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Article 6. Dotació pressupostària
L’empresa pública ‘Espais de Natura Balear’, amb càrrec als seus propis
pressuposts, ha d’atendre les necessitats econòmiques i de funcionament de
l’Autoritat de Gestió.
Disposició final
En tot el no previst en aquesta ordre s’aplicarà supletòriament el que estableix la normativa balear i la bàsica estatal en matèria de funcionament d’òrgans
col·legiats.

26-05-2007
Article 3
Activitats principals

Les activitats principals que poden complementar-se amb una activitat
secundària de les regulades per aquest decret són exclusivament, les corresponents als establiments hotelers i els establiments de l’oferta complementària de
restauració i d’entreteniment, tal com es defineixen en la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística.
Article 4
Activitats secundàries

Palma de Mallorca, 21 de maig de 2007
El conseller de Medi Ambient
Jaume Font Barceló

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 10330
Decret 62/2007 de 18 de maig, sobre les activitats secundàries de
música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa, espai,
recinte o similar a l’aire lliure.
El sector Hoteler i l’oferta turística complementària de restauració i entreteniment són bàsics per a les Illes Balears com a destí turístic preferent i sector
econòmic de primer ordre, no solament en temporada alta sinó també en temporada baixa, per la qual cosa es considera necessària la regulació de les activitats secundàries de música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa,
espai, recinte o similar a l’aire lliure que tradicionalment des de l’inici de la
indústria turística s’estan realitzant en les nostres Illes.
Amb la regulació de les activitats secundàries de música, entreteniment o
oci desenvolupades en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure, es pretén
establir el procediment de concessió de llicències secundaries d’aquestes activitats a l’aire lliure en els sectors empresarials que compten amb una activitat
principal d’establiment hoteler o d’establiment de l’oferta complementària de
restauració i entreteniment.
La recent publicació de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic
de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears ha establert una nova
tipologia d’activitats, les quals atenent a les seves característiques i als criteris
d’estabilitat en la ubicació es divideixen en activitats permanents i activitats no
permanents. A la vegada les primeres es subdivideixen en activitats majors, activitats menors i activitats innòcues, establint-se, per a cadascuna d’elles, un procediment administratiu específic per a l’obtenció de la llicència municipal d’obertura i funcionament. Així mateix i de conformitat amb l’indicat en l’article
29 de l’esmentada Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, l’activitat secundària haurà d’estar en tot moment subordinada a l’activitat principal.
Aquestes llicències tindran caràcter transitori fins que es desenvolupi la
normativa reglamentària d’àmbit general de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears i de la
Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears.
A més, l’article 18 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou, estableix que l’Administració Pública competent en les actuacions relatives a la llicència municipal d’activitats, aplicarà les previsions contingudes en l’esmentada llei.
Per tot això, a proposta del Conseller d’Interior i oït el Consell Consultiu
de les Illes Balears i havent-ho considerat al Consell de Govern en sessió de dia
18 de maig de 2007.
DECRET

Article 1
Objecte
L’objecte del present decret és l’establiment del procediment d’autorització administrativa i les condicions tècniques que han de reunir les activitats
secundàries de música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa, espai,
recinte o similar a l’aire lliure a l’empara de l’article 29 de la Llei 16/2006, de
17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears.
Article 2
Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació del present Decret són totes les zones turístiques contemplades com a tals en els plans territorials insulars.

1. Les activitats principals que es complementin amb música, entreteniment o oci desenvolupades en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure, han
d’ampliar la seva llicència d’obertura i funcionament mitjançant la tramitació i
obtenció de la corresponent llicència d’activitat secundària.
2. Aquesta llicència secundària, empararà el desenvolupament en l’exterior (i amb les limitacions que amb posterioritat s’indiquen) de les mateixes activitats regulades en la llicència principal i, per tant, no serveixen de suport per a
activitats distintes a les quals són objecte de l’activitat i llicència principal. En
cap cas servirà d’empara per a la realització del ball públic.
3. Tan sol es consideraran activitats secundàries de música, entreteniment
o oci desenvolupades en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure, les
següents:
a) Ambientació musical o audiovisual per mitjans tècnics, podent servir de
cobertura musical a manifestacions de tipus cultural, esportiu o similar realitzades per l’animació de la pròpia clientela.
b) Animació humana amb o sense música en viu. Solament es permetran
instruments musicals de corda, piano, instruments electrònics digitals i altres
instruments als quals se’ls pugui limitar el so que emeten mitjançant l’ús de dispositius tècnics.
Article 5
Procediment per a l’obtenció de la llicència municipal d’ampliació de
les activitats permanents
L’obtenció de la llicència municipal d’instal·lació, obertura i funcionament d’una activitat secundària de música, entreteniment o oci desenvolupada
en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure es tramitarà en un procediment
únic, com una activitat innòcua regulada a la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, pel
que el peticionari haurà d’acreditar les circumstàncies d’aplicació amb la documentació següent:
a) Certificat subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional
corresponent que garanteixi el compliment de les exigències d’aquest decret i de
la normativa sectorial d’aplicació. Aquest certificat estarà acompanyat d’un
estudi acústic relatiu a la incidència real de l’activitat en el seu entorn. A l’esmentat certificat s’indicarà:
- El tarat del limitador de so, si escau.
- El resultat dels mesuraments efectuats en tots els confrontants de la
superfície de l’activitat principal o secundària.
- El grau màxim exigit pel Decret 20/1987 de la Conselleria d’Obres
Públiques i Ordenació del Territori, per a la protecció del medi ambient contra
la contaminació per emissió de sorolls i vibracions.
- La metodologia emprada.
b) Succinta memòria descriptiva de les característiques de l’activitat
secundària que es pretengui realitzar i, si escau, dels equips tècnics.
c) Plànol d’instal·lació del realment executat amb la ubicació de les fonts
sonores indicant la directivitat dels altaveus i l’angle d’abast de la font d’ona
sonora així com les característiques dels elements acústics. En aquest plànol
s’inclourà la superfície de la zona ocupada per l’activitat secundària amb
expressió dels confrontants de l’activitat principal i secundària.
d) Acreditació de la llicència municipal d’obertura i funcionament de l’activitat principal o l’autorització d’obertura de la Conselleria de Turisme o, en els
cas dels establiments de l’oferta complementària de restauració i entreteniment,
la inscripció en els registres corresponents de l’òrgan competent en matèria
turística.
Article 6
Procediment municipal
1. La tramitació de la llicència municipal d’instal·lació, obertura i funcionament d’una activitat secundària de música, entreteniment o oci desenvolupada en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure es tramitarà segons l’article
63 ‘Procediment per a les activitats permanents innòcues’ de la Llei 16/2006, de
17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears. Aquestes activitats secundàries s’actualitzaran conjuntament amb l’activitat principal.
2. Quan s’extingeixi una concessió administrativa per a l’ocupació del sòl
públic on es realitzi una activitat secundària amb llicència d’obertura i funcionament, per a la reobertura de l’activitat secundària caldrà l’aportació d’un certificat subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi professional correspo-
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nent, que garanteixi que aquesta activitat secundària segueix complint les condicions de la llicència.

26-05-2007
Marratxí, 18 de maig de 2007

El president
Jaume Matas Palou

Article 7
Condicionaments
1. Pel que fa al renou, aquestes activitats secundàries compliran el Decret
20/1987 de la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori, per a la
protecció del medi ambient contra la contaminació per emissió de renous i
vibracions, publicat en el BOCAIB núm. 54 de data 30-04-1987, de conformitat amb el previst a la Disposició transitòria quarta Valors d’immissió i d’emissió de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears.
Les mesures dels nivells sonors s’efectuaran d’acord amb el previst en
aquest decret.
a) Els nivells sonors màxims tant interiors com exteriors seran els indicats
en l’article 6 del Decret 20/1987.
b) Les mesures dels nivells sonors interiors són les preses dins les edificacions veïnes amb les portes i finestres tancades i les mesures dels nivells
sonors exteriors són les preses a les edificacions veïnes amb les portes i finestres obertes d’acord amb el que disposa el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del renou,
pel que fa referència a la avaluació i gestió del renou ambiental.
En cap cas es podrà sobrepassar els nivells sonors màxims interior/exterior indicats a la taula 1 de l’article 6 del Decret 20/1987.
c) Els mesuraments dels nivells sonors exteriors s’efectuaran també en els
confrontants de l’activitat. Les concessions de domini públic es consideraran, si
escau, com a part de l’activitat, i quan el domini públic confronti amb calçades
o vials els mesuraments es realitzaran en el seu eix.
d) L’ambientació musical o audiovisual per mitjans tècnics estarà dotada
d’un limitador de so.

El conseller d’Interior
José María Rodríguez Barberá

—o—

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 10410
Resolució del conseller d’Interior per la qual es corregeix l’error
observat a l’Annex V (‘Mèrits per valorar en la fase de concurs’)
de la Resolució del conseller d’Interior, de 2 d’abril de 2007, per
la qual es convoquen proves selectives i s’aproven els temaris i
els exercicis per cobrir les places d’estabilitat de l’ocupació del
Cos subaltern de l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 3 de maig)
Advertit un error a l’Annex V (‘Mèrits per valorar en la fase de concurs’)
de l’esmentada Resolució, i d’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei
30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de
gener, pel qual ‘les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes’,

2. El tractament del personal i de les instal·lacions han de complir els
requisits següents:
a) Quan es pretengui realitzar animació humana amb o sense música en
viu, l’activitat haurà de disposar en tots els casos de serveis higiènics i vestuari,
en les condicions previstes a la normativa sobre prevenció de riscos laborals. A
més cadascun dels dinamitzadors, artistes o músics ha de disposar de taquilla
pròpia. Quan l’activitat es realitzi en un establiment o recinte que disposi d’allotjament es podrà habilitar per a ser utilitzat com vestuari de dinamitzadors,
artistes i músics.
b) L’animació humana amb o sense música en viu no podrà realitzar-se en
escenaris elevats més de 20cm sobre el nivell del paviment. S’eximeix del compliment d’aquesta prescripció als escenaris d’obra construïts amb anterioritat a
l’entrada en vigor del present decret.
3. Els rangs horaris de funcionament de les activitats secundàries seran de
10:00 hores a 15:00 hores i de les 17:00 a 24:00 hores. Excepcionalment quan
es realitzin retransmissions ocasionals per mitjans audiovisuals d’esdeveniments esportius, culturals o socials de gran interès social programades per televisions, es podran realitzar en horari de les 10.00 a les 24:00 hores.
Article 8
Mesures provisionalíssimes
A les activitats secundàries que en el seu desenvolupament incompleixin
qualsevol dels mandats d’aquest decret se’ls hi podran aplicar les mesures provisionalíssimes previstes a l’article 109 de la Llei 16/2006 .
Disposició transitòria única
Règim transitori
Aquestes llicències tindran caràcter transitori fins que es desenvolupi la
normativa reglamentària d’àmbit general de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic dels llicències integrades d’activitat de les Illes Balears i de la Llei
1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears.
Disposició derogatòria única
Règim derogatori
Queden derogades en l’àmbit territorial de les Illes Balears totes les normes d’igual o inferior rang que contradiguin el disposat en aquest decret.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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RESOLC
Primer. Rectificar l’error observat a l’Annex V (‘Mèrits per valorar en la
fase de concurs’) de la Resolució del conseller d’Interior, de 2 d’abril de 2007,
per la qual es convoquen proves selectives i s’aproven els temaris i els exercicis per cobrir les places d’estabilitat de l’ocupació del Cos subaltern de
l’Administració general de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB
núm. 66, de 3 de maig), en els termes establerts a l’Annex d’aquesta Resolució.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es poden
interposar: recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El conseller d’Interior
José María Rodríguez Barberá
Marratxí, 11 de maig de 2007
ANNEX
CORRECCIÓ D’ERRORS
On diu:
‘A. EXPERIÈNCIA
a) Experiència en llocs de treball de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (Administració territorial i entitats autònomes de la
comunitat autònoma), del mateix cos al qual s’accedeix o de categories laborals
equivalents.
Es valorarà amb 0,224 punts per cada mes de serveis prestats.
b) Experiència a llocs de treball de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears de diferents cossos o escales al que s’accedeix o categories laborals equivalents, i experiència a d’altres administracions públiques.
En aquest apartat es computarà l’experiència en les entitats regulades en el capítol III de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en les entitats
públiques empresarials regulades en el cap. III del títol III de la LOFAGE.
Es valorarà amb 0,056 punts per cada mes de serveis prestats.

