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OBJECTIU ESPECÍFIC: que els membres de la policia local de les Illes Balears coneguin l’aplicació
d’aquesta Llei pel que fa a l’accés de menors d’edat als locals i establiments públics, com també les
condicions per vendre begudes alcohòliques en aquest col·lectiu.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears.

Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el reglament
general de policia d’espectacles públics i activitats recreatives.

Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre la protecció de la
seguretat ciutadana.

Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les
Illes Balears, modificada per la Llei 10/2003, de 22 de desembre de
mesures tributàries i administratives.

DOCUMENTS RELACIONATS:
—
—

Annex 1: acta per denunciar els fets que es descriuen en la Llei 16/2006.
Annex 2: llista de centres d’atenció a les drogodependències (CAD) de les Illes Balears.
GENERALITATS

Aquesta Llei regula, en el marc de les competències de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el règim jurídic i el
procediment d’intervenció administrativa de les activitats de
titularitat pública o privada definides en aquesta Llei, com també
les condicions dels establiments que acullen aquestes activitats.
Els principis en els quals es fonamenta la Llei i que regeixen
l’actuació administrativa i la seva aplicació són els següents:
— Vetllar per les condicions de seguretat i de salut de les persones
i la protecció dels béns.
— Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema
d’intervenció administrativa que harmonitzi el desenvolupament
econòmic amb la utilització racional de tots els recursos, amb la
finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i
restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable
solidaritat col·lectiva.
— Agilitzar i integrar els procediments administratius i garantir la
col·laboració i la coordinació de les administracions públiques
que hi hagin d’intervenir.
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NÚM.

ACTIVITATS

1

Àmbit d’aplicació
Les activitats sotmeses a la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, són les
instal·lacions o els establiments de titularitat pública o privada,
susceptibles d’ocasionar molèsties, alterar les condicions de
salubritat, causar danys al medi ambient o produir riscs per a les
persones o per als béns, com també les activitats catalogades i
les activitats innòcues que es defineixen en l’article 8 de la Llei,
que es desenvolupin o s’ubiquin a les Illes Balears, amb
independència que les persones titulars o promotores siguin
entitats públiques, persones físiques o jurídiques, tenguin o no
finalitat lucrativa, es duguin a terme en instal·lacions fixes,
portàtils, desmuntables, de manera habitual o esporàdica, en
espais oberts i tancats.

Art. 3
Llei 16/2006
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Accés dels menors d’edat als locals i establiments públics. Venda
i consum de begudes alcohòliques

Art. 39 i 44
Llei 16/2006

Activitats catalogades:
A. Joc (article 44.1 a):
Activitat
Bingos
Casinos
Sales de joc
(màquines tipus B i
C)

Entrada
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys

Venda
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys

Consum
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys

B. Espectacles públics eròtics (article 44.1 a):
Activitat
Espectacles p. eròtics

Entrada
> 18 anys

Venda
> 18 anys

Consum
> 18 anys

C. Activitats recreatives musicals (articles 44.1 b i 44.2):
(com a excepcions hi ha les sales de joventut, en què
només hi poden entrar de 14 a 18 anys)
Activitat
Totes les catalogades
Sales de festa
Sales de ball
Discoteques
Cafès concert /
bars musicals

Entrada
-------> 16 anys
> 16 anys
> 16 anys
lliure

Venda
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys
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Consum
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys

Establiments públics:
A. Locals i establiments públics, Reial decret 2816/1982 i
Llei 16/2006, segons informe jurídic de 10/06/11.
Activitat
Bars
Cafeteries
Restaurants

Entrada
lliure
lliure
lliure

Venda
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys

Consum
> 18 anys
> 18 anys
> 18 anys

B. Comerços de venda al detall d’alimentació i begudes
(supermercats i altres). Llei 11/2001: sense restriccions.
Identificació d’usuaris per l’accés a les activitats indicades
(art. 44.1 c):
Els encarregats de comprovar les edats de les persones que
accedeixen als locals o establiments públics han de ser els
vigilants de seguretat dels mateixos locals o establiments. Si no es
disposa de vigilants de seguretat ha de ser el mateix servei
d’admissió l’encarregat d’efectuar la comprovació de les edats de
les persones que hi accedeixin, mitjançant el DNI o un altre
document d’identitat vàlid als efectes de comprovar l’edat.
Dret d’admissió (art. 39):
Les persones titulars o promotores poden establir condicions
d’admissió, com també instruccions o normes particulars per al
desenvolupament normal de l’activitat, amb l’autorització prèvia
de l’administració competent que ha atorgat la llicència
d’obertura i funcionament o autorització d’activitat. Aquestes
condicions d’admissió han de figurar de forma fàcilment llegible
en un lloc visible a l’entrada i, quan correspongui, a les taquilles.
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Restriccions en la venda d’alcohol segons la franja horària
En l’àmbit territorial de les Illes Balears no es poden vendre
begudes alcohòliques, sigui quina sigui la graduació i l’edat del
comprador, en qualsevol tipus d’establiment comercial, incloses
les botigues de conveniència i les botigues annexes a les
benzineres, a partir de les 24.00 hores i fins a les 8.00 hores de
l’endemà.

Art. 7.4
Llei 11/2001
modificat per la
Llei 10/2003,
article 16
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Actuacions en els espais públics, com també en la via pública
Tant la venda com el consum de begudes alcohòliques en la via
pública o en els espais públics s’ha de regular mitjançant
ordenances municipals o puntualment i en dies excepcionals amb
bans de batlia. Hi ha municipis de les Illes Balears que tenen
regulat el consum i la venda de begudes alcohòliques als espais
públics mitjançant ordenances municipals de convivència
ciutadana.

Administració
local
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Concentracions de persones
Correspon als ajuntaments impedir o limitar les reunions o
concentracions a la via pública o en llocs de trànsit públic i zones
verdes amb la ingesta de begudes alcohòliques que impedeixin o
dificultin la circulació rodada o el desplaçament a peu per
aquests llocs o pertorbin la tranquil·litat ciutadana.

Disposició
addicional quarta.
Llei 16/2006

Tipus d’activitats
Les activitats que abans s’anomenaven espectacles públics i activitats
recreatives, a partir de l’entrada en vigor de la Llei 16/2006, de 17
d’octubre, es denominen activitats catalogades i poden ser, segons
el criteri d’estabilitat en la ubicació:

Art. 5
Llei 16/2006

Activitats no permanents: són les que es duen a terme en
un local, un establiment o un recinte, tancat, cobert o a
l’aire lliure, amb envelat, caseta o similar, que no es
destina amb caràcter fix a l’espai ni permanent en el
temps i que necessiten una llicència o autorització que les
empari específicament.
Activitats permanents: són les que es duen a terme en un
local, un establiment o un recinte, tancat, cobert o a l’aire
lliure, que es destina amb caràcter fix a l’espai i
permanent en el temps i que necessiten una llicència
municipal d’obertura i funcionament que les empari.
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Publicitat d’activitats catalogades
La publicitat d’activitats catalogades ha de respectar els principis
i les normes continguts en la normativa vigent en matèria de
drogodependències i trastorns addictius. Queda prohibida
qualsevol forma de promoció o publicitat que inciti els menors
de manera directa i indirecta al consum de begudes alcohòliques
mitjançant la promesa de regals, bonificacions i qualsevol altre
avantatge de naturalesa analògica.

Art. 44.3
Llei 16/2006
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Competència per sancionar
Són competents per incoar i resoldre els expedients sancionadors
les administracions que ho siguin per autoritzar l’activitat.

Art. 120
Llei 16/2006
modificat pel
Decret 94/2010
BOIB núm.116 de
7/08/10

o Consells insulars:
Els consells insulars només intervindran en el règim sancionador
de les activitats no permanents del tipus extraordinari, activitats
no permanents de tipus exceptuables, activitats no permanents el
recorregut de les quals afecti més d’un municipi, les organitzades
i promogudes pel mateix govern i les activitats taurines.
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o Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
El Govern de les Illes Balears només intervindrà en el règim
sancionador de les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de
més d’un consell insular.
o Ajuntaments:
Els batles o batlesses intervindran preceptivament en el règim
sancionador de tota la resta d’activitats que es defineixen en la
Llei 16/2006, de 17 d’octubre. També actuaran i sancionaran
davant les activitats clandestines (sense autorització) i les
prohibides.
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Centres d’atenció a les drogodependències (CAD)
Els centres d’atenció a les drogodependències i a les conductes
addictives són centres de tractament ambulatori distribuïts en
funció dels centres de salut assignats o a la població a la qual
atenen, repartits per tota la comunitat autònoma.
Aquests centres van adreçats a qualsevol persona i/o als seus
familiars residents a la zona que correspon al centre que
presentin problemes relacionats amb el consum d’alcohol,
drogues i conductes addictives.
Les activitats que duen a terme els CAD són informar, orientar,
assessorar, desintoxicar, deshabituar, diagnosticar, fer
seguiments, etc., de les persones que necessitin un tractament
per a l’abús o la dependència d’opiacis, estimulants (cocaïna o
drogues de síntesi), cànnabis, alcohol o altres drogues.
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Conselleria de
Salut i Consum
(CAIB)

