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DEPARTAMENT D’ACTIVITATS
Definicions

1. Activitat: conjunt d’operacions o treballs de caràcter industrial, comercial, professional o de
serveis, que s’exerceix o explota en un centre, local, espai acotat o establiment.
En tot cas, hi ha que distingir la primera instal·lació del trasllat a altres locals, el qual implica
una nova tramitació de llicència.
2. Activitats no permanents: són aquelles que es realitzen en un local, en un establiment o en un
recinte, tancat, cobert, a l’aire lliure, amb carpa, caseta o similar, que no es destina amb
caràcter fix en l’espai ni permanent en el temps i que necessiten una llicència o autorització
que les empari específicament
3. Activitats permanents: són aquelles que es realitzen en un local, en un establiment o en un
recinte, tancat, cobert, a l’aire lliure, amb carpa, caseta o similar, que es destina amb caràcter
fix en l’espai i permanent en el temps i que necessiten una llicència municipal d’obertura i
funcionament que les empari.
4. Activitats recreatives: es consideren activitats recreatives aquelles que congreguen un públic
que acudeix a elles amb l’objecte principal de utilització o recepció de serveis, jocs, màquines
o aparells, o per participar en les activitats que li són ofertes per una empresa amb finalitat
d’oci, entreteniment, esplai, recreo o diversió, amb o sense consumició d’aliments i begudes,
aïllada o simultàniament amb altre activitat diferent o no catalogada, sempre que tenguin a
més caràcter públic. Des de el punt de vista procedimental, aquestes activitats s’anomenen
“activitats catalogades” diferenciant-se dos tipus, permanents o no permanents, segons el
criteri d’estabilitat de l’ocupació.
5. Activitats secundàries: les que s’exerceixen en un local o en una instal·lació que posseeix
llicència municipal d’obertura i funcionament, amb caràcter accessori a l’activitat principal.
6. Espectacles Públics: es consideren espectacles públics aquells organitzats amb la finalitat de
congregar al públic en general per presenciar activitats, representacions, actuacions,
projeccions, competicions o exhibicions de natura artística, cultural o esportiva o les activitats
d’altre tipus dirigides a l’entreteniment o temps lliure ofertes per una empresa, una entitat o
una institució i portades a terme per artistes, esportistes o executants. Des de el punt de vista
procedimental, aquestes activitats s’anomenen “activitats catalogades” diferenciant-se dos
tipus, permanents o no permanents, segons el criteri d’estabilitat de l’ocupació.

Tipus d’activitats

1. Segons les seves característiques i atenent a criteris d’estabilitat en la ubicació, les activitats
poden ser:

a) Activitats permanents
b) Activitats no permanents
2. Les activitats permanents, a la seva vegada, es subdivideixen en la següent tipologia:
a) Activitats majors
b) Activitats menors

c) Activitats innòcues
3. Les activitats no permanents, a la seva vegada, es subdivideixen en la següent tipologia:
a) Activitats no permanents del tipus temporals, que a la seva vegada, poden ser
convalidables o no convalidables.
b) Activitats no permanents del tipus extraordinàries
c) Activitats no permanents del tipus exceptuables
d) Altres activitats no permanents

Quines són les activitats competència del Consell d’Eivissa?
Actualment i d’acord amb la nova regulació que estableix la Llei 16/2006 de 17 d’octubre, el
Consell d’Eivissa és l’òrgan competent per autoritzar:
- Activitats no permanents del tipus extraordinàries
- Activitats no permanents del tipus exceptuables
- Altres activitats no permanents: activitats el recorregut de les quals afecta a més d’un
municipi o a les travessies o al domini públic amb exclusió del domini públic municipal
Activitats no permanents del tipus extraordinàries

1. S’entén per activitat catalogada extraordinària aquella en la qual es pretén portar a terme en
un local que disposa d’una llicència d’obertura i funcionament que no empari específicament
aquesta activitat en concret i que sigui compatible amb el mateix.
Cap local pot oferir activitat catalogades diferents d’aquelles per les quals ha estat autoritzat
expressament, a no ser que, amb estricta subjecció a les condicions essencials de la llicència,
fos autoritzada per l’organisme competent la realització d’altre activitat catalogada, amb
caràcter extraordinari.
2. La natura d’aquesta especial autorització de caràcter extraordinari s’entén com a puntual per
a la realització d’una sola activitat catalogada que, en tot cas, serà singular o excepcional, per
lo qual només es podrà atorgar la llicència quan concorrin aquestes circumstàncies de
singularitat o excepcionalitat.

Activitats no permanents del tipus exceptuable

Són les activitats catalogades, d’iniciativa pública, que no es troben genèrica o específicament
reglamentades o que per les seves característiques no poden acollir-se a les normes dels reglaments
dictats. Se inclouen en aquestes activitats les que es pretenen portar a terme en un espai, un recinte,
una via pública, un terreny o similar que no disposa de cap llicència d’obertura i funcionament, que
s’autoritzaran només en casos singulars o excepcionals.

Altres activitats no permanents

Aquestes activitats corresponen a la següent tipologia:

1. Activitats el recorregut de les quals afecta a un sol municipi amb exclusió de les travessies
Son aquelles activitats el desenvolupament de les quals transcorre íntegrament dins del casc
urbà amb exclusió de les travessies: les carreres, caravanes, romeries, proves o
manifestacions esportives, marxes organitzades (ciclistes, motoristes, automobilístiques, de
vehicles històrics, patinadores, atlètiques, maratons i altres), concebudes com un exercici físic
amb fins esportius, turístics, culturals, d’oci i altres esdeveniments similars.
2. Activitats el recorregut de les quals afecta a més d’un municipi o a les travessies o al domini
públic amb exclusió del domini públic municipal
Son aquelles activitats el desenvolupament de les quals transcorre en més d’un municipi o
quan es desenvolupen en un termini municipal en vies públiques o privades d’ús públic de
caràcter interurbà que requereixin l’autorització de l’organisme autònom de Tràfic, o el
desenvolupament de les quals afecti al domini públic marítim – terrestre, aeroportuari,
portuari, de camins i carreteres o hidràulic, i que, en consequència, requereixin l’autorització
de l’administració públic territorial titular dels bens del domini públic afectat.
3. Activitats organitzades i promogudes per entitats públiques incloses en el marc de les festes
insulars o municipals en llocs oberts, recintes a l’aire lliure i locals oberts, en sol urbà
4. Activitats el desenvolupament de les quals afecta a més d’un àmbit d’un Consell Insular.
5. Activitats organitzades i promogudes pel Govern de les Illes Balears
6. Activitats taurines

Obligatorietat de llicències i autoritzacions administratives

Per tal de poder exercir qualsevol de les activitats subjectes a aquesta llei és necessari obtenir
prèviament del respectiu ajuntament la llicència d’obertura i funcionament, sense perjudici de la
intervenció que les lleis i els reglaments atorguin en aquesta matèria a altres organismes,
l’autorització, intervenció o resolució d’inscripció en un registre administratiu dels quals sigui requisit
previs per a l’atorgament de la llicència.

Quan es tracti de les activitats no permanents extraordinàries, exceptuables i altes no permanents,
l’autorització administrativa correspon al Consell d’Eivissa.

Quan es tracti d’activitats el desenvolupament de les quals afecta a més d’un àmbit d’un Consell
Insular, activitats organitzades i promogudes pel Govern de les Illes Balears o activitats taurines,
l’autorització administrativa correspon a la conselleria competent en matèria de llicències d’activitat
del Govern de les Illes Balears. També correspon al Govern de les Illes Balears la convalidació del
projecte tipus, de les activitats temporals.

En cap cas poden atorgar-se llicències d’obertura i funcionament ni autoritzacions administratives
parcials.

Tampoc poden atorgar-se llicències d’obertura i funcionament ni autoritzacions administratives
parcials.

Activitats permanents majors: dictamen integrat de l’activitat

1. Els Ajuntaments de més de 15.000 habitants de dret, l’Ajuntament de Formentera i els Ajuntaments
o les mancomunitats que tenguin delegades les competències, son els competents per dictaminar
sobre l’activitat. (Nota: a l’illa d’Eivissa, tots excepte l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja).

Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears

http://activitats.caib.es/

Procediment aplicable a les activitats no permanents del tipus extraordinari
Article 98 Llei 16/2006 de 17 d’octubre

Procediment aplicable a les activitats no permanents del tipus exceptuable
Article 99 Llei 16/2006 de 17 d’octubre

Procediment aplicable a les demés activitats no permanents
Article 100 i 101 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre

Infraccions i sancions
Títol VI Llei 16/2006, de 17 d’octubre

Normativa vigent
1. En l’àmbit estatal
- Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses.
- Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de Contracte d’Assegurança.
- Real Decret 2816/1982, de 27 d’agost, Reglament General de Policia d’Espectacles
Públics i Activitats Recreatives
- Real Decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de
l’assegurança obligatòria esportiva
- Real Decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles
Històrics.
- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.
- Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació.
- Real Decret 619/1998, de 17 d’abril, pel qual s’estableixen les característiques tècniques,
l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.
- Real Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de
Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre tràfic,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovada pel Real Decret Legislatiu 339/1990,
de 2 de març.

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17
de novembre, del soroll, en lo referent a zonificació acústica, objetius de qualitat i emissions
acústiques.
- Real Decreto 393/2007, de 23 de març, pel qual s’aprova la Norma Bàsica de
Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats que puguin
donar origen a situacions d’emergència.
- Real Decreto 62/2008, de 25 de gener, por que se aprova el Reglament de les condicions
de seguretat marítima, de la navegació i de la vida humana en la mar aplicables a las
concentracions nàutiques de caràcter commemoratiu i proves nàutic - esportives.
- Real Decreto 1507/2008, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de
l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles a motor
2. En l’àmbit autonòmic
- Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat a les
Illes Balears.
- Llei 8/1995, de 30 de mars, d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i
sancions.
- Llei 7/1999, de 8 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars en matèria
d’espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica a les Illes Balears.
- Decret 19/1996, de 8 de febrer, Nomenclator d’activitats molestes, nocives, insalubres i
perilloses.
- Decret 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la llei
d’ordenació d’emergències a les Illes Balears
- Decret 62/2007, de 18 de maig, sobre les activitats secundàries de música, entreteniment u
oci desenvolupades en terrassa, espai, recinte o similar a l’aire lliure.
- Decret 76/2008, de 4 de juliol, pel qual es regula l’aplicació, en l’àmbit agrícola i ramader,
de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat a
les Illes Balears.
- Decret 125/2008, de 21 de novembre, de l’estructura, composició i funcionament de la
Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears
4. En l’àmbit local

-

Pla Territorial Insular

-

Normes Urbanístiques

-

Ordenances municipals

