Parlament de les Illes Balears
EPI67049

RGE: 3958/2017 - 13/03/2017 12:46

A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

12 de març del 2017

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS, Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Carlos SAURA I LEÓN
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS
Títol de la iniciativa :
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les
Illes Balears
Contingut de la iniciativa :
La Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les
Illes Balears es va realitzar arran de les modificacions pertinents en la legislació Estatal a causa
de l'aparició de casos on les empreses, a fi d’obtenir més beneficis, omplien sense cap seguretat
espais, superant així de molt el seu aforament i sense tenir presents les mesures de seguretat
que, en cas d'accident o imprevist a les instal·lacions, podrien suposar un perill per als assistents
a aquests esdeveniments.

Tanmateix, aquesta norma va elevar els requisits per a la realització de les activitats sense pensar
en aquelles entitats voluntàries sense ànim de lucre les quals, a causa de les limitacions que la llei
propugna, ara queden atrapades en una situació fora de la seva capacitat d’actuació. Les entitats
que han de contribuir a la reflexió social, que han d’obrir els ulls a les diferents realitats existents i
que treballen gratuïtament per a la ciutadania queden sotmeses a una regulació que les constreny
de tal forma que la realització de moltes activitats és gairebé impossible.

Amb l’aprovació d’aquesta normativa la realització d’activitats no permanents per part tant
d'entitats públiques com privades (entitats sense ànim de lucre, associacions culturals, veïnals o
d'acció social) es veu condicionada per una sèrie de requisits, informes, plànols i autoritzacions
administratives prèvies per organitzar festes populars, activitats recreatives i d'altra índole, que
suposen, moltes vegades, obstacles insalvables. Alguns d'aquests obstacles són els següents:
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a.- La normativa estableix el límit de 500 persones a l'aire lliure per a establir la diferenciació entre
activitats no permanents majors i no permanents menors. Això suposa un greu perjudici per a
aquelles entitats que organitzen actes amb més de 500 assistents a les seves festes i/o activitats,
que han de pagar a un delineant i enginyer per la presentació dels plànols la qual cosa suposa un
greuge econòmic per a aquestes entitats.

b.- La classificació que fa la llei es fa amb uns criteris molt genèrics i estrictament tècnics i no
diferencia entre activitats comercials i lucratives, organitzades per empreses d’espectacles i
caracteritzades per grans i sofisticats muntatges escènics on prima la part comercial, d’aquelles
activitats més senzilles de caràcter participatiu i popular organitzades per entitats ciutadanes.
La conseqüència és que es fixa un procediment únic que resulta de difícil aplicació en aquelles
activitats de tipus cultural o recreatiu que s’organitzen a iniciativa de les associacions sense ànim
de lucre per l’impacte econòmic que suposa el compliment dels requisits tècnics, que a la pràctica
es converteix en un impediment molt important per a realitzar aquestes activitats de caràcter festiu
i popular.

Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes Balears presenta la següent Proposició No
de Llei:

1.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a la realització d’una
revisió tècnica i política de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés
i exercici d’activitats a les Illes Balears i, en el cas que aquesta revisió així ho demostrés, la seva
modificació pertinent.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a què la mencionada
revisió tingui com a punt de partida l’anàlisi i avaluació de les dificultats que troben tant els
ajuntaments de les Illes Balears com les entitats sense ànim de lucre i que vagi en la direcció de:

a) Estudiar formes de facilitar la realització d’activitats de tipus cultural o recreatiu per entitats
ciutadanes sense ànim de lucre que no creïn un perjudici tan gran com per anul·lar la realització
d’esdeveniments per la manca de recursos per complir la normativa.

b) Contemplar la possibilitat d'incloure en els requisits la tipologia d’activitat, no només a través
dels seus aspectes tècnics sinó també en el tipus de subjecte que la du a terme, l'objectiu de la
mateixa (diferenciant entre entitats i empreses), el risc estimat de l’activitat i el tipus
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d'infraestructures i instal·lacions necessàries per a la realització de l'esdeveniment (com per
exemple, el tipus de potència sonora dels equips utilitzats en l’activitat en relació al tipus activitat).

c) Revisar l'aplicació del nombre d’assistents o un barem més ajustat a la realitat per tipologia,
àmbit i subjecte de l’activitat, ja que actualment la majoria d’activitats veïnals tenen classificació
d'activitat major, amb el perjudici que això implica per a aquestes.

d) Estudiar la possibilitat de diferenciar entre activitats fetes en un recinte tancat de les festes a la
via pública o a espais oberts, donades les diferències en la seva seguretat i control.

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ

Carlos SAURA I LEÓN
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