CONSULTA 2017-21-A
Es pot permetre l’entrada de menors en concerts o activitats musicals a l’aire
lliure?
La consulta que es planteja té a veure en l’abast de l’article 24.1 lletra b) de la Llei
7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears. Aquesta article conté una prohibició taxativa pel
que fa a l’entrada i permanència de menors en determinades activitats, per a la
qual cosa cal saber quines són aquestes activitats en que regeix la prohibició.
El text de la Llei és el següent:
b) Queda prohibida l’entrada i la permanència de menors de setze anys en
activitats recreatives musicals, com ara sales de festa, sales de ball, discoteques,
cafès concert i similars. Excepcionalment i fins a les 2.00 h, es permetrà l’entrada de
menors d’edat d’entre catorze i setze anys sempre que vagin acompanyats de
persones adultes autoritzades pels pares o tutors que vetllin per la seva integritat
física i moral.
S’exclouen d’aquesta limitació les sales amb autorització de sessions per a menors
d’edat o sales de joventut, on es permetrà l’entrada i la permanència de majors de
catorze anys i no majors de devuit.

Forma part de l’article 24 sobre “protección dels menors” i el trobam dins del Títol
II de la Llei de “disposicions relatives a les activitats d’espectacles públics i
recreatives, i establiments públics”. El primer que cal observar és que si bé el títol
en qüestió es refereix a activitats d’espectacles públics i d’activitats recreatives, la
prohibició del 24.1.b) no és tan ampla, sinó que tan sols parla d’activitats
recreatives musicals. I quines són aquestes?
La Llei no defineix aquestes activitats. Sí ens dóna la definició d’activitats
recreatives en general:
Activitats recreatives: són les que congreguen públic que hi acudeix amb l’objecte
principal d’utilització o de recepció de serveis, jocs, màquines o aparells, o per
participar en les activitats que els ofereix una empresa amb finalitats d’oci,
entreteniment, esbarjo, lleure o diversió, amb consumició d’aliments i begudes o
sense, aïlladament o simultàniament amb una altra activitat, sempre que tinguin, a
més, caràcter públic.
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Curiosament, la definició no parla de música. Podríem pensar que qualsevol
activitat recreativa que sigui musical, és a dir, una en què la música sigui un
element destacat a la seva execució, ja entraria dins d’aquesta prohibició. Ara bé,
aquesta interpretació, si bé resulta clara des de la literalitat de la norma, dóna lloc
a conseqüències absurdes.
Hem de tenir en compte que la norma prohibeix l’entrada i permanència de
menors de 14 anys en aquestes activitats, encara que tenguin el consentiment del
pares i els acompanyin. Aquesta interpretació literal prohibiria, per exemple,
l’entrada de menors de 14 anys a activitats musicals infantils, la qual cosa no té
cap sentit. Cal observar que la norma no fa cap excepció als menors de 14 anys i
només de forma excepcional i condicionada permet l’entrada dels d’entre 14 i 16.
Cal saber, per tant, quin és l’objectiu de la norma, què pretén en la seva
prohibició. Certament no ho diu de forma expressa però ho deixa entreveure al
darrer incís del primer paràgraf del 24.1.b): “... persones adultes autoritzades pels
pares o tutors que vetllin per la seva integritat física i moral.”
La finalitat de la norma és la protecció de la integritat física i moral dels menors.
Prohibició que es fixa “Sens perjudici de les prescripcions de la normativa en
matèria de menors, drogodependència, trastorns addictius o publicitat” (primer
incís del 24.1). Per tant, la norma no pretén prohibir la presència de menors en
activitats recreatives musicals, sinó tan sols en aquelles en que la seva integritat
física i moral es trobi en situació de risc. I quines són? Les que la pròpia norma
enumera: sales de festa, sales de ball, discoteques i cafès concert, a més d’altres
de “similars”, és a dir, d’altres en les quals també es posi en situació de risc la
integritat física i moral dels menors.
Tornant, per tant, a la pregunta inicial, entenem que:
1) Es pot permetre l’entrada a menors a les activitats recreatives musicals excepte
quan es tracti de sales de festa, sales de ball, discoteques, cafès concert o similars,
casos en els quals resultaran d’aplicació les prescripcions de l’article 24.1.b).
2) Correspondrà a l’administració competent valorar, cas per cas, si una activitat
recreativa musical, fora d’aquests establiments, pot posar en situació de risc la
integritat física i moral dels menors que hi assisteixin, la qual cosa ha de suposar
exigir a l’autorització el compliment del que fixa l’article 24.1.b)
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