CONSULTA 2017-24-A
Es presenta una comunicació prèvia per unes obres en una església de la
qual no consta que tengui llicència d’activitats. Necessita un temple o lloc de
culte religiós llicència d’activitat? En quins casos li és exigible?
La subjecció a la Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació,
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears dels establiments destinats a ús
religiós ja va ser contestada de forma afirmativa a la consulta 2014-25.
En tot cas, i per les consideracions que es fan a la consulta, cal aclarir:
a) la subjecció a la llei 7/2013 i, per tant, l’obligatorietat d’obtenir un permís
d’instal·lació o presentar una comunicació prèvia, així com de presentar una
declaració responsable d’inici d’activitat es refereix als establiments posteriors a
la llei. Si quan es va obrir el temple no hi era exigible cap llicència d’activitats o
autorització anàloga, la llei 7/2013 no obliga a obtenir a posteriori aquesta llicència
per tal de poder continuar amb l’activitat.
b) No obstant l’anterior, la realització d’obres que suposen l’obtenció d’un nou
títol habilitant, és a dir, obres que es troben compreses a l’article 11 de la Llei
7/2013, suposarien la plena subjecció a aquesta llei, és a dir, que el promotor
hauria de presentar un projecte d’activitats o un projecte integrat amb la
sol·licitud del permís d’instal·lació o amb la comunicació prèvia. No caldria fer-ho,
en canvi, quan es tracti d’actuacions distintes de les de l’article 11.
c) Aquestes consideracions fetes en relació a una església valen per qualsevol
activitat legalment implantada que en el moment del seu inici no es trobés
subjecte a la normativa d’activitats, per exemple per ser una activitat no inclosa a
l’antic Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Carrer de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret)
07141 Es Pont d’Inca (Marratxí)
Tel. 971 17 77 00
dgiej.caib.es

