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Dictamen 23/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles
públics i recreatives.
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 28 de juliol del 2014.

L’Avantprojecte de llei té per objecte establir el règim jurídic i la intervenció administrativa
aplicable a les activitats d’espectacles públics i recreatives, incloses en el Catàleg establert per
reglament, així com als establiments i als espais oberts al públic on aquestes activitats es duen
a terme.
L’Avantprojecte de llei estableix, per primer cop, un règim de comunicació prèvia amb caràcter
general, a diferència de la llei que deroga, que simplement el permetia per via reglamentària o
per ordenança. D’acord amb la normativa de prevenció i extinció d’incendis, s’estableixen
diferents gradacions d’intervenció administrativa, en funció del risc important de les activitats,
molt lligat amb l’aforament de les activitats i dels establiments públics.
En concret, esdevenen activitats de risc important les següents i per tant susceptibles de
llicència municipal o autorització per part de la Generalitat:
a) Activitats recreatives musicals fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o amb un
aforament igual o superior a 501 persones.
b) Activitats de restauració fixes amb una superfície igual o superior a 501 m2 o amb un
aforament igual o superior a 501 persones.
c) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme
en establiments oberts al públic, o en edificis o locals
d) Activitats d’espectacles públics i recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme
en espais oberts al públic.
e) Activitats d’espectacles públics i recreatives no fixos que es duguin a terme en estructures
desmuntables i itinerants, com ara carpes, envelats o tendals, i circs, amb un aforament igual
o superior a 1001 persones.
En la resta de casos el règim d’intervenció administrativa és el de comunicació prèvia.
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