CONSULTA 2017-29-P
Quina documentació es pot exigir per a l’aplicació de l’exempció de l’apartat
1 de la DT6a de la Llei 7/2013?
Quina normativa resulta d’aplicació en una legalització parcial a un
establiment que s’ha acollit a aquesta disposició?
La Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears preveu a la seva Disposició transitòria sisena, a
l’apartat primer, un mecanisme per al qual els establiments turístics anteriors a
l’1 de gener de 1998 i que no disposin de títol habilitant en matèria d’activitats,
puguin substituir aquest per l’autorització turística sempre que compleixin els
requisits que fixa aquesta disposició.
A aquest efecte i per tal que l’ajuntament pugui tenir informació de l’establiment,
pot requerir a l’administració competent en matèria de turisme la documentació
relativa a aquesta autorització. Així mateix, i al sol efecte de poder inscriure
l’activitat al registre autonòmic, pot requerir al promotor la presentació de la fitxa
resum de l’activitat.
Si amb posterioritat a això es realitzen noves instal·lacions o es modifiquen les
existents sense comptar amb l’autorització turística o si, tot i comptar amb
aquesta, es realitzen amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 16/2006, de
17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears i no compten amb els títols habilitants d’instal·lació, inici i exercici de
l’activitat, aquestes noves instal·lacions o la modificació de les existents han de
ser objecte de legalització, d’acord a la normativa vigent en el moment de
resoldre sobre aquesta.
Als afectes de determinar l’abast de la legalització, encara que urbanísticament la
part a legalitzar sigui un cos edificatori independent o un element determinat, des
del punt de vista de l’activitat pot haver-hi afecció més enllà de la part il·legalment
construïda, per afectar per exemple a les condicions d’evacuació, a la protecció
contra incendis, etc. Per tant, l’administració competent haurà de comprovar cas
per cas si ens trobam davant una modificació substancial de les condicions que
emparen el títol habilitant d’acord a l’article 11 de la Llei, cas en el qual es
requeriria un títol habilitant que tengui en compte aquests aspectes.
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