CONSULTA 2020-15-P
Por considerar-se una activitat itinerant l’activitat de lloguer de bicicletes
elèctriques?
Per respondre a aquesta pregunta el primer que hauríem de puntualitzar és que,
per norma general, una activitat de lloguer de vehicles seria una activitat
permanent si aquesta es desenvolupa en un establiment físic estable. També ho
seria encara que aquest establiment físic fos desmuntable o l’activitat tengués
una durada determinada, com ara la temporada alta turística, com són els casos
prevists a l’article 45.5 de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
Ara bé, l’oferiment d’aquest servei fora d’un establiment físic en el marc de fires,
mercats, festes populars o similars, en un lloc itinerant de venda d’aquests
serveis, no tendria la naturalesa d’activitat permanent, però tampoc podria
considerar-se itinerant per diverses raons:
1)
Perquè no es tracta d’una activitat d’oci i entreteniment, sinó de la
prestació d’un servei de lloguer d’un mitjà de transport.
2)
Perquè, encara que sigui una activitat de servei, aquest no es desenvolupa
dins d’un vehicle, com exigeix l’art. 51.1.b).
3)
I perquè no es pot considerar els propis vehicles com el lloc on es
desenvolupa l’activitat ja que el transport de persones està expressament exclòs
de l’àmbit d’aplicació de la Llei (art. 2.2.g).
Per tant, una eventual activitat itinerant l’activitat de lloguer de bicicletes
elèctriques hauria de tenir una consideració anàloga a la prestació de serveis
itinerants fora de vehicles, com són les paradetes dels mercats que elaboren
menjars o altre tipus de servei diferent i que als efectes de la Llei 7/2013 tenen un
tractament anàleg a la venda ambulant i queden fora del seu àmbit d’aplicació.
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