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manera ininterrompuda per un període de tres anys.
Igualment es crea la Carta de Reconeixement Professional i Empresarial a
l’àmbit de les Illes Balears. Aquesta Carta podrà ser de tres categories:
- Categoria primera: més de 50 anys.
- Categoria segona: més de 25 anys.
- Categoria tercera: més de 15 anys.
També es crea el Registre Especial de Reconeixement Professional i
Empresarial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 2
L’obtenció del Document i de la Carta de Reconeixement Professional són
voluntaris i la seva possessió no constituirà cap requisit per a l’exercici de
l’activitat.
L’expedició d’aquest Document i de la Carta de Reconeixement quedarà
subjecta als requisits següents:
- L’acreditació, per qualsevol mitjà admès en dret, de l’exercici anterior de
l’activitat durant un període mínim de tres anys, per a l’obtenció del Document de
Reconeixement Professional, i d’un període de 15, 25 o 50 anys per a l’obtenció
de la Carta de Reconeixement Professional i Empresarial.
- Que el beneficiari estigui d’alta en l’epígraf corresponent de l’impost
d’activitats empresarials i no tengui deutes pendents amb l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Que el beneficiari estigui donat d’alta en el Règim General de la Seguretat
Social o en la Mutualitat de treballadors autònoms.
Article 3
Les activitats sobre les quals es podran obtenir el Document i la Carta de
Reconeixement Professional i Empresarial seran les mateixes que preveu l’annex
1 del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre de 1990.
No obstant això, s’habilita el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria per
a l’exclusió o ampliació de les activitats que poden ser objecte d’aquests documents.
Article 4
L’expedició dels documents de Reconeixement Professional i Empresarial
s’haurà d’inscriure en el Registre Especial de Reconeixement Professional i
Empresarial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Aquest Registre comptarà amb els apartats corresponents a les activitats
ressenyades a l’art. 3 d’aquesta disposició normativa.
A aquest efecte, qualsevol associació professional o empresarial, legalment
constituïda, podrà sol licitar l’obertura d’un apartat en el Registre dedicat a
l’activitat que representi.
Article 5
Seran competència de la Conselleria d’Agricultura, Comerç i Indústria del
Govern Balear la gestió i el control de l’expedició dels documents prevists en
aquest Decret, com també el Registre especial tractat a l’article 1.
Disposició addicional
Es faculta el conseller d’Agricultura, Comerç i Indústria del Govern Balear
per al desplegament d’aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 14 d’abril de 1998
— o —-

3.-D’altres disposicions
CONSELLERIA DE FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR
Núm. 20093
Ordre sobre la classificació I nomenclatura oficial de les activitats
musicals autoritzables.
La Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als consells
insulars, en matèria d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del
procediment i de les infraccions i sancions, estableix a l’annex I, que les activitats
d’oci i temps lliure (bars, cafeteries, restaurants i similars), que es dediquin a la
realització d’espectacles i activitats recreatives, es consideraran activitats subjectes
a qualificació, prescripció igualment recollida en el seu article 56-e) del reglament
d’activitats classificades, aprovat mitjançant decret 18/96, de 8 de febrer.
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L’annex I del decret 19/96, de 8 de febrer, mitjançant el qual s’aprovà la
nomenclatura de les activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses subjectes
a qualificació, recull com activitats incloses, en el seu grup XLIII, corresponent
a serveis i activitats recreatives i artístiques, a l’apartat 0.7, les sales de festa,
discoteques, sales de ball, cafès concerts i similars, classificant-les com a molestes, graus 1-3.
El Reial Decret 2816/82, de 27 d’agost, mitjançant el qual s’aprovà el
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, disposa, a l’article 45, que les llicències tendran validesa, només, per al local
o emplaçament que s’hi consigni, i a l’article 45-2, que en cap local es podran
oferir espectacles, diversions o serveis distints a aquells que expressament hagués
estat autoritzat.
La Llei Orgànica 1/92, de 21 de febrer, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana, a l’article 8.1 estableix la necessitat que tots els Espectacles Públics
i Activitats Recreatives, queden subjectes a les mesures de policia administrativa
que dicti el Govern en atenció a les finalitats següents:
c) Limitar les activitats dels locals i establiments públics a les quals
estiguessin autoritzades.
Per tot això, i atès que en data 6 d’abril de 1993, la ja llavors Conselleria
Adjunta a la Presidència (Direcció General d’Interior), va haver de dictar una
Circular explicativa relativa a la classificació i nomenclatura oficial de les
activitats musicals autoritzables als establiments públics i recreatius, la qual
representà un gran avanç i va contribuir a una clarificació de les activitats musicals
en el que fa referència a la tipificació de les mateixes i a la definició de les activitats
que comprenia a efectes d’exigència als establiments que les duien a terme, la qual
cosa no impedeix, mentre es procedeix a l’elaboració i aprovació de la llei
d’espectacles de les Illes Balears, que s’hagi d’avançar en el camí iniciat, per això,
i amb l’objecte d’evitar disfuncions i aconseguir una interpretació homogènia
entre la llei 8/95, de 30 de març, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, subjectes a
qualificació, i el nomenclàtor del reglament general de policia d’espectacles
públics i activitats recreatives, per a general coneixement, aplicació i observància,
i a l’empara del que disposa el Reial Decret 122/95, de 27 de gener, sobre traspàs
de funcions i serveis de l’administració de l’Estat a la CAIB, Disposició Final
Primera del Decret 21/95, de 23 de febrer, d’assumpció de competències transferides
per l’Administració de l’Estat a la CAIB en matèria d’espectacles públics, i
disposició final primera del Decret de la CAIB 18/96, de 8 de febrer, que faculten
a la Consellera de la Funció Pública i Interior per a dictar les disposicions
necessàries per al compliment i desenvolupament dels esmentats preceptes, vénc
a disposar la present

ORDRE
Article primer.-Queden subjectes a la present disposició, tots aquells
establiments que es dediquin a oferir serveis d’entreteniment i activitats recreatives,
entenent-se com a tals, les actuacions musicals, tant en viu com mitjançant mitjans
mecànics, exhibicions artístiques audiovisuals i/o coreogràfiques, ball amb
participació dels assistents, i en general totes aquelles actuacions o activitats que
es produeixin amb la finalitat d’entretenir i divertir al públic assistent, encara que
sigui eventual o esporàdica, i es realitzin o no amb finalitats lucratives.
Article segon.-També serà d’aplicació la present disposició, a totes
aquelles activitats d’entreteniment, recreatives i d’espectacles públics que es
realitzin en establiments que desenvolupin també altre tipus d’activitat, bé sigui
amb caràcter principal o complementari.
Article tercer.-Les activitats compreses en el Grup XLII “Establiments de
Restauració, Begudes i Altres Serveis d’Alimentació” del Nomenclàtor d’Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (Decret 19/1996, de 8 de febrer,
BOCAIB 24-2-96), hauran de limitar el desenvolupament de la seva activitat a
les recollides en aquest grup. Si en qualque moment i com activitat complementària
o addicional de la principal que li es pròpia, es pretengués dur a terme qualcuna
de les activitats relacionades en el Grup XLIII “Serveis i Activitats Recreatives i
Artístiques”, haurà de sol•licitar-se la llicència d’obertura per a l’esmentada
activitat complementària, que passarà a ser l’activitat principal de l’establiment,
no podent desenvolupar-se la mateixa fins a l’obtenció de l’esmentada llicència.
Tot això es justifica pels requisits superiors d’insonorització, i de seguretat i
higiene, que els esmentats establiments requereixen., no admetent-se com a
mesura d’insonorització de les activitats incloses en el Grup XLIII “Serveis i
Activitats Recreatives i Artístiques”, únicament i exclusiva el dispositiu de control
o limitador de renou.
Article quart.-Les empreses i locals que es dediquin a realitzar les activitats
descrites als articles precedents, es classificaran atenent a la modalitat que
pretenguin realitzar, segons segueix:
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1.-Sala de Festes: És l’establiment autoritzat per oferir al públic serveis
consistents en la presentació, de forma esporàdica o continuada espectacles
artístics, de petit teatre, folklòrics, eròtics, coreogràfics, humorístics, audiovisuals,
varietats i atraccions de qualsevol tipus en escena o pista; ball públic amb
participació dels assistents, amenitzats mitjançant execució humana i/o mitjans
mecànics o electrònics, i servei de bar. Per a la qual cosa resulta imprescindible la
dotació de camerinos, en un nombre adequat al personal artístic, d’acord amb les
previsions contingudes a la normativa aplicable en matèria d’espectacles públics
i activitats recreatives.
2.-Sala de Ball: És l’establiment autoritzat per oferir serveis de ball públic
amb participació dels assistents, amenitzats per execució humana i/o mitjans
mecànics o electrònics i servei de bar. Per a la qual cosa resulta imprescindible la
dotació de camerinos, en un nombre adequat al personal artístic, d’acord amb les
previsions contingudes a la normativa aplicable en matèria d’espectacles públics
i activitats recreatives.
3.-Discoteca: És l’establiment autoritzat per a organitzar ball públic amb
participació dels assistents, amenitzat exclusivament per mitjans mecànics o
electrònics i servei de bar.
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de la direcció general de la funció pública local de 21 d’abril de
1998.
A l’objecte de donar compliment al disposat a l’article 22 del RD 1.732/
1994, es fan públics els nomenaments definitius de funcionaris amb habilitació
nacional, atorgats per a llocs de feina de Corporacions Locals de les Illes Balears,
com a conseqüència del concurs ordinari convocat mitjançant resolució de la
Direcció General de la Funció Pública del Ministeri per a les Administracions
Públiques, de 21 d’abril de 1998, em complau dictar la següent

RESOLUCIÓ
Donar publicitat a l’adjudicació definitiva de les places dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació nacional, efectuada mitjançant Resolució
de 21 de setembre de 1998 del concurs ordinari convocat per Resolució de 21
d’abril del mateix any, de la Direcció General de la Funció Pública Local del
Ministeri per a les Administracions Públiques,referent als llocs de feina d’aquesta
Comunitat Autònoma, (publicada al BOE de data 29 de setembre de 1998), la
transcripció i detall de la qual es troba a l’ànnex adjunt.
Marratxí, 5 d’octubre de 1998.

4.-Cafè Concert: És l’establiment autoritzat per oferir amenitzacions
musicals mitjançant execució humana i/o mitjans mecànics o electrònics i servei
de bar. En cas que l’amenització musical es realitzi mitjançant execució humana,
resultarà imprescindible la dotació de camerino, d’acord amb les previsions
contingudes a la normativa aplicable en matèria d’espectacles públics i activitats
recreatives. Entre les activitats que li son pròpies no s’inclou l’execució de cap
tipus de ball ni espectacle ni amb participació dels assistents.
Article cinquè.-Quan en els locals continguts en el Grup XLII “Establiments
de Restauració, Begudes i Altres Serveis d’Alimentació” del Nomenclàtor
d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (Decret 19/1996, de 8 de
febrer, BOCAIB 24-2-96), es pretenguin oferir representacions teatrals d’obres
literàries, dramàtiques, dramàtico-musicals o pantomímiques, podran obtenir de
l’autoritat municipal una llicència de “Cafè Teatre”. Per a la qual cosa resulta
imprescindible també la dotació de camerinos, d’acord amb l’article 148 del
Reglamento d’Espectacles Públics de 1935 (Ordre 3 de maig de 1935, Ministeri
Governació), i al compliment de les prescripcions del Text Refós de la Llei de
Propietat Intel•lectual. Durant les representacions el públic haurà de romandre
assegut, i entre les activitats que li són pròpies no s’inclou l’execució de cap tipus
de ball ni espectacle ni amb participació dels assistents.
No seran exigibles les condiciones de l’article 136 del Reglamento de
Espectáculos Públicos de 1935 (Ordre 3 de Maig de 1935 del Ministeri de
Governació), excepte quan les actuacions teatrals requereixin decorats mòbils o
s’incompleixin les condicions específiques que en aquest article s’estableixin per
aquesta modalitat. L’aplicació de les condicions de l’article 136 es reserva per als
Teatres pròpiament dits, (Grup I .1 “Espectáculos Públicos propiamente dichos
celebrados en Edificios o Locales” de l’annex Nomenclàtor del RD 2816/82).
Article sisè.-Amb caràcter complementari a tot l’anteriorment
exposat en la present Ordre, s’estableix que les amenitzacions musicals de caràcter
ambiental per mitjans mecànics que es puguin realitzar en establiments del Grup
XLII, podran obtenir de l’Autoritat Municipal, la corresponent llicència que les
empari, sempre que s’instal•lin mitjans de control que garanteixin que la font de
so no pugui produir nivells d’emissió (pressió acústica) que superin els 65 dB(A)
a l’interior del local. Les esmentades amenitzacions musicals no tendran la
consideració d’espectacles ni activitats recreatives als efectes prevists a l’Annex
I “Activitats Excloses de Qualificació” apartat e) “Activitats d’oci i Temps Lliure”
de l’abans esmentada Llei 8/1995, de 30 de març.
Article setè.-Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Marratxí, 7 d’octubre de 1998.
LA CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR,
Sgt. Maria Pilar Ferrer Vanrell
— o —Núm. 20238
Resolució de 5 d’octubre de la consellera de la funció pública i
interior per la qual es dona publicitat a l’adjudicació dels llocs de
feina ofertats al concurs ordinari de funcionaris d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional convocat per resolució

LA CONSELLERA.
Sgt.: Mª Pilar Ferrer Vanrell.
ANNEX
« RESOLUCIÓ DE 21 DE SETEMBRE DE 1998, DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA, PER LA QUE S’EFECTUA LA
FORMALITZACIÓ DEFINITIVA D’ADJUDICACIONS DEL CONCURS
ORDINARI DE FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB
HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL CONVOCAT PER
RESOLUCIÓ D’AQUESTA DIRECCIÓ GENERAL DE 21 D’ABRIL DE
1998.
Adoptats per les Corporacions Locals els acords de resolució del concurs
ordinari de previsió de llocs reservats a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional convocat per Resolució de 21 d’abril de 1998,
d’acord amb la competència atribuïda a les mateixes a l’article 21.4 del Reial
Decret 1732/1994, de 29 de juliol.
Observades, una vegada fet l’estudi conjunt de dites resolucions,
adjudicacions coincidents a favor d’idèntics concursants, i en conseqüència,
realitzat per aquesta Direcció General el preceptiu procès de coordinació previst
a l’article 22.2 del Reial Decret esmentat a l’objecte d’evitar nomenaments
simultanis a favor d’un mateix concursant,
Aquesta Direcció General resol:
1. Elevar a definitius els nomenaments efectuats per les Corporacions
convocants a favor dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, com segueix:
COMUNITAT AUTÒNOMA DE BALEARS
SECRETARIA CATEGORIA D’ENTRADA
CONSELL INSULAR DE MALLORCA 0790101
(SAT. ADJUNT A SECRETARIA)
MAS RIGO, JERONIMO MIGUEL DNI 42.965.541
2. Els restants llocs convocats no han estat objecte d’adjudicació per manca
de sol.licitants, per no reunir aquests els requisits o puntuació mínima i per manca
de resolució o de la seva remisió a aquesta Direcció General per part de les
Corporacions respectives.
3. El termini de presa de possessió dels funcionaris els nomenaments dels
quals es formalitcen, serà de tres dies hàbils si es tracta de llocs a la mateixa
localitat, i d’un mes, si es tracta de primer destí o de llocs de feina a localitat
diferent. El termini de presa de possessió es contarà a partir del dia següent al del
cessament, que es deurà efectuar en el termini dels tres dies hàbils següents a la
publicació de la present Resolució al «Butlletí Oficial de l’Estat». Si la Resolució
comporta el reingrès al servei actiu, el termini de presa de possessió deurà
computar-se des de dita publicació. No obstant, els Presidents de les Corporacions
podran ajornar el cessament i la presa de possessió pel termini que aconsellin les

