CONSULTA 2019-2-A
Es podria considerar una única activitat no permanent un festival de música
consistent en un dia a la setmana realitzar un esdeveniment musical, cada
setmana durant 5 mesos aproximadament?

La Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears estableix que les activitats no permanents són les
que es fan de manera puntual en un establiment físic, lloc o recorregut concret i
amb una durada predeterminada. En tot cas, la durada en el temps serà la
imprescindible per dur a terme l’activitat (art. 4). En un altre lloc determina que la
naturalesa de l’autorització d’activitat no permanent té un caràcter discrecional,
singular i puntual (art. 59.1) i també que si l’activitat es repeteix anualment, la
documentació tècnica continuarà sent vàlida sempre que es presenti un certificat
(...) que indiqui que l'activitat, les condicions i la normativa no s’han modificat amb
relació a la darrera autorització atorgada (art. 67.2).
Per tant, es tracta d’una activitat que es realitza de forma puntual en un lloc
determinat i per un període de temps breu, i que, encara que es pugui repetir de
forma periòdica –tot i que la llei només parla de periodicitat anual–, necessita
d’una nova autorització.
El que planteja la pregunta és si pot ser una sola activitat no permanent,
autoritzada en una sola resolució, la realització d’uns vint concerts al llarg de cinc
mesos, no sabem si al mateix indret o a diferents. Al parer d’aquesta Comissió, no
sembla que un supòsit com aquest encaixi dins el concepte que conté la llei. No
obstant això, i atès el caràcter obert de la regulació i la discrecionalitat que es
reconeix a l’ajuntament, tampoc es veuen obstacles perquè es pugui autoritzar,
sempre que en la sol·licitud s’aporti tota la informació i documentació que la Llei
requereix.
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