CONSULTA 2018-13-A
Es troba subjecte a la Llei 7/2013 un recinte privat on es realitzen mercats
amb venda ambulant?
La venda ambulant és la venda que es realitza fora dels establiments comercials
d’acord a l’article 44 de la Llei 11/2014 de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears.
Aquest tipus d’activitat es troba fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 7/2013, de 30
de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes
Balears (art. 2.2.i).
No obstant l’anterior, habilitar un recinte privat per a dur a terme aquest tipus de
venda, sí que es trobaria inclòs dins del seu àmbit d’aplicació i s’hauria de
tramitar com a un activitat permanent. Segons el tipus de recinte, ens trobaríem
davant una activitat permanent major o menor (dependria de la superfície,
ocupació, etc.) o, en el cas que hi hagués altres activitats permanents fora de la
venda ambulant (per exemple, establiments públics com bars o cafeteries, una
guarderia per a infants, etc.) que fossin de titulars diferents del titular del recinte,
hauria d’autoritzar-se com a projecte d’infraestructures comunes per a llavors
autoritzar les diferents activitats. Si totes les activitats fossin del mateix titular, ens
trobaríem davant una activitat multidisciplinar.
Per tant, si bé les activitats concretes de venda ambulant no requereixen
autorització d’acord a la Llei 7/2013, tant el recinte permanent on es duen a terme
com la resta d’activitats que es puguin desenvolupar, sí requereixen de títol
habilitant dels prevists a la Llei 7/2013.
Finalment, cal tenir en compte que, en el cas que a més de la venda ambulant es
duguin a terme en el recinte activitats relatives a espectacles públics o de caràcter
recreatiu, aquestes activitats poden estar subjectes a l’obligatorietat d’haver de
comptar amb personal de serveis d’admissió i control d’ambient intern, d’acord
amb el que disposa el Decret 41/2011, de 29 d’abril, regulador dels serveis d’admissió
y control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.
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