Bon dia,
Mitjançant el present correu electrònic us voldria plantejar aquestes dos consultes:
1.- En primer lloc, si existeix algun tipus d'autorització o requisit necessari per poder vendre
begudes alcohòliques. En aquest sentit, un establiment va sol·licitar l'oportuna llicència per dur
a terme aquesta activitat: "Locutori telefònic i internet i comerç al detall d'aliments envasats i
begudes". La policia local va anar a aquest establiment i ens consulta si també poden vendre
begudes alcohòliques atès que en aquest establiment varen observar que hi havia moltes
ampolles d'alcohol en exposició...
He consultat la Llei 7/2013 i he vist que únicament indica el següent pel que fa a les begudes
alcohòliques:
"Article 24. Protecció dels menors
1. Sens perjudici de les prescripcions de la normativa en matèria de menors,
drogodependència, trastorns addictius o publicitat, s’estableixen les prohibicions següents:
[…]
d) No es poden vendre ni subministrar begudes alcohòliques ni tabac, ni tampoc permetre’n el
consum en espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics a les persones
menors de devuit anys. Aquest punt s’ha d’indicar de forma clara i llegible.
[…]
4. Queda prohibida qualsevol forma de promoció o publicitat que inciti les persones menors de
manera directa o indirecta al consum de begudes alcohòliques o de tabac."
"Article 103. Infraccions greus
[…] 2. En les activitats d’espectacles públics i recreatives, i establiments públics, a més de les
anteriors, són infraccions greus les següents:
a) Consumir, despatxar o permetre el consum de begudes alcohòliques quan no estigui
permès."
D'altra banda, la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears, estableix el
següent en la disposició addicional segona:
"Disposició addicional segona. Venda de begudes alcohòliques a establiments
comercials
1. Es prohibeix la venda de begudes alcohòliques a persones menors de devuit anys a
establiments comercials. Aquesta prohibició s’ha de fer constar de forma visible als
establiments comercials que incloguin begudes alcohòliques en la seva oferta. Correspon als
ajuntaments la regulació, mitjançant ordenança, d’aquesta prohibició, que ha d’incloure la
inspecció i la sanció de les infraccions.
2. Els ajuntaments, en l’àmbit del seu terme municipal i mitjançant ordenança, poden acordar,
per raons d’ordre públic, imposar la prohibició de la venda de begudes alcohòliques entre les
24.00 hores i les 08.00 hores de l’endemà als establiments comercials que incloguin en la seva
oferta aquest tipus de begudes, amb independència del règim d’obertura que els sigui
d’aplicació. En aquest cas, l’ordenança ha d’establir la
regulació de la inspecció i la sanció de les infraccions en aquesta matèria."
Per tot això voldria conèixer la vostra opinió en relació amb aquestes CONSULTES:

- Aquest establiment pot vendre begudes alcohòliques malgrat la seva llicència no indica de
forma expressa comerç al detall de begudes "alcohòliques" (el títol habilitant indica "Locutori
telefònic i internet i comerç al detall d'aliments envasats i begudes".)
- S'ha d'entendre que la venda de begudes "alcohòliques" requereix un nou títol habilitant atès
el que disposa l'article 11.2, lletra a): "Sempre que no estiguin emparades en el projecte
d'activitat, el projecte integrat, la documentació tècnica o el permís d'inici d'instal·lació i obres,
es consideren modificacions que necessiten un nou títol habilitant les següents: a) L'exercici
d'una nova activitat o l'ampliació d'activitats existents." O no cal un nou títol habilitant perquè el
que ja tenen inclou les begudes en general (siguin alcohòliques o no)?
- En general, es requereix algun tipus d'autorització o requisit per poder vendre begudes
alcohòliques? No tenim cap ordenança municipal que estableixi algun tipus de requisit o
autorització...
2.- En segon lloc, voldria plantejar el següent: Poden dos entitats jurídiques diferents (en
concret, una associació i una fundació) dur a terme dos activitats diferents en un mateix local
però en diferent horari? En concret, el supòsit pràctic és aquest:
D'una banda, una associació ha presentat una declaració responsable d'inici d'activitat
permanent innòcua per dur a terme l'activitat de "CENTRO INFANTIL DE TIEMPO LIBRE",
amb l'horari següent: entre setmana, de 15 h a 21 h i els caps de setmana de 9 h a 14 h i de 15
h a 21 h. D'altra banda una fundació ha presentat una altra declaració responsable d'inici
d'activitat permanent innòcua per dur a terme l'activitat: "CENTRO PRIVADO EXTRANJERO
PARA FORMACIÓN", amb l'horari següent: de 9 h fins a les 15 h, en el mateix establiment (un
local amb una única referència cadastral).
Des del meu punt de vista això no és possible atès el que disposa l'article 3.2 de la Llei 7/2013,
de 26 de novembre. Aquest apartat regula el principi de la unitat i disposa el que transcric a
continuació:
"Article 3 Principis
Els principis en què es fonamenta aquesta llei i la seva aplicació, que regeixen l’actuació
administrativa en matèria d’activitats, són els següents:
[…]
2. La unitat
L'activitat que es pretén desenvolupar pot ser simple o multidisciplinar i, en qualsevol cas, es
considera única respecte dels titulars i l’espai físic. Mitjançant el projecte d’activitat o
documentació equivalent es coordinen totes les autoritzacions sectorials, considerant el conjunt
global, i s’han de tenir en compte les mesures preventives, correctores i de control genèriques
per a la totalitat de l’activitat així com les específiques per a cadascuna de les parts en concret."
Qued a l'espera dels vostres comentaris. Moltes gràcies,
Ana Escandell Serra
Lletrada
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