CONSULTA 2018-6-P
Com es tramita una modificació no substancial d'una activitat permanent
major?

La Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears fixa al seu art. 11 l’obligatorietat de tramitar
qualsevol modificació substancial de les condicions que emparen els títols
habilitants d’una activitat.
A l’apartat segon d’aquest article s’enumeren les modificacions que es considera
que necessiten un títol habilitant, determinant que s’han de tramitar mitjançant el
procediment que correspongui als paràmetres de la part afectada.
Aquestes modificacions són:
a) L’exercici d’una nova activitat o l’ampliació d’activitats existents.
b) La nova emissió de contaminants o impactes no prevists en el projecte o
en la documentació tècnica, sempre que suposin una molèstia potencial al
veïnatge i estiguin subjectes expressament a l’aprovació prèvia de
l’administració pública.
c) La disminució de les condicions de la prevenció i la protecció contra
incendis i/o riscs col·lectius o de les condicions d’evacuació que preveu la
llicència, sempre que no siguin a conseqüència de variacions de la
normativa específica de prevenció i protecció contra incendis.
d) Els canvis en la capacitat que suposin l’execució de noves condicions
d’evacuació, així com noves instal·lacions en les que sigui preceptiva la
seva adopció i autorització.
e) La transformació, la remodelació i la reforma del local o de les
instal·lacions que siguin substancials.
Les modificacions distintes de les anteriors no es subjecten a la necessitat
d’obtenir un títol habilitant, sense perjudici de l’obligatorietat de complir amb el
que exigeixi la normativa vigent que resulti d’aplicació.
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No obstant això, s’ha d’estar al que indiqui cada ajuntament atès que aquest
podria decidir, a través d’una ordenança o del propi planejament urbanístic, per
exemple, subjectar aquests actes a llicència urbanística o fixar un deure de
comunicació de les modificacions als efectes del compliment de les potestats de
control i inspecció, d’acord a l’article 3.1 de la Llei.
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