Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques
Direcció General d’Emergències i Interior
Respostes acordades a la sessió de la Comissió Executiva de la Junta
d’Activitats de les Illes Balears
Identificació de la sessió
Núm.: 10
Caràcter: ordinària
Data: 12 d’abril de 2016
1a consulta (26/11/2015) 2016–14-P (D. L. T.).
Resposta:
S’ha de diferenciar entre normativa aplicable i normativa vigent.
El reglament del 2002 diu que s'aplicarà a aquelles instal·lacions existents que
siguin objecte de modificacions o reparacions d'importància i a les seves
ampliacions.

2a consulta (17/12/2015) 2016-13-A (Policia Local Sant Antoni de
Portmany).
Resposta:
Està especificat a la Llei 7/2013 als articles 89 i 90.
3a consulta (30/03/2016) 2016-12-A (Ajuntament d’Eivissa).
Resposta:
Es troba solucionat.
4a consulta (08/01/2016) 2016-4-A (Ajuntament Sant Antoni de Portmany).
Resposta:
Si es fa inspecció es pot demanar els aclariments o la documentació necessària.
A l’Ajuntament de Palma quan passa això demanen una declaració
responsable del titular amb la documentació explicativa (Certificacions
tècniques). Solen ser canvis de distribució.
Si la modificació no és substancial quina base legal hi ha per sol·licitar un
certificat.
Es pot fer per justificar que la modificació no es substancial.
5a consulta (27/01/2016) 2016-6-P (F. G. F.).
C/ Francesc Salvà, s/n. Es Pinaret. 07141 Es Pont d’Inca (Marratxí)
Tel.: 971177700; Fax: 971176326 Web: http://activitats.caib.es
1

Resposta:
La Llei preveu la inscripció del registre d’activitats.
A l’Ajuntament de Palma si es sol·licita s’expedeix un certificat de que es troba
inscrita.
Es tracta del registre de les activitats permanents.
La data d’inici del funcionament del registre s’ espera que estigui adjudicat el
projecte d’aquesta eina de consulta al més aviat possible i que enguany hauria
d’estar executat.

6a consulta (04/02/2016) 2016-2-A (Ajuntament de Sóller).
Resposta:
Es proposa demanar informes a la Conselleria d’ Agricultura i també a la de
Turisme (Disposició transitòria 6a) amb els informes que han arribat del
Consell de Formentera i del Consell de Mallorca.
Enviar informes a Turisme i Agricultura perquè donin el seu parer. Es posposa
la consulta a l’espera de les contestes.
7a consulta (08/02/2016) 2016-1-A (Ajuntament de Ses Salines).
Resposta:
Es proposa afegir a l’informe les dades concretes de la consulta perquè quedi
clar que és una consulta concreta.
Informe del Cap del Servei de Coordinació de Projectes del Departament
d’Interior de la D.G.E.I. amb les dades concretes de la consulta. Proposta de
modificació reglamentària a on es tinguin en compte aquests tipus d’activitats.

8a consulta (24/02/2016) 2016-8-A (Consell de Mallorca).
Resposta:
Es posposa la resposta prèvia consulta a Turisme.
9a consulta (26/02/2016) 2016-3-A (Ajuntament d’Eivissa).
Resposta:
S’aprova la resposta a la primera pregunta.
Es posposa la resposta a la segona pregunta.
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10a consulta (08/03/2016) 2016-5-P (A.P. C.).
Resposta:
Té la llicència, perquè així ho diu la Llei (disposició transitori 6ª) taxes segons
ordenament fiscal i aplicació normativa segons normativa aplicable o vigent
(quan la vigent obligui la seva adaptació).
11a consulta (14/03/2016) 2016-7-A (Ajuntament de Maó).
Resposta:
Activitat innòcua a solar o exempta a via pública.
12a consulta (16/03/2016) 2016-10-A (Ajuntament d’ Eivissa).
Resposta:
En caràcter general si la màquina no esta afectada per una normativa
sectorial, no és necessari la seva tramitació. En tot cas ha de complir tota la
normativa municipal de caire urbanístic o ordenances específiques.
No caldria tramitar modificació de l’activitat per la màquina en sí, però si
aquesta provoca alguna modificació substancial de l’activitat inclosa a l’art.
11 de la Llei 7/2013, sí que caldria tramitar-la.
13a consulta (18/03/2016) 2016-9-A (Ajuntament de Petra).
Resposta:
Aplicació art. 25 de la Llei 7/2013 en cas de no haver normativa municipal.

14a consulta (21/03/2016) 2016-11-A (Ajuntament de Sant Lluís).
Resposta:
Aplicació de l’article 32.7 de la Llei 7/2013.

Consultes posposades de la darrera CEJAIB.
C12/2015 (09/06/2015) P. G. C.).
Resposta:
Decret 20/1987, en vigor només per les taules especificades a l’art. 6.
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C15/2015 (10/06/2015 – L. E. C. M.).
Resposta:
Es pot tramitar un títol habilitant d’activitat permanent en un espai amb
llicència d’obres provisional tenint en compte que el títol habilitant serà vàlid
mentre es mantinguin les condicions de l’obra provisional que fan que es pugui
realitzar l’activitat.

C16/2015 (11/06/2015 – V. M. L.).
Resposta:
Quedarà solventada amb la Llei d’impacte ambiental que s’està tramitant
actualment.
C22/2015 (28/08/2015 – M. E. M.).
Resposta:
Posposar la consulta i estudiar-la de nou.
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