CONSULTA 2019-10-A
És una itinerant l’elaboració i venda de menjar en una paradeta o similar? I la
venda de productes des d’un vehicle o un remolc?

D’acord a l’article 51 de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, són activitats itinerants
les d’entreteniment i oci, com ara les atraccions, jocs o similars, i les de servei. Les
de servei es defineixen com a aquelles que suposen la prestació d’un servei en un
vehicle, remolc o similar, degudament adaptat per a aquesta finalitat, incloent la
venda de productes que són objecte de transformació o manipulació en la pròpia
instal·lació, com ara els menjars i supòsits anàlegs.
Per tant, és una activitat itinerant de servei un food truck, entenent com a tal un
vehicle en el qual es serveixen menjars que s’elaboren a la mateixa instal·lació.
En canvi, si aquesta mateixa activitat es duu a terme en una instal·lació
desmuntable del tipus d’una paradeta de mercat o un quiosquet, no es pot
considerar itinerant. En aquest cas, podria tractar-se d’una activitat permanent de
les previstes a l’article 45.5: «activitats de servei vinculades a l’ocupació del domini
públic, com és el cas dels serveis de temporada a les platges i altres d’anàlegs». O
també es podria tramitar com a una activitat no permanent o instal·lar-se en el
marc d’una d’aquestes activitats, com ara una fira o una festa patronal.
Per altra banda, quan es tracta de la venda de productes no elaborats a la
instal·lació, sigui de teixits o sigui de menjars o begudes, l’activitat no només no té
la consideració d’itinerant sinó que entraria dins del grup de la venda ambulant,
que queda fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei (art. 2. 2. i)
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