídica, són responsables solidàries les persones físiques 
amb càrrecs d’administració o direcció de la mateixa, 
hagin cessat o no en la seva activitat, que siguin els 
causants o col·laborin activament en la realització de 
la infracció, que no acreditin haver realitzat els actes 
necessaris de la seva incumbència per evitar-la, que 
l’hagin consentit o que hagin adoptat acords que la pos-
sibilitin, hagin cessat o no en la seva activitat.

3. En el cas que els responsables no tinguin la titularitat 
patrimonial dels immobles on hi ha els establiments 
oberts al públic als quals s’imposa el tancament, aquests 
responsables han de respondre, d’acord amb la legis-
lació civil, dels danys i els perjudicis que, per aquest 
tancament, puguin patir els propietaris i els titulars de 
drets sobre els immobles afectats.

Esmenes presentades

aPartat 1

213 esmena núm. 213
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (107)

«1. Els expedients sancionadors hauran de determinar 
les persones físiques i jurídiques afectades pel procedi-
ment sancionador.»

214 esmena núm. 214
D’addició i supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (32)

«1. Són responsables de les infraccions previstes en 
aquesta Llei les persones físiques i jurídiques que in-
corrin en les accions o les omissions que s’hi tipifiquen, 
ja siguin els explotadors, els organitzadors, espectadors 
o usuaris dels espectacles i/o activitats recreatives, o els 
titulars de la llicència o autorització corresponent.»
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217 esmena núm. 217
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (35)

«1. [...] tot respectant la normativa vigent de protecció 
de dades, als quals han de poder accedir els ens muni-
cipals interessats.»

aPartat 2

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
217.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 216.

caPítol tercer. disPosicions esPecíFiQues de Procedi-
ment sancionador

article 59. Òrgans comPetents

Text presentat

1. Els òrgans competents de l’Administració de la Ge-
neralitat per exercir les potestats sancionadores que li 
atribueix aquesta Llei són els òrgans centrals i els Ser-
veis territorials del Departament competent en matèria 
d’espectacles i activitats recreatives.

2. L’òrgan municipal competent per exercir les potestats 
sancionadores que aquesta Llei atribueix als ajuntaments 
és l’alcalde, que pot delegar la competència d’acord amb 
el règim previst per la legislació de règim local.

3. Els ajuntaments i l’Administració de la Generalitat 
s’han d’informar recíprocament de la incoació i de la 
resolució dels expedients sancionadors per evitar-ne la 
duplicitat i per tal d’incorporar les dades al registre que 
preveu l’article 58 d’aquesta Llei.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

aPartat 5

215 esmena núm. 215
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (40)

«[...] termini màxim de set mesos des de [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 215.

article 58. registre d’inFraccions i sancions

Text presentat

1. La Generalitat ha de crear un Registre administra-
tiu de sancions i d’infraccions en matèria d’espectacles 
públics i d’activitats recreatives, que anotarà totes les 
infraccions i sancions imposades per resolució ferma, 
en les condicions i amb l’organització que es determi-
naran reglamentàriament, tenint en tot cas en compte la 
legislació sobre protecció de dades. La finalitat d’aquest 
Registre, al qual hi han de poder accedir els òrgans i les 
autoritats que instrueixin els procediments sanciona-
dors, és la de poder apreciar els supòsits de reincidència 
i de garantir el compliment efectiu de les sancions que 
es poden imposar a l’empara d’aquesta llei, tot respec-
tant la normativa vigent de protecció de dades.

2. Les sancions anotades en el Registre previst per l’a-
partat anterior han de ser cancel·lades, d’ofici o a ins-
tàn cia d’interessat, quan es donin conjuntament les se-
güents circumstàncies:

a) Que durant el termini d’un any per a les lleus, dos 
anys per a les greus i tres anys per a les molt greus, des 
de l’adquisició de fermesa en via administrativa de la 
resolució sancionadora, no se li hagi imposat a la matei-
xa persona una altra sanció com a conseqüència d’una 
infracció tipificada en aquesta llei.

b) Haver complert en la seva totalitat les sancions im-
posades.

c) Anul·lació administrativa o judicial de la sanció im-
posada.

Esmenes presentades

aPartat 1

216 esmena núm. 216
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (108)

«1. [...] i amb l’organització que es determinaran regla-
mentàriament, tenint en tot cas [...].»
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Esmenes presentades

aPartats 1 - 2

No hi ha esmenes presentades.

aPartat 3

218 esmena núm. 218
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (33)

«3. [...] la mesura provisional de prohibir la transmissió 
de la llicència [...].»

219 esmena núm. 219
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (34)

«3. En el cas d’expedients sancionadors per la presumpta 
comissió de faltes greus i molt greus que puguin [...].»

aPartat 4

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 
218 i 219.

caPítol Quart. les mesures Provisionals Prèvies

article 62. mesures Provisionals Prèvies a l’inici de 
l’exPedient

Text presentat

Els òrgans competents per sancionar les infraccions ti-
pificades per aquesta Llei, en l’àmbit de les atribucions 
respectives, poden adoptar, abans d’obrir el procediment 
sancionador que correspongui, les mesures provisionals 
prèvies que s’escaigui per impedir o suspendre els es-
pectacles públics i les activitats recreatives en els que 
concorrin alguna de les circumstàncies següents:

a) Si poden ser constitutius de delicte, i hi hagi indicis 
clars que així ho acreditin. En aquest cas, l’òrgan que 
acordi la mesura provisional ha de comunicar-ho dins 
de les 48 hores següents a l’autoritat judicial.

article 60. inici del Procediment sancionador

Text presentat

1. L’òrgan competent per sancionar pot acordar l’inici 
del procediment sancionador quan de les actes aixeca-
des per la policia o pels serveis d’inspecció se’n pugui 
fonamentar raonablement l’existència d’una conducta 
infractora i la seva imputació.

2. En el cas que el procediment hagi estat iniciat prèvia 
denúncia, s’ha de comunicar al denunciant la decisió 
adoptada en relació a la iniciació o no del procediment 
sancionador. El fet de formular una denúncia no ator-
ga per si mateix la condició d’interessat, als efectes de 
poder pronunciar-se sobre l’admissió o no d’eventuals 
recursos contra la comunicació d’arxiu.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 61. mesures Provisionals

Text presentat

1. Un cop iniciat un expedient sancionador per la pre-
sumpta comissió de faltes lleus molt greus o greus, 
l’òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució 
motivada, les mesures provisionals adequades a cada 
cas, amb la finalitat d’evitar el manteniment dels efectes 
de la infracció i la comissió de noves infraccions, així 
com d’assegurar el correcte desenvolupament del pro-
cediment, l’eficàcia de la resolució final i les exigències 
dels interessos generals.

2. El contingut d’aquestes mesures provisionals pot con-
sistir en adoptar o, si s’escau, confirmar qualsevol de les 
previstes com a mesura provisional prèvia a l’inici de 
l’expedient pel l’article 63 d’aquesta llei.

3. En el cas d’expedients sancionadors per la presumpta 
comissió de faltes molt greus que puguin comportar la 
imposició de sancions no pecuniàries, i amb la finalitat 
de garantir l’eficàcia de la resolució final, l’òrgan san-
cionador ha d’adoptar la mesura provisional de denegar 
la transmissió de la llicència comunicada en els termes 
que preveu l’article 36 d’aquesta Llei.

4. Les mesures provisionals poden ser revocades o 
modificades, d’ofici o a instància de part, durant el 
procediment sancionador i s’extingiran en el moment 
d’adoptar-se la resolució final del mateix, llevat que si-
guin imposades en qualitat de sanció. En aquest cas, la 
durada de la mesura provisional computarà, si s’escau, 
als efectes del compliment de la sanció.
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f) Prestació de fiances.

g) Altres mesures concretes que es considerin necessà-
ries, adequades i proporcionades per a cada situació per 
a la seguretat de les persones i dels establiments oberts 
al públic o espais on es desenvolupin els espectacles 
públics o les activitats recreatives.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 64. Procediment i resolució

Text presentat

Reglamentàriament es regularà el procediment, de ca-
ràcter sumari, que caldrà seguir per adoptar les mesures 
provisionals prèvies previstes en els articles anteriors, 
d’acord amb les prescripcions següents:

a) La resolució que adoptarà les mesures provisionals 
prèvies ha d’aplicar criteris de congruència i de propor-
cionalitat, i així acreditar-ho en la corresponent mo-
tivació, que també haurà de ponderar la concurrència 
d’urgència, d’especial gravetat del risc per a la seguretat 
i per a la convivència ciutadana i el caràcter eventual-
ment reiterat de l’incompliment que s’escaigui.

b) Les mesures provisionals s’han d’acordar amb re-
solució motivada, que expressarà l’adequació entre la 
situació plantejada i la mesura o mesures adoptades. 
En la resolució s’ha d’advertir als interessats que poden 
consultar l’expedient i formular les al·legacions i presen-
tar els documents que considerin pertinents en el marc 
del corresponent expedient sancionador, que s’ha d’obrir 
abans que transcorri el termini de quinze dies.

c) Les mesures provisionals prèvies han de ser confir-
mades, modificades o revocades en l’acord d’iniciació 
del corresponent procediment sancionador, que s’hau-
rà d’efectuar en el termini màxim de quinze dies des 
de l’adopció de les mesures provisionals. Aquest acord 
d’iniciació pot ser objecte del recurs que procedeixi. Les 
mesures provisionals prèvies quedaran sense efecte si 
no s’inicia l’expedient sancionador dins del termini citat 
o si el seu acord d’iniciació no conté cap pronunciament 
exprés respecte de les mateixes.

d) Les mesures provisionals prèvies poden ser efectives 
mentre subsisteixin les raons que varen motivar la seva 
adopció.

e) En cas que un ajuntament hagi assumit la competèn-
cia atribuïda per l’epígraf e) de l’apartat 1 de l’article 11 
d’aquesta Llei, l’òrgan de la Generalitat titular originari 
de la mateixa pot adoptar una mesura provisional prèvia 
si, donant-se alguna de les circumstàncies previstes per 

b) Si en el seu desenvolupament es produeixen o es pot 
preveure de manera fundada que es produiran alteraci-
ons de l’ordre públic, amb perill per a persones i béns.

c) Si s’incompleixen greument les condicions sanitàries, 
de salubritat i d’higiene o hi ha risc greu o perill immi-
nent per a la seguretat de les persones o béns.

d) Si el titular o l’organitzador mantenen una actitud 
negligent de tolerància davant del consum manifest 
d’estupefaents. Es considera que hi ha aquesta actitud 
negligent si no es fan advertiments als consumidors o 
si, un cop fets aquests advertiments i no atesos pels 
consumidors, no es comuniquen els fets a les autoritats 
competents o no es col·labora per tal d’evitar que es 
tornin a produir.

e) Si no es compta amb les llicències o autoritzacions 
exigides per aquesta llei o si s’alteren substancialment 
els requisits de la llicència o autorització atorgada.

f) Si s’incompleixen de manera reiterada els horaris 
establerts.

g) Si s’incompleix de manera reiterada la prohibició 
d’en trada de menors.

Esmenes presentades

220 esmena núm. 220
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (109)

«[...] i les activitats recreatives en els que concorrin 
objectivament i clara alguna de les circumstàncies se-
güents: [...]»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 220.

article 63. tiPus de mesures Provisionals Prèvies

Text presentat

1. Si concorre alguna de les circumstàncies previstes per 
l’article anterior, es pot adoptar una o, si s’escau, més 
d’una, de les mesures següents:

a) Suspensió de la llicència o autorització correspo-
nent.

b) Suspensió o prohibició de l’activitat.

c) Tancament provisional de l’establiment obert al pú-
blic mitjançant precinte.

d) Comís o precinte dels béns utilitzats per realitzar 
l’espectacle públic o l’activitat recreativa.

e) Comís de les entrades i dels diners de la revenda o 
venda al carrer o en llocs no autoritzats.
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ció per tal de garantir la seguretat de les persones i dels 
béns i la convivència ciutadana.

4. Si l’òrgan competent per sancionar ratifica les mesu-
res provisionals immediates previstes per aquest article, 
el seu règim de posterior confirmació, modificació o re-
vocació es regirà per allò disposat a l’article 64.c), llevat 
que l’acord de ratificació es dictés en l’acord d’iniciació 
del corresponent procediment sancionador.

5. Amb la finalitat de garantir l’efectivitat de les pro-
hibicions i de les suspensions, d’evitar la continuïtat 
d’activitats il·legals i l’adequada instrucció d’eventuals 
procediments sancionadors, els agents de l’autoritat po-
den adoptar la mesura del comís o precinte dels béns 
relacionats amb l’activitat o de les entrades de la revenda 
o en venda ambulant. En aquests casos també s’aplicarà 
el previst per l’apartat 2 d’aquest article, pel que fa al 
manteniment o no de la mesura.

Esmenes presentades

aPartat 1

221 esmena núm. 221
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (110)

«1. [...] que presentin objectivament el risc immediat 
[...].»

aPartat 2

222 esmena núm. 222
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (36)

«2. [...] L’incompliment d’aquests terminis comporta 
automàticament l’aixecament de la mesura provisional 
immediata adoptada.»

aPartats 3 - 4 - 5

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 222.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 221.

l’article 62, l’ajuntament que exerceix la competència no 
dóna garanties immediates de l’adopció de la mesura 
provisional que correspongui. En aquests casos, l’òrgan 
de la Generalitat titular originari de la competència tra-
mitarà el subsegüent procediment sancionador.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

article 65. mesures Provisionals immediates

Text presentat

1. Els agents dels cossos i forces de seguretat poden 
adoptar les mesures provisionals immediates previstes 
per aquest article, en casos d’urgència absoluta, davant 
d’activitats recreatives i d’espectacles públics que pre-
sentin el risc immediat d’afectar greument la seguretat 
de les persones i dels béns o la convivència ciutadana. 
En l’apreciació de la gravetat i la urgència de les circum-
stàncies que permeten l’adopció d’aquestes mesures els 
agents podran disposar de suport tècnic especialitzat 
immediat.

2. En cas d’adoptar mesures provisionals immediates, 
els agents de policia han de comunicar-ho, dins de les 
48 hores següents, quan l’últim dia del termini sigui in-
hàbil, es computarà a partir del següent dia hàbil, a l’òr-
gan competent per adoptar la mesura provisional prèvia 
que correspongui, qui ha de confirmar-la, modificar-la 
o revocar-la en el termini de 5 dies. L’incompliment 
d’aquests terminis comporta automàticament la invali-
desa de la mesura provisional immediata adoptada.

3. Si concorren les circumstàncies previstes per l’apartat 
primer d’aquest article, els agents de policia poden adop-
tar les mesures provisionals immediates següents:

a) La suspensió immediata de les activitats i el pre-
cinte dels establiments, de les instal·lacions o dels ins-
truments, quan es puguin produir problemes greus de 
seguretat.

b) El desallotjament dels establiments i dels espais 
oberts quan, pel nombre d’assistents o d’altres circums-
tàncies, es posi en perill greu, i de manera concreta i 
manifesta, la seguretat de les persones, o s’afecti greu-
ment la convivència ciutadana. Aquesta mesura, quan 
afecti establiments oberts al públic o activitats recrea-
tives o espectacles públics en espais oberts autoritzats, 
comporta la prohibició temporal d’entrada de les perso-
nes fins a l’hora d’obertura del dia o sessió següent.

c) Altres mesures concretes menys restrictives que les 
anteriors, que de forma proporcionada i adequada a les 
circumstàncies, es considerin necessàries en cada situa-
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addició de noves disPosicions addicionals

224 esmena núm. 224
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (41)

«Tercera: Aprovació del Nou Catàleg d’Activitats

El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en 
vigor d’aquesta llei, aprovarà per decret el Nou Catàleg 
d’Activitats de conformitat amb el que estableix l’article 
3, apartat 2.»

225 esmena núm. 225
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (111)

«Disposició Addicional Tercera.

El Govern regularà la implantació d’una marca de qua-
litat «Consum Responsable» per a locals d’oci que afa-
voreixi el consum responsable entre els seus clients.»

226 esmena núm. 226
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (38)

«Tercera: Establiments de règim especial

No es podran sol·licitar ni atorgar les llicències i auto-
ritzacions establertes per l’article 39 per a establiments 
oberts al públic de règim especial mentre no hagin en-
trat en vigor les disposicions reglamentàries o de plani-
ficació previstes per l’article 39.2 d’aquesta Llei.»

227 esmena núm. 227
D’addició
G. Mixt (40)

«Catàleg d’espectacles, activitats, establiments i es-
pais

El catàleg a que es refereix l’article 3.2 de la present 
Llei s’ha d’aprovar en el termini màxim de tres mesos 
a partir de l’entrada en vigor de la Llei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
226.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 224, 225 i 227.

disPosicions addicionals

Primera. delegacions de comPetències vigents

Text presentat

Les delegacions de les competències sancionadores de 
la Generalitat als ajuntaments emparades en la legis-
lació anterior continuaran vigents a l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, fins que l’ajuntament adopti l’acord cor-
responent a que fa referència l’article 11.1.e), que en tot 
cas s’ha d’adoptar en el termini màxim de tres mesos, a 
partir de l’entrada en vigor de la Llei. Si un cop vençut 
aquest termini no s’ha pres el citat acord, les delegacions 
efectuades a l’empara de la legislació anterior quedaran 
automàticament sense efecte.

Esmenes presentades

223 esmena núm. 223
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (37)

«[...] en el termini màxim de sis mesos, [...].»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
223.

segona. règim esPecial del municiPi de barcelona

Text presentat

1. Atès que l’article 71 de la Llei 22/1998, de 30 de de-
sembre, de la Carta Municipal de Barcelona, atribueix a 
l’Ajuntament la competència per autoritzar la instal·lació 
o l’obertura de tota mena d’establiments oberts al públic 
i d’activitats en aquesta Ciutat, correspon a l’Ajuntament 
la competència per autoritzar els espectacles públics i 
les activitats recreatives objecte d’aquesta Llei.

2. Les disposicions previstes per aquesta Llei són sens 
perjudici de la vigència plena i en la seva integritat de la 
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal 
de Barcelona, i de la Llei 1/2006, de 13 de març, que 
regula el règim especial del municipi de Barcelona.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.
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tercera. estructures desmuntables

Text presentat

Mentre no es faci la regulació prevista en aquesta Llei 
sobre les estructures desmuntables, la posada en fun-
cionament d’aquestes requereix la presentació, davant 
de l’Ajuntament corresponent, de les certificacions tèc-
niques específiques corresponents als muntatges i a les 
instal·lacions i que s’efectuaran en el lloc d’emplaça-
ment per part dels tècnics dels propietaris. En aquestes 
certificacions s’ha de fer constar que el conjunt de les 
instal·lacions funcionen correctament. Així mateix, els 
tècnics municipals han de verificar la seva seguretat 
exterior i global.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

Quarta. règim transitori de les llicències i autorit-
zacions

Text presentat

Totes les sol·licituds d’autoritzacions i llicències presen-
tades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei 
es regiran per la normativa aplicable en el moment en 
que es van sol·licitar.

Esmenes presentades

229 esmena núm. 229
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (39)

«[...] en el moment en què es van sol·licitar. Tot allò 
sense perjudici del compliment d’aquelles condicions 
tècniques que puguin afectar a la seguretat de les per-
sones i dels bens o a la convivència ciutadana.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
229.

disPosicions transitÒries

Primera. règim transitori dels exPedients sanciona-
dors

Text presentat

Els expedients sancionadors incoats abans de l’entrada 
en vigor de la llei es regiran per la normativa vigent en 
el moment de la seva incoació, llevat dels supòsits en 
què els preceptes de la present llei siguin més favorables 
per l’expedientat.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

segona. règim transitori de les normes reglamen-
tÀries

Text presentat

En tant no es desenvolupi aquesta Llei mitjançant les 
corresponents normes reglamentàries, seran d’aplicació 
les vigents en el moment d’aprovació d’aquesta Llei, 
sempre que no contravinguin les disposicions legals 
d’aquesta.

Esmenes presentades

228 esmena núm. 228
D’addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (42)

«[...] En tot cas, el Govern i el titular del departament 
competent en matèria d’espectacles públics i d’activitats 
recreatives adoptaran les mesures necessàries per tal 
que en un termini no superior a sis mesos s’hagin dut a 
terme el desplegament reglamentari d’aquesta llei, a fi 
i efecte de garantir la seva plena efectivitat.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 228.
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addició de noves disPosicions Finals

Esmenes presentades

230 esmena núm. 230
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (112)

«Disposició Final Tercera.

S’autoritza al Govern, mitjançant Decret, a l’actualit-
zació del catàleg de les activitats i establiments recre-
atius de pública concurrència, així com els espectacles 
públics sotmesos a aquesta Llei, que figura en l’Annex 
de la present Llei.»

231 esmena núm. 231
D’addició
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (40)

«Tercera: Desenvolupament reglamentari

El Reglament de desenvolupament de la llei s’aprovarà 
mitjançant Decret en el termini d’un any a comptar des 
del dia de l’aprovació d’aquesta Llei.»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
231.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 230.

exPosició de motius

Text presentat

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, atribueix a la Generali-
tat de Catalunya competències algunes exclusives, entre 
d’altres matèries, sobre comerç (article 121.1), consum 
(article 123), cultura (article 127), emergències i pro-
tecció civil (article 132), esport i lleure (article 134.3), 
indústria (article 139), joc i espectacles (article 141), 
joventut (article 142), medi ambient (article 144), urba-
nisme i ordenació del territori (article 149), publicitat 
(article 157), règim jurídic i procediment administratiu 
(article 159), règim local (article 160), sanitat i salut 
pública (article 162), seguretat privada (article 163), 
seguretat pública (article 164), protecció de menors 
(article 166) i turisme (article 171).

I. La Llei sobre espectacles públics i activitats recre-
atives vigent va ser promulgada l’any 1990. Té, per 
tant, més de setze anys de vigència, durant els quals la 
pràctica de l’oci i la realització d’espectacles públics i 
activitats recreatives a la nostra societat han patit una 

disPosició derogatÒria

Text presentat

Queda derogada la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre 
policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els es-
tabliments públics.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

disPosicions Finals

Primera. desenvoluPament reglamentari

Text presentat

S’autoritzen el Govern i la persona titular del departa-
ment competent en matèria d’espectacles públics i d’ac-
tivitats recreatives per dictar els reglaments que calguin 
per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.

segona. actualització de sancions

Text presentat

Les quanties de les multes fixades en aquesta Llei poden 
ser revisades i actualitzades per disposició del Govern 
de la Generalitat.

Esmenes presentades

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència no fa cap recomanació.
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IV. En relació amb l’organització administrativa, el 
primer que cal destacar d’aquesta Llei és la seva voca-
ció descentralitzadora envers els ajuntaments. A més 
d’atribuir-los àmplies potestats, se’ls confia també la 
major part de les competències de control, incloses les 
d’inspecció i sanció. Tanmateix, aquesta major atribució 
de responsabilitats municipals és molt flexible, deixant 
en gran part a les mans de cada ajuntament la decisió 
d’assumir-les efectivament o no, cas en el qual seran 
exercides per l’Administració de la Generalitat.

Donat que incideixen en les matèries objecte d’aquesta 
Llei competències de la Generalitat i dels ajuntaments, 
una de les seves aportacions és la creació de la Comis-
sió sobre espectacles públics i activitats recreatives, 
amb finalitats de coordinació entre una i altres admi-
nistracions.

Així mateix, la Llei també estableix la regulació bàsica 
del Consell Assessor d’espectacles públics i activitats 
recreatives, com a òrgan consultiu i de participació ciu-
tadana, amb voluntat d’integrar representants de tots els 
sectors socials involucrats amb els mateixos.

V. En la regulació de les institucions i dels procedi-
ments d’intervenció administrativa sobre els especta-
cles públics i les activitats recreatives, aquesta Llei es 
basa en una vocació d’equilibri entre l’existència d’unes 
condicions generals d’aplicació a tot el territori i la seva 
aplicació flexible i adaptable a les diferents situacions 
i necessitats.

Són aspectes que cal destacar de les condicions generals 
fixades per aquesta Llei, i que en molts casos caldrà 
desenvolupar reglamentàriament, la determinació d’uns 
horaris d’aplicació general, una normativa sobre venda 
d’abonaments i entrades i sobre publicitat, l’exigència de 
determinats mecanismes de prevenció de riscos i d’as-
segurances, així com l’exigència de sistemes de control 
d’accés i d’aforaments i de serveis de vigilància.

La Llei també posa un èmfasi especial en definir el mar-
ge normatiu de què poden disposar els reglaments i les 
ordenances municipals per establir requisits addicionals 
als establerts amb caràcter general, així com en la capa-
citat del planejament territorial i urbanístic per establir 
determinacions que garanteixin la localització més idò-
nia i l’accessibilitat segura dels establiments oberts al 
públic d’espectacles públics i activitats recreatives.

Com a criteri general, els espectacles públics i les ac-
tivitats recreatives, així com els establiments oberts al 
públic en els que uns i altres es desenvolupen, resten sot-
mesos a llicència municipal o, en casos més aviat excep-
cionals, a autorització de la Generalitat. La Llei regula 
amb detall el règim jurídic aplicable a aquestes llicències 
o autoritzacions, inclosa la integració en les mateixes del 
procediment de control preventiu ambiental. Tanmateix, 
i als efectes de simplificar tot el que sigui possible la in-
tervenció administrativa, la Llei autoritza als reglaments 
i a les ordenances municipals a substituir l’autorització 
o llicència pel procediment de la comunicació prèvia, i 
fins i tot a eximir de la necessitat de llicència o autoritza-
ció a determinats tipus d’espectacles públics o activitats 
recreatives, especialment si són d’aforament limitat o si 
tenen especial valor cultural o artístic.

profunda transformació, de la que el legislador no pot 
romandre al marge.

La importància i la generalització creixents de l’oci, de 
les activitats artístiques i de la cultura, la diversifica-
ció constant de les seves manifestacions; la irrupció de 
pràctiques alternatives, de vegades il·legals; la creixent 
sensibilitat ciutadana envers la necessitat de combatre 
l’excés de soroll; el risc afegit que determinades pràc-
tiques d’oci comporten per a la mobilitat i per a la salut 
de les persones; o els conflictes cada vegada més fre-
qüents entre els qui es volen divertir i els qui reclamen 
tranquil·litat per a descansar, són tots ells factors que 
obliguen a un esforç d’actualització i profunda revisió 
de la legislació vigent sobre espectacles públics i acti-
vitats recreatives.

II. Aquesta Llei, que pretén donar resposta als princi-
pals problemes que la realització d’espectacles públics 
i d’activitats recreatives planteja a la nostra societat, es 
fonamenta i inspira en els tres principis bàsics de con-
vivència, seguretat i qualitat.

Convivència o equilibri entre els drets dels qui volen 
gaudir dels espectacles i de les activitats recreatives, 
dels qui s’hi dediquen professionalment i dels de la resta 
de ciutadans, especialment dels que viuen a la proximi-
tat dels indrets a on se celebren.

Seguretat de les persones que participen o que assistei-
xen als espectacles públics i a les activitats recreatives, 
que obliga a vetllar per les adequades condicions dels 
establiments oberts al públic o espais on es celebren, a 
protegir el seu normal desenvolupament, a combatre la 
presència i el consum de drogues tòxiques i substàncies 
estupefaents i a promoure mesures per evitar riscos i 
accidents de trànsit.

Qualitat dels espectacles públics i de les activitats re-
creatives i dels establiments oberts al públic on uns i 
altres es desenvolupen, als efectes de garantir la seva 
sostenibilitat ambiental i de promoure el seu interès 
artístic i cultural, la comoditat de les persones que hi 
assisteixen i hi participen, així com vetllar per oferir al 
ciutadà varietat i qualitat en la prestació d’activitats i 
espectacles d’entreteniment.

III. Vista la complexitat i la diversitat d’interessos que 
concorren en els espectacles públics i les activitats recre-
atives, un apartat obligat de la Llei és la regulació dels 
principals drets i deures dels diversos tipus de persones 
relacionades amb els mateixos: dels espectadors i usuaris 
i dels titulars i dels organitzadors, certament, però també 
dels artistes intèrprets i demés personal que treballa al 
seu servei, fent possible el seu desenvolupament, i de les 
persones que resideixen a la seva proximitat, que a vega-
des n’han de patir algunes conseqüències negatives.

En el marc de la llarga relació que fa la Llei dels drets 
i obligacions de les persones implicades en els espec-
tacles públics i les activitats recreatives, cal posar en 
relleu les especials cauteles que es posen en la protec-
ció dels menors i en la proscripció radical de qualsevol 
discriminació que pugui limitar l’efectivitat del dret 
d’accés de qualsevol persona.
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aPartat ii

233 esmena núm. 233
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (2)

«II. Aquesta Llei, que pretén donar resposta a les princi-
pals incidències que la realització d’espectacles públics 
i d’activitats recreatives planteja a la nostra societat, es 
fonamenta i inspira en els tres principis bàsics de con-
vivència, seguretat i qualitat.

Tenint en compte totes aquestes realitats, aquesta Llei 
pretén donar resposta a les principals situacions que la 
realització d’espectacles públics i activitats recreatives 
origina al nostre país, superant alhora les dificultats 
que la legislació vigent hagi pogut originar per a la rea-
lització d’activitats culturals i artístiques, especialment 
musicals, al llarg del seu desplegament. Igualment, la 
llei ha tingut en compte el ric patrimoni cultural imma-
terial de Catalunya que té en les activitats de cultura 
popular i arrel tradicional la seva manifestació mes 
clara.

Per tot això la llei es fonamenta i inspira en tres princi-
pis bàsics, convivència, seguretat i qualitat.»

ParÀgraFs Primer - segon

No hi ha esmenes presentades.

addició de nous ParÀgraFs

234 esmena núm. 234
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (114)

Addició d’un nou paràgraf entre el segon i el tercer pa-
ràgraf del punt II de l’Exposició de Motius

«II. Aquesta llei, [...].

Convivència o equilibri [...].

L’actual planificació i programació d’espectacles i ac-
tivitats recreatives ha anat avançant sota el principi 
de llibertat, però aquest s’ha de compatibilitzar amb 
unes adequades condicions de seguretat, i per tant és 
en aquest sentit preventiu que cal entendre la interven-
ció administrativa per garantir, entre d’altres, la plena 
indemnitat de qui hi assisteix, executa o participa en 
les mateixes.

Seguretat de les persones [...].»

ParÀgraF tercer

No hi ha esmenes presentades.

Dins dels diversos tipus d’autoritzacions i llicències, cal 
destacar la figura de l’autorització d’establiments oberts 
al públic de règim especial, amb la que es vol resoldre 
la regularització, entre d’altres, dels establiments que 
operen al marge dels horaris generals.

VI. El darrer Títol de la Llei regula el règim d’inspecci-
ons i sancions. La Llei fa un esforç notable de tipificació 
dels diversos tipus d’infraccions i de les sancions que 
poden imposar-se. Atesa la gran transcendència dels 
valors i dels interessos que es poden veure afectats pel 
desenvolupament de les matèries regulades per aquesta 
Llei, el capítol sancionador és de gran rellevància, doncs 
és voluntat del legislador garantir amb eficàcia el com-
pliment efectiu de la normativa aplicable.

Cal posar de relleu la importància que és dóna a la me-
sura sancionadora de la intervenció o comís dels ins-
truments i aparells utilitzats per celebrar l’espectacle 
públic o l’activitat recreativa, ja que aquesta és sens 
dubte la mesura més eficaç per combatre l’organitza-
ció il·legal dels mateixos en espais oberts o ocupats il-
legítimament.

Finalment, la Llei regula també el procediment sancio-
nador, posant especial èmfasi en les mesures provisio-
nals, incloses les prèvies a l’inici de l’expedient o les de 
caràcter immediat, que són essencials per assegurar la 
reacció ràpida que en ocasions caldrà donar a determi-
nades situacions infractores d’especial gravetat.

Esmenes presentades

ParÀgraF Primer

No hi ha esmenes presentades.

aPartat i

ParÀgraF Primer

232 esmena núm. 232
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (113)

«I. La Llei[...] al marge. En els darrers anys també ha 
canviat notablement la consideració sobre les festes po-
pulars, activitats recreatives regulades per aquesta llei. 
Des de diferents organismes i institucions s’han definit 
les festes populars com a patrimoni cultural immate-
rial. En el cas del nostre país les festes populars han 
esdevingut una expressió cultural identitària del poble 
català, per la qual cosa es fa necessària la recerca de 
l’equilibri ponderat entre la racionalitat a què obliga 
l’Estat de Dret i el respecte a aquest patrimoni cultural 
immaterial.»

ParÀgraF segon

No hi ha esmenes presentades.
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ajuntaments regulin condicions addicionals a les esta-
blertes amb caràcter general, sempre que siguin ade-
quades a les pròpies característiques de llur municipi o 
al tipus i naturalesa de l’activitat o espectacle que s’ha 
de dur a terme.»

ParÀgraFs Primer - segon - tercer

No hi ha esmenes presentades.

ParÀgraF Quart

239 esmena núm. 239
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (116)

«Com a criteri general [...] valor cultural, artístic o pa-
trimonial.».

ParÀgraF cinQuè

No hi ha esmenes presentades.

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
233.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a les 
esmenes núm. 232, 234, 235, 236, 237, 238 i 239.

títol del Projecte

Text presentat

Projecte de llei d’espectacles públics i activitats recre-
atives

Esmenes presentades

240 esmena núm. 240
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«Projecte de llei de policia d’espectacles públics i d’ac-
tivitats recreatives»

ParÀgraF Quart

235 esmena núm. 235
D’addició
G. P. de Convergència i Unió (115)

«Qualitat dels espectacles [...] interès artístic, cultural 
o patrimonial, la comoditat [...].»

aPartat iii

No hi ha esmenes presentades.

aPartat iv

ParÀgraF Primer

236 esmena núm. 236
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (43)

«[...] àmplies potestats, se’ls confia la potestat d’auto-
rització de els establiments oberts al públic de règim 
especial i els espectacles i activitats recreatives de ca-
ràcter extraordinari, a més de les competències admi-
nistratives d’inspecció i sancionadores.»

ParÀgraF segon

No hi ha esmenes presentades.

ParÀgraF tercer

237 esmena núm. 237
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (44)

«Així mateix, la llei preveu l’existència d’un Consell 
Assessor, com a òrgan integrat en la Comissió sobre 
espectacles públics i activitats recreatives, amb funci-
ons de consulta i assessorament i com a instrument per 
garantir i vehicular la participació ciutadana i de les 
organitzacions interessades en la presa de decisions en 
l’àmbit material de la llei i assessorar als municipis en 
l’exercici de les seves funcions.»

aPartat v

238 esmena núm. 238
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (45)

«La Llei posa un èmfasi especial en definir el marge 
normatiu de què poden disposar els reglaments i or-
denances municipals al preveure la possibilitat que el 
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241 esmena núm. 241
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«Projecte de llei de regulació administrativa d’especta-
cles públics i activitats recreatives»

Recomanacions de la Ponència

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 
241.

La Ponència no fa cap recomanació amb relació a l’es-
mena núm. 240.

Palau del Parlament, 11 de març de 2009

Jordi Turull i Negre, G. P. de CiU; Judit Carreras Tort, 
G. P. SOC - CpC; Patrícia Gomà i Pons, G. P. d’ERC; 
Montserrat Nebrera González, G. P. del PPC; Jaume 
Bosch i Mestres, G. P. d’ICV-EUiA; José Domingo Do-
mingo, G. Mixt
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