CONSULTA 2017-26-P
És exigible la llicència d’activitats a un camp de golf que compta amb
llicència d’obres de 1974?
Aquesta consulta es troba en certa forma ja contestada a la 2017-24-A. En tot cas,
repetim els raonaments que es feren:
«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 (...) 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».

El cas de la consulta sembla anàleg al que es va plantejar a la resposta que citam,
doncs es tracta d’un camp de golf que presumiblement es troba legalment
implantat i que, com a tal instal·lació esportiva, no estava inclosa dins de l’àmbit
del Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Conseqüentment, no
requeria de llicència d’activitats per la seva obertura ni, en principi, se li pot exigir
que tramiti un permís d’instal·lació o que presenti una declaració responsable
d’inici d’activitat.
No obstant això, també s’ha de tenir en compte el següent punt que es transcriu
de la citada consulta:
«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 ferho, en canvi, quan es tracti d’actuacions distintes de les de l’article 11».
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