CONSULTA 2018-32-P
1) A un establiment amb llicència de Cafè-Concert concedida l’any 1996, amb
el condicionant imposat pel servei d’activitats classificades “com a bar amb
servei de begudes”, atesos els canvis normatius produïts, es podria a
l’empara d’aquesta llicència servir menjars freds? (entrepans, ensalades, pa
amb oli, etc…) sense necessitat de dur a terme cap tràmit?
2) Si es volguessin servir menjars calents del tipus que es permeten en els
bars-cafeteries, la instal·lació d’una campana extractora, planxa i fregidora
s’entén que serà una modificació substancial de la llicència?
En relació a la primera qüestió, un cafè concert està considerat en la normativa
turística com a una activitat turística d’entreteniment (art. 60 Llei de Turisme).
Aquesta activitat no és incompatible amb l’oferta de serveis de restauració, com
es desprèn de l’article 54 de la mateixa Llei, si bé s’ha d’incloure en algun dels
grups de classificació que fixa la normativa turística. A aquest efecte, s’ha de
veure a més de l’esmentat article, l’article 112 del Decret 20/2015 de 17 d’abril,
que desenvolupa la llei i fixa dos grup més als de restaurant i bar-cafeteria, que
són els de bar de copes i el de catering.
Cal observar que el bar de copes es defineix com a aquell establiment que serveix
ininterrompudament durant la seva obertura, mitjançant un preu, begudes, sense
disposar de servei de menjars. Afegeix el reglament que “s’han d’entendre
inclosos en aquesta classificació, a títol orientatiu, no exclusiu: els bars musicals /
pubs i els bars situats en discoteques, sales de festa o sales de ball”.
Això vol dir que si hem d’atendre a l’actual categorització de les empreses
turístiques, ens trobam davant un cafè concert que ofereix un servei de
restauració que s’inclou dins del grup de “bar de copes” i que, per tant, només
pot servir begudes. Si es vol servir menjar, el servei de restauració ofert ha de
canviar de grup, la qual cosa suposa –al marge del que pugui disposar la
normativa turística- la modificació substancial del títol habilitant per poder exercir
una nova activitat, que naturalment s’ha d’instar a l’ajuntament.
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En relació a la segona qüestió, serà substancial la modificació que impliqui la
realització d’una nova activitat (com s’ha indicat abans), sense perjudici de que les
noves instal·lacions s’incloguin en algun dels supòsits de l’art. 11 de la Llei 7/2013,
de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les
Illes Balears.
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