CONSULTA 2017-16-A
Quina normativa s’ha de considerar en l’aplicació de la disposició transitòria
setena de la Llei 7/2013?
La Disposició transitòria setena de la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim
jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears fixava la
possibilitat de regularitzar, en un termini de 18 mesos (avui ja exhaurit) activitats
que no disposin de llicència d’activitats i que fossin preexistents a l’entrada en
vigor de la Llei 16/2006, a més de complir altres condicions.
La pregunta en qüestió prové del fet que per a la regularització el titular ha de
declarar que “compleix els requisits establerts en la normativa vigent” i el dubte
sorgeix a l’hora de determinar a quina “normativa vigent” es refereix. És a dir, si
es refereix nomes a la normativa tècnica vinculada al tipus d’activitat o si també
es refereix a la normativa urbanística i altres normatives sectorials.
En una primera lectura, es podria pensar que es refereix a tota la normativa, però
llavors arribaríem a l’absurd de que la pròpia disposició esdevindria innecessària,
doncs si compleix la normativa, l’activitat es pot legalitzar pels procediments
ordinaris.
Sembla més lògic entendre que “la normativa vigent” es refereix a la normativa
pròpia de l’activitat, el que comunament es coneix com a normatives sectorials, i
no a altres normatives el compliment de les quals correspon a altres àmbits
competencials, com seria l’urbanisme o, si fos el cas, la normativa de costes,
patrimoni històric, etc.
Aquesta segons interpretació sembla reforçar-se amb la redacció que segueix del
punt 1 que parla de la normativa vigent, quan tot seguit es refereix també “a les
condicions imposades en la concessió del permís d’instal·lació”. Cal tenir en
compte que aquest “permís d’instal·lació” seria una autorització atorgada a partir
de la normativa anterior a la Llei 7/2013, normativa que sempre desvinculava les
autoritzacions d’activitats de les urbanístiques i altres sectorials. Aquesta
desvinculació és coherent amb entendre que “normativa vigent” no inclou
l’urbanisme.
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Per altra banda, aquesta distinció entre “activitats” i “urbanisme” i altres àmbits
competencials explica a més el sentit de l’apartat 2 de la Disposició, que obliga a
que de la documentació que es presenta es desprengui “que l’activitat no vulnera
l’ordenament urbanístic ni la resta de normativa aplicable”. Dit d’una altra
manera, si quan parla de normativa vigent s’inclogués la urbanística i la resta de
normativa, aquest apartat 2 no tendria cap sentit.
Tot això ens fa concloure que el que realment es regularitza amb aquesta
disposició addicional és l’activitat, però els aspectes més aliens a aquesta, com
seria l’urbanisme, ha de regularitzar-se –si n’és el cas- al marge de la disposició.
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