CONSULTA 2019-19-P
Quin és l’òrgan competent per tramitar l’expedient sancionador per no tenir
exposada en la façana d’una activitat permanent d’espectacles públics o
activitats recreatives la placa exterior que preveu la llei?
Quines són les dades que ha de contenir la placa?

L’art. 18 de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés
i exercici d’activitats a les Illes Balears, al seu primer paràgraf, preveu
Les activitats permanents d’espectacles públics i activitats recreatives disposaran en la
façana, prop de l’entrada o les entrades de forma visible i llegible, d’una placa en la
qual s’indicarà l’aforament màxim permès, el nombre de registre autonòmic i les dades
més importants. Reglamentàriament, es determinaran les característiques i les
condicions d’expedició de les plaques.

Així mateix, l’art. 102, 2, b) determina que és una infracció lleu «No tenir exposada
en la façana la placa exterior que preveu l’article 18 d’aquesta llei». En cas que es
cometi una infracció d’aquestes, l’administració competent per tramitar i resoldre
l’expedient serà l’ajuntament (art. 6. 1).
La consulta planteja un eventual conflicte normatiu per una duplicitat regulativa,
ja que la lletra c) de l’art. 19 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les
Illes Balears estableix el deure d’exhibir en un lloc visible
els diferents distintius acreditatius de classificació, categoria i especialització de
l’establiment, així com els distintius de qualitat, cabuda i qualsevol altra informació
referida a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el que estableix la normativa
corresponent.

Així mateix, al seu art. 104, determina com a infraccions lleus:
c) La no exhibició dels distintius acreditatius del grup, la classificació i, si escau, la
categoria.
d) L’exhibició de distintius acreditatius del grup, de la classificació o, si escau, de la
categoria, que no compleixin les formalitats exigides.

Com es pot observar, encara que l’art. 19 faci referència a què la placa ha de
contenir informació sobre la cabuda o altres aspectes, aquestes omissions no són
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sancionables d’acord a la normativa turística, que només fa referència a
informació relativa al grup, classificació o categoria.
Per tant, l’incompliment de l’obligació de l’art. 18 de la Llei 7/2013 segueix essent
sancionable per la via d'aquesta Llei, sense perjudici que també s’incompleixin
deures imposats per altra normativa, com la turística.
Pel que fa a la segona qüestió, en relació al contingut de la placa, aquesta ha de
contenir necessàriament l’aforament màxim permès i el nombre de registre
autonòmic. La Llei parla també de que ha de contenir «les dades més
importants», si bé afegeix que «reglamentàriament, es determinaran les
característiques i les condicions d’expedició de les plaques». Per tant, fins que no
es faci aquesta regulació reglamentària, el contingut es limita a les dues dades
esmentades.
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