CONSULTA 2017-27-P
Una activitat no permanent que es repeteix en tres dates diferents en el
mateix lloc durant un mes, es pot considerar una sola activitat? O s’han
d’entendre que son tres? I si es repeteix de forma anual?

La Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici

d’activitats a les Illes Balears defineix les activitats no permanents com aquelles
que es fan de manera puntual i amb una durada predeterminada (punt 6 de
l’article 4).
En el cas que es planteja, considerar si es tracta d’una sola activitat o de tres
distintes, dependrà de com es plantegi a la sol·licitud i de com s’hagi de dur a
terme, detalls que no es coneixien per poder donar una resposta concreta. Per
exemple, no és el mateix que s’empri una mateixa infraestructura per a dur a
terme l’activitat i que no es desmunti cada vegada, que si es fa.
En qualsevol cas, res impedeix al promotor demanar l’autorització per dur a
terme les tres activitats en una sola sol·licitud. Tenint en compte el caràcter
discrecional de l’autorització, entenem que serà l’ajuntament que cas per cas
decidirà com considerar la petició i resoldre en conseqüència.
No obstant l’anterior, i pel que fa a la anualitat en la repetició de les activitats,
aquí sí que la Llei ho regula (art. 67.2) establint que s’ha de demanar cada any,
sense perjudici que la documentació tècnica pugui ser la mateixa sempre que un
tècnic competent certifiqui que no hi ha hagut modificacions de l’activitat, les
condicions ni la normativa que és d’aplicació. Aquesta regulació és coherent amb
la definició d’aquestes activitats que esmentàvem al principi, ja que en cap cas es
poden autoritzar per un temps indefinit.
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