CONSULTA 2019-47-P
En un restaurant de menys de 100m2, es pot tenir un sol bany per ambdós
sexes adaptat per a minusvàlids?
La Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears no té cap regulació en relació als serveis sanitaris
mínims en els establiments públics, sense perjudici del que es pugui preveure a
través d’ordenances municipals o altres disposicions de caràcter reglamentari. Per
tant, no es pot donar una resposta definitiva a la pregunta i s’ha de consultar la
normativa municipal vigent en cada cas.
Cal tenir també en compte el que disposa el Decret 20/2015, de 17 d’abril, de
principis generals i directrius de coordinació en matèria turística; de regulació
d’òrgans assessors, de coordinació i de cooperació del govern de les Illes Balears, i
de regulació i classificació de les empreses i dels establiments turístics, dictat en
desplegament de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, de turisme de les Illes Balears, al
seu article 111:
Tots els establiments de restauració han de disposar de serveis higiènics, que
han d’estar en correcte estat de funcionament i neteja, i el contingut mínim
dels quals ha de ser el següent, tant pel que fa al d’homes com al de dones:
lavabo i inodor. Així mateix, tots dos han de tenir mirall, dispensador de sabó,
tovalloles d’un sol ús o assecador de mans elèctric, penjador i paperera.
Si per les característiques específiques dels establiments quant a espai o
activitat no es pot complir amb els mínims exigits respecte a serveis higiènics,
hauran d’adjuntar a la declaració responsable un certificat o una autorització
municipal en què consti la possibilitat d’exercir l’activitat de restauració.
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